
Nom i cognoms: DNI:

DECLARO:

1er.- No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions de les que
preveu l’article 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de tinença d’animals
potencialment perillosos.

2on.-  No haver  estat  sancionat  amb infraccions greus o molt  greus que hagin comportat  comís de
l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos.

3er.- Conèixer i aplicar les mesures de seguretat corresponents a l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos:

3.1 A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col· lectius, als transports públics i
als llocs i als espais d’ús públic en general, els gossos a què fa referència l’article 1 han d’anar
lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas no poden ésser conduïts per menors de
setze anys.

3.2  Les  instal·  lacions  que  alberguin  els  gossos  potencialment  perillosos  han  de  tenir  les
característiques següents, a fi d’evitar que els animals en surtin i cometin danys a tercers:

a) Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben
fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.

b) Les portes de les instil· lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del
contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells
mateixos els mecanismes de seguretat.

c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos
d’aquest tipus.

4rt.- Anualment comprometre’m a lliurar la renovació de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
tal i com s’especifica a l’article 10.3e en l’ordenança Municipal sobre la Tinença i Protecció d’animals, a
l’OAC (Oficina d’atenció al ciutadà).

Montmeló,  de/d’  de 20 
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