COMUNICACIÓ DE TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS NO CONSIDERATS DE COMPANYIA
EN DOMICILI PARTICULAR
DADES DEL TITULAR/INTERESSAT:
Nom i Cognoms:
Telèfon:

...............................................................................................................

.........................................

Domicili per notificacions:

Fax:

.........................................

.....................................................

Correu-e:

Localitat:

D.N.I.:

......................................

............................................................

............................................

CP:

..................

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL:
Nom i Cognoms:

............................................................................

D.N.I.:

...........................

Telèfon:

............................

EMPLAÇAMENT DE LA TINENÇA:
Carrer:

...........................................................................

Núm.:

............

Urbanització/Veïnat:

.......................................

DESCRIPCIÓ DE LA TINENÇA:
Tipus i número animals (coloms, conills, aus de corral, etc.):

...............................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
Descripció de les instal·lacions que alberguen els animals (superfície, situació, materials, etc.):
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Descripció de les condicions de manteniment dels animals (freqüència de neteja, ventilació, aixopluc, etc.):
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

EXPOSO:
Que estic interessat en dur a terme la TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS NO CONSIDERATS DE COMPANYIA,
segons el descrit en el quadre precedent.
DECLARO sota la meva exclusiva responsabilitat, que per l’exercici de la tinença esmentada:
1.La tinença, el número i tipus d’animals, les instal·lacions i les condicions de manteniment s’ajusten a les
descrites a la documentació presentada davant d’aquest Ajuntament i la que es relaciona en la present
declaració.
2. La tinença compleix els requisits generals per a la protecció i benestar dels animals exigibles, així com les
condicions d’higiene, seguretat, tranquil·litat, i totes les assenyalades a les ordenances municipals vigents.
3. Les instal·lacions compleixen amb la normativa vigent i seran utilitzades i mantingudes de manera que no
comprometin la seguretat i salut de les persones i els animals, la seguretat dels béns i del medi ambient.
4. Em comprometo a mantenir el compliment de tots els requisits exigits per la normativa vigent durant el
període de temps inherent a l’exercici de l’esmentada tinença.
5. Em comprometo a que el nombre total d’animals, encara que siguin de diferents espècies, no excedirà mai
les necessitats de consum immediates de la unitat familiar. En el cas de domicilis en sòl urbà, aquest número
mai serà superior a sis exemplars.
6. Em comprometo a facilitar la inspecció de l’Administració i adaptar-me a les obligacions derivades de la
normativa vigent.
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NOTIFICACIÓ:
La persona interessada resta assabentada que la presentació d’aquesta comunicació degudament
formalitzada i amb la documentació preceptiva l’habilita per l’exercici de la tinença descrita des del dia
de la presentació i faculta a l’administració per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.
També resta assabentada que la inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol
dada o document que acompanya o consta en una declaració responsable o en una comunicació
prèvia comporten, amb l’audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit
corresponent i impedeixen l’exercici de la tinença afectada des del moment en què es coneixen, i sense
perjudici d’iniciar les actuacions corresponents i l’exigència de responsabilitats que estableix la legislació
vigent. Així mateix, les accions i omissions que contravenen a les obligacions, deures, càrregues i
prohibicions que estableix la legislació de protecció dels animals i les ordenances municipals, constituiran
infracció administrativa susceptible de sanció.
En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal
15/1999, de 13 de desembre, pel que es regula el dret d’informació en la recollida de dades, les seves
dades personals seran incorporades a un fitxer de l’Ajuntament. Només seran utilitzades en el procediment
administratiu pel qual han estat necessàries i pel departament de l’Ajuntament encarregat de la seva
execució. En cap cas seran cedides a tercers. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació o
cancel·lació, en els termes establerts per la legislació vigent, adreçant-vos a l’Oficina d’Informació i
Registre de l’Ajuntament.

Maçanet de la Selva, ............ d ........................................ de 20...........

Signatura de la persona interessada: ........................................................

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA QUE CAL ADJUNTAR:
Fotocòpia del DNI/NIE de la persona interessada i/o representant.
Plànol de situació i emplaçament
Plànol o croquis acotat, amb superfícies
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA:
Fotografies o altres
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Ajuntament de Maçanet de la Selva

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Maçanet de la Selva.
Finalitat: identificació de persones interessades en procediments administratius, seguiment de les actuacions i
comunicació d’actuacions i notificació de resolucions.
Legitimació: compliment d’obligació legal.
Destinataris: les dades es comuniquen a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes de
seguir el procediment.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al
tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva.
> Trobareu més informació a www.massanetdelaselva.org

