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

Reservado selos internos

Imprimir formulario

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN DUN ANIMAL NO REXISTRO MUNICIPAL DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSO

Documentación que se achega:
Fotocopia acreditativa da licencia municipal (Si se obtuvo nun concello diferente a este)
Documento acreditativo da implantación do microchip, asinado polo veterinario responsable.
Xustificación de ter suscrito para cada animal un seguro de responsabilidade civil cunha cobertura
mínima de 125.000 euros. Acreditación mediante presentación de copia cotexada ou compulsada da póliza de
seguros ou ben mediante presentación dun certificado acreditativo da compañía de seguros correspondente, onde
se especifique claramente o feito que se debe xustificar (artigo 3.3º do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro).(se
se obtuvo en concello diferente a este)
Datos do/a solicitante (propietario/a, posuidor/a, ou tenedor/a:
Nome e apelidos

DNI/NIF
DNI

Enderezo: Rúa / Número

Teléfono : Fixo / Móbil

Municipio

Provincia

Código postal

E-mail

Licencia municipal para tenza de animais potencialm.perigosos (se se obtuvo noutro concello existe a obriga de
xuntar fotocopia da mesma).
Nº Licencia
Data de expedición
Concello de expedición
Indicar:
O/a propietario/a, criador/a ou tenedor/a dun animal considerado potencialmente perigoso debe obter a licencia administrativa
municipal no Concello onde reside. Posteriormente á obtención da licenza, nun prazo de 15 días contados a partir da obtención da
mesma, deberá inscribir ó animal no R.M. de animais potencialmente perigrosos no Concello de residencia do animal.

Datos do animal
Nº de Microchip

Especie

Nome

Raza

Sexo

Descrición da capa (Cor)

Características externas identificatorias

Aptitude (función do animal)
Data de Nacemento

Data de Adquisición

Concello

Enderezo

Forma de Adquisición

Causa de Inclusión no rexistro (Sinalar o suposto correspondente do decreto 90/2002)
Observacións:

Solicita:
Quen asina abaixo SOLICITA, que logo dos trámites oportunos sexa rexistrado o animal anteriormente descrito, no rexistro
municipal de animais potencialmente perigosos.
Caldas de Reís, a
Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Caldas de Reis

(Sinatura)

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.

