
 

 

A omplir per l’Administració: 

Responsable: 
________________________ 
Còpies: 
________________________ 
________________________ 

________________________ 

DECLARACIÓ DE NO HAVER ESTAT SANCIONAT PER LA COMISSIÓ 
D’INFRACCIONS GREUS O MOLT GREUS, PREVISTES PER LES LLEIS 

50/1999 I 10/1999 
 

 

DADES PERSONALS 
Nom i cognoms o raó social  

 
DNI/NIF 

Nom i cognoms o raó social  (Representant) DNI/NIF 

Carrer, plaça…  Número/Pis Població CP 

Telèfon Correu electrònic Fax 

 

DECLARO 
 

Que sóc ________________ (titular o conductor) d’un gos considerat potencialment perillós i, a 
efectes de l’obtenció de la llicència per a la seva tinença i/o conducció que sol·licito  a l’Ajuntament 
de Cubelles, declaro sota la meva responsabilitat, que no he estat sancionat en cap ocasió per la 
comissió d’infraccions greus o molt greus que hagin comportat alguna de les sancions previstes 
per l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals 
potencialment perillosos i per l’article 10 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos i que, per tant, no estic privat governativament per a la tinença 
d’animals potencialment perillosos. 

 

OBSERVACIONS 
 

 Aquesta declaració cal adjuntar-la a la sol·licitud de llicència per a la tinença i conducció 
d’animals potencialment perillosos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

IL·LUSTRÍSSIMA SENYORA ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
 

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’Ajuntament de Cubelles li fa avinent  que,  per 
tal de realitzar la tramitació sol·licitada, les seves dades personals seran incloses en un fitxer de titularitat municipal.  

Si ho desitja, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, previstos per la Llei, dirigint un escrit a l’Ajuntament (Pl. de la Vila, 1. 08880 Cubelles).

 

 
Cubelles,                                            de                                                       Signatura 
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