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

Reservado selos internos

Imprimir formulario

COMUNICACIÓN OU NOTIFICACIÓN Ó REXISTRO MUNICIPAL DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS
Datos do/a solicitante (propietario/a, posuidor/a, ou tenedor/a:
Nome e apelidos

DNI
DNI/NIF

Datos da Licenza do/a posuidor/a (si se obtuvo noutro Concello existe a obrigatoriedade de adxuntar fotocopia) :
Número de Licenza

Concello de expedición

Data de Expedición

Datos do animal
Nº de Microchip

Raza

Especie

Nome

Sexo

Comunicación que se desexa facer ó Rexistro
Cambio Concello de residencia do animal, por periodo superior a tres meses,
BAIXA
Definitiva
continuando o/a mesmo propietario/a. Novo Concello:
Cambio Concello de residencia do animal, e cambio do/da propietario/a.
D.N.I. Novo propietario/a:

Novo Concello:

Morte ou sacrificio. Imprescindible certificado de veterinario/a ou autoridade
competente (Artigo 6.4 da Lei 50/1999 do 23 de setembro.
Temporal

Perda ou roubo. Comunicación 48 horas despois da constancia do feito.

Outras
CAMBIO DE PROPIETARIO/A QUE NON IMPLIQUE CÁMBIO DE CONCELLO
O animal continua rexistrado no Rexistro de Municipal de animais Potencialme Perigosos.
Datos do/a novo/a posuidor/a:
Nome e apelidos

DNI

Enderezo

Código postal

Teléfono/móbil
Localidade

Concello

Licenza do/a novo/a posuidor/a (si se obtuvo noutro Concello existe a obligatoriedade de adxuntar fotocopia) :
Número de Licenza

Data de Expedición

Concello de expedición

AGRESIÓNS (Anotar data da denuncia, descripción dos feitos e consecuencias xurídicas.

EXTERILIZACIÓNS (Anotar data , causa e observacións. Acompañar copia da certificación veterinaria acreditativa.
CAMBIO DE ENDEREZO DO/A PROPIETARIO/A: Data e novo enderezo
CAMBIO DE ENDEREZO DO CAN: Data e novo enderezo
OUTROS:
Documentación que se achega:
Solicita:

Sexa tida en conta, na folla rexistral do animal, a comunicación ou notificación realizada.
Caldas de Reís, a

Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Caldas de Reis
AVISO LEGAL
(Sinatura)
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.

