CONCELLO DE CALDAS DE REIS
Rúa Ferrería, 1
Caldas de Reis
36650-Pontevedra

Reservado selos internos

Imprimir formulario

ACREDITACIÓN DA OBTENCIÓN DA LICENCIA MUNICIPAL PARA A TENZA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS

O/a titular da licencia poderá acreditalo mediante copia da resolución que finaliza o expediente administrativo ou
mediante unha tarxeta acreditativa, tamaño DNI ou tarxeta de crédito, con foto, que pode ter a estructura e os datos
que se recollen na figura que se xunta.
-Na resolución e no dorso do documento acreditativo debería poder recollerse a seguinte información, correspondente
ó recollido na lexislación de aplicación (Lei 50/1999, Decreto 90/2002 e RD 287/2002):
-As licencias terán unha vixencia de cinco anos. Transcorrido este periodo deberán ser obxecto de renovación, por periodo de igual
duración, mediante a presentación da mesma documentación esixida para á súa obtención, segundo se recolle no artigo 3.3º do
RD 287/2002, do 22 de marzo.
-Calquera variación dos datos que figuran na licencia deberán ser comunicados polo seu titular no prazo de 15 días, contados desde a
data en que se produza a variación, ó órgano competente do concello ó que corresponda a súa expedición, para que se proceda a
realizar a revisión correspondente, segundo se recolle no artigo 3.3º do RD 287/2002, do 22 de marzo.
-A licencia perderá a súa vixencia no momento no que o seu titular deixe de cumprir calquera dos requisitos establecidos para a súa
obtención, segundo se recolle no artigo 3.3º do RD 287/2002, do 22 de marzo.

CONCELLO DE CALDAS DE REIS

CONCELLO DE CALDAS DE REIS
LICENCIA PARA A TENZA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGROSOS

Foto carnet
actualizada

Licencia nº.:
Data exped:
Apelidos:
Nome:

Válido ata:
DNI:

Enderezo do titular:
(SELO DO CONCELLO)
TAMÉN SOBRE A FOTO

INSCRICIÓN NO REXISTRO MUNICIPAL DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS

Datos do animal:
Microchip nº:
Nome animal:
Raza:
Sexo:
Enderezo do animal:

Data alta rexistro:
Especie:
Capa:
Data nacemento:

Datos do propietario
Nome e apelidos:
Licencia (número, data expedición,concello):
DNI:

(SELO DO CONCELLO)

Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Caldas de Reis

AVISO LEGAL
Os datos persoais contidos na presente instancia son recollidos baixo o consentimento do interesado e serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos ficheiros de información do Concello de
Caldas de Reis que se encontran inscritos no Rexistro da Axencia Española de Protección de Datos. O seu uso restrinxirase exclusivamente á xestión municipal, podendo cederse ou comunicarse a outras
administracións públicas ou terceiros nos supostos previstos na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. Os interesados poderán exercitar ante o Rexistro Xeral do
Concello de Caldas de Reis, os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, nos termos establecidos pola lei indicada, acreditando a súa identidade no Concello de Caldas de Reis, r/Ferrería, nº 1,
Caldas de Reis.

