AJUNTAMENT
DE
RIBERA D’URGELLET
Tel .973 38 70 45
ALT URGELL
(Lleida)

DECRET 37/2019
Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet,
Atesa la sol·licitud del Sr. Ange Fabrice Arnaud Aurifeille de 19 de març del 2019
(entrada 207) de LLICÈNCIA per a la tinença i conducció del gos potencialment
perillós, següent:
Raça de l’animal: American Staffordshire Terrier
Nom de l’animal: BITXA
Sexe: femella
Núm. d’identificació: 981098106555355 (xip)
Domicili: Ctra. de la Parròquia 3,1r 1a d’Adrall
Atès que el sol·licitant ha aportat:
1.- Fotocòpia del NIE
2.- Certificat d’antecedents penals
3.- Declaració de no haver estat sancionada per infraccions greus o molt greus
4.- Còpia del rebut de la pòlissa d’assegurança
5.- Certificat de capacitat física i aptitud psicològica
6.- Certificat de registre de l’animal en el Registre Municipal
7.- Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip
8.- Declaració jurada de disposar de les instal·lacions adequades per albergar el gos.
HE RESOLT:
Atorgar al Sr. Ange Fabrice Arnaud Aurifeille LLICÈNCIA NÚM. 4 PER A LA
TINENÇA I CONDUCCIÓ del gos les dades del qual s’especifiquen més amunt.
Comunicar al Sr Ange Fabrice Arnaud Aurifeille que:
Primer.- aquesta llicència té un període de validesa de cinc anys, i pot ser renovada per
períodes successius de la mateixa duració, prèvia sol·licitud de la interessada. No
obstant, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en que el seu titular deixi de
complir qualsevol dels requisits exigits.

Segon.- 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 potencialment
perillosos han d’anar obligatòriament lligats amb una cadena o corretja no extensible de
menys de 2 metres i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas es permet portar més
d’un d’aquests gossos per persona.
Tercer.- Les instal·lacions que alberguin 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 de ser 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 instal·lacions han de ser tant 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.
Quart.- L’import de la taxa d’aquesta llicència ascendeix a 30 euros, a ingressar al
compte núm. 2100.3603.78.2500017170, de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona,
oficina de la Seu d'Urgell, a nom d'Ajuntament de Ribera d'Urgellet.
D’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple Municipal en la primera sessió que
celebri.
El Pla de Sant Tirs, 20 de març del 2019.
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