CONCELLO DA MOI HOSPITALARIA VILA DE MONDARIZ BALNEARIO

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN DE CANS PERIGOSOS NO REXISTRO DE MONDARIZ
BALNEARIO

DATOS PERSOAIS do propietario do Can:
N.I.F. / C.I.F.:

Nome ou denominación social:

Enderezo:
Nº:

Bloque:

Escaleira:

Municipio:

Planta:

Porta:

Provincia:

Teléfono:

Teléfono móbil:

Código Postal:
Correo Electrónico ( e-mail):

SOLICITA a inscrición no rexistro de cans que ten os seguintes datos:
Código identificador

Zona de aplicación do microchip

Data da aplicación

Data entrega de documentación

Especie

Raza

Sexo

Data nacemento

Descrición de capa

Dirección habitual do animal

Outros signos identificativos non definidos

(*)

Especificación de se o animal está destinado a convivir con seres humanos ou se teñen finalidade
distintas como a garda, defensa ou outra que se indiquen.

Número de veterinario colaborador que realiza a marcaxe
Nome

Nº de colexiado

Dirección

*(Tales como un tatuaxe ou un número de chapa se o animal foi censado nun censo municipal anteriormente).

CONCELLO DA MOI HOSPITALARIA VILA DE MONDARIZ BALNEARIO

DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA:

O can debe posuír un certificado sanitario, expedido por un veterinario, que acredite con
periodicidade anual, a situación sanitario do animal e a inexistencia de enfermidades ou
síntomas que poidan facer potencialmente perigoso, así como unha certificación de que o
animal carece de lesións ou cicatrices que puideran estar relacionadas coa utilización do
animal en pelexas ou outras actividades prohibidas.
Póliza de seguro de responsabilidade civil.
Certificado de aptitude psicolóxica e física nos termos recollidos nos artigos 4 e 5 do RD
287/2002 de 22 de marzo.
Certificado de penais.
Certificado sanitario de esterilización se se efectuou esta.
Memoria descritiva das instalacións e medidas de seguridade utilizadas para impedir a
fuxida dos animais conforme o artigo 3.4 do Decreto 90/2002, no seu caso.
Factura e xustificante da adquisición.

Mondariz Balneario a,

de

de

.

SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE MONDARIZ-BALNEARIO
PROTECCIÓN DE DATOS: De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle de que os seus datos persoais forman parte dun ficheiro, cuxo
responsable é CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO con domicilio social en Rúa da Constitución 1, 36890 MONDARIZ BALNEARIO (Pontevedra). A
finalidade deste ficheiro é levar a cabo a correcta xestión dos servizos que presta o concello. Se o desexa poderá exercita-los dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición dirixíndose por escrito ó enderezo sinalado, achegando unha fotocopia do seu DNI.

