DECLARACIÓ JURADA
PER A L’OBTENCIÓ/RENOVACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE TINENÇA/CONDUCCIÓ
D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

DECLARACIÓ JURADA

El/la sotasignant, Sr./Sra:

amb

document d’identitat :
visc a

telèfon:

que

a l’adreça

Com a requisit per a l’obtenció de la llicència per a la tinença/conducció d’animals
potencialment perillosos,
DECLARO SOTA JURAMENT / PROMESA :
-

Que fins a data d’avui no he estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus amb
alguna de les sancions accessòries de les previstes a l’article 13, apartat 3 de la Llei de les
Corts Generals 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment
perillosos.

-

Que fins a data d’avui no he estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus que
hagin comportat comís de l’animal, d’acord amb l’article 10 i següents de la Llei del
Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.

Granollers,

d’

de 20
Signat:

EXTRACTE DE LA NORMATIVA A LA QUE FA REFERÈNCIA LA DECLARACIÓ JURADA
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
Article 13 Infraccions i sancions
3. Les infraccions tipificades en els apartats anteriors podran comportar com a sancions accesòries la confiscació,
decomís, esterilització o sacrifici dels animals potencialment perillosos, la clausura de l’establiment i la suspensió
temporal o definitiva de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitació de
l’ensinistrador
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Article 10 Sancions
1. Les infraccions comeses contra el que disposa aquesta Llei són sancionades amb multes de 10.000 pessetes a
5.000.000 de pessetes.
2. La imposició de la sanció pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció.
Article 14 Comís dels animals
1. Mitjançant els seus agents, l’Administració pot comissar els animals objecte de protecció en el mateix moment en
què hagi indicis racionals d’infracció de les disposicions d’aquesta Llei.
2. El comís a que es refereix l’apartat 1 té caràcter de preventiu fins a la resolució de l’expedient sancionador
corresponent, que en tot cas ha de determinar el destí final que s’ha de donar als animals comissats.
3. Les despeses ocasionades pel comís a que es refereix l’apartat 1 i les actuacions relacionades amb aquest van a
compte de l’infractor.

