CONCELLO DA MOI HOSPITALARIA VILA DE MONDARIZ BALNEARIO

A ENCHER POLA ADMINISTRACIÓN
Núm. Expediente

SOLICITUDE DO INTERESADO/A

Núm. Rexistro

INSCRIPCIÓN DE CANS/CADELAS NO REXISTRO DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS
DE MONDARIZ BALNEARIO
DATOS DO PROPIETARIO/A DO CAN/CADELA:
Nome e Apelidos/Razón Social

NIF

Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móbil

Provincia

Fax

Correo electrónico

DATOS DO/DA REPRESENTANTE
Nome e Apelidos

NIF

Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móbil

Provincia

Fax

Correo electrónico

DATOS DA NOTIFICACIÓN
PERSOA A NOTIFICAR

MEDIO DE NOTIFICACIÓN

 Solicitante
 Representante

 Notificación electrónica
 Notificación postal

SOLICITA a inscrición no rexistro o can/cadela que ten os seguintes datos:
Código identificador
Zona de aplicación do microchip
Data da aplicación
Raza

Data entrega de documentación
Sexo

Data de nacemento

Especie
Descrición de capa

Dirección habitual do animal

Nome ou razón social e domicilio do vendedor ou cedente do can/cadela

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 indique

Número de veterinario/a colaborador que realiza a marcaxe

CONCELLO DA MOI HOSPITALARIA VILA DE MONDARIZ BALNEARIO

Nome e apelidos

Nº de colexiado

Dirección

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

DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA
 O can/cadela 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.
 Certificado sanitario de esterilización se se efectuou esta.
 Factura e xustificante da adquisición.
 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.
 Póliza de seguro de responsabilidade Civil. Xustificante pago.
 Fotocopia D.N.I.
 Certificado que acredite a capacidade física e aptitude psicolóxica para a tenencia de animais
potencialmente perigosos, expedida por un centro de recoñecemento autorizado.

 Certificado de ausencia de sancións por infraccións en materia de protección animal ou en materia de
tenencia de animais potencialmente perigosos.
 Certificado de penais.

Deber de informar aos interesados sobre protección de datos
Fun informado de que este Concello vai tratar e gardar os datos achegados na instancia e na documentación que lle acompaña
para a tramitación e xestión de expedientes administrativos.
Responsable

Concello de Mondariz Balneario

Finalidade Principal

Tramitación, xestión de expedientes administrativos e actuacións administrativas
derivadas destes.

Lexitimación

Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de
poderes públicos outorgados a este Concello.
Lei 4/2017, de 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía
en Galicia.

Destinatarios

Non hai previsión de transferencias a terceiros países.

Dereitos

Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como calquera outros
dereitos que lles correspondan, tal e como se explica na información adicional

Información Adicional

Pode consultar a información adicional e detallada sobre protección de datos na
seguinte url www.mondarizbalneario.es

DATA E FIRMA
Declaro baixo a miña responsabilidade que os datos facilitados son certos.

En ___________________________, a __________ de __________ 20__.
O/A solicitante,

Asdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO

