Reservat per a l’Administració
REGISTRE D’ENTRADA
Reservado para la Administración
REGISTRO DE ENTRADA

(*) Les dades facilitades per vosté
en este formulari passaran a formar
part dels fitxers automatitzats
propietat de l'Ajuntament de
València i podran ser utilitzades pel
titular del fitxer per a l'exercici de les
funcions pròpies en l'àmbit de les
seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999,
de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, vosté podrà exercitar els
drets d'accés, rectificació, cancellació i oposició mitjançant instància
presentada davant el Registre Gral.
d’Entrada de l’Ajuntament de
València.

(*) Los datos facilitados por Ud. en
este formulario pasarán a formar
parte de los ficheros automatizados
propiedad del Ayuntamiento de
Valencia y podrán ser utilizados por el
titular del fichero para el ejercicio de
las funciones propias en el ámbito de
sus competencias. De conformidad
con la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter
Personal, Ud. podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante
instancia presentada ante el Registro
Gral. de Entrada del Ayuntamiento de
Valencia.

Esborreu
AJUNTAMENT DE VALENCIA
www. valencia.es Borrar

SOL·LICITUD D’ANTECEDENTS PENALS PER A LA LLICÈNCIA DE TENÈNCIA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
SOLICITUD DE ANTECEDENTES PENALES PARA LICENCIA DE TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
INFORMACIÓ / INFORMACIÓN
Les dades de la persona interessada hauran de coincidir amb la
documentació aportada.
El document no serà vàlid si porta abreviatures, esmenes, paraules
ratllades, raspadures o paraules interlineades o afegides.

Los datos de la persona interesada deberán coincidir con la
documentación aportada.
El documento no será válido si lleva abreviaturas, enmiendas, tachaduras,
raspaduras o palabras interlineadas o añadidas.

encapçalament
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES (*) Vegeu
Ver encabezamiento

1r Cognom/ 1r Apellido

2n Cognom/ 2º Apellido

Data naixement / Fecha nacimiento

Nom del pare / Nombre del padre

Nom / Nombre

Lloc de naixement / Lugar de nacimiento

Nom de la mare / Nombre de la madre

DNI / NIE

Sexe / Sexo

Província / Provincia

Domicili / Domicilio

Localitat / Localidad

FETS I RAONS / HECHOS Y RAZONES
Que estic en possessió d'un animal potencialment perillós, i
segons establix la Llei 50/1999, de 23 de desembre, de
Règim Jurídic de Tinença d ' Animals Potencialment
Perillosos,

Que estoy en posesión de un animal potencialmente
peligroso, y según establece la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, de Régimen Jurídico de Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos,

SOL .LICITUD / SOLICITUD

València............................................................
SIGNATURA PERSONA SOL .LICITANT
FIRMA PERSONA SOLICITANTE

Sol·licite els antecedentes penales / Solicito los antecedentes penales

No vos oblideu signar ací abans de
presentar el document al Registre
No olvide firmar aquí antes de
presentar el documento en el Registro

ESPA
ESPAI RESERVAT PER A TRÀMIT DE L’ADMINISTRACIÓ / ESPACIO RESERVADO PARA TRÁMITE DE LA ADMINISTRACIÓN
DILIGÈNCIA / DILIGENCIA
La sol·licitud es remitix al Registre
Central de Penats als efectes de
deixar constància dels antecedents.

REGISTRE CENTRAL DE PENATS / REGISTRO CENTRAL DE PENADOS
La solicitud se remite al Registro
Central de Penados a los efectos de
dejar constancia de los antecedentes.

EL CAP DEL SERVICI DE SANITAT,
EL JEFE DEL SERVICIO DE SANIDAD,

Consultada la base de dades d’este
Registre, NO CONSTEN ANTECEDENTS de la persona les dades de la
qual figuren més amunt.
El present certificat reflectix la situació
del sol·licitant en la data de
l’expedició.

Consultada la base de datos de este
Registro, NO CONSTAN ANTECEDENTES de la persona cuyos datos
figuran arriba.
El presente certificado refleja la
situación del solicitante en la fecha de
su expedición.

SEGELL
SELLO

Imprimiu

Cal imprimir la instància per duplicat, l'original per a l'Administració i la còpia per a la persona interessada

Esborreu

31.44-105
Imprimir

Imprimir la instancia por duplicado, el original para la Administración y la copia para la persona interesada

Borrar

A L'ALCALDESSA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

