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SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NO REXISTRO MUNICIPAL DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS

PROPIETARIO/A

NOME: PRIMEIRO APELIDO:

SEGUNDO APELIDO: NIF/NIE:

ENDEREZO POSTAL:

CIDADE: PROVINCIA: C.P.:

TELÉFONO FIXO: TELÉFONO MÓBIL:

ENDEREZO ELECTRÓNICO:

          Actúa en nome propio           Actúa en representación de:                                   en calidade de:

  
REPRESENTANTE

NOME/ RAZÓN SOCIAL: PRIMEIRO APELIDO:

SEGUNDO APELIDO: NIF/NIE:

ENDEREZO POSTAL:

CIDADE: PROVINCIA: C.P.:

TELÉFONO FIXO: TELÉFONO MÓBIL:

ENDEREZO ELECTRÓNICO:

CANLE DE NOTIFICACIÓN

          Tradicional           Telemática

DATOS DO ANIMAL

N.º MICROCHIP: NOME: RAZA:

SEXO: ESPECIE: COR:

DATA DE NACEMENTO:

SOLICITO

A inscrición do animal enriba indicado no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.

DECLARO

Que son maior de idade e que dispoño da licenza para a tenza de animais potencialmente perigosos número:__________________________, 
de acordo co artigo 6 da Lei 50/1999 de 23 de decembro, sobre o Réxime xurídico e a tenza de animais potencialmente perigosos.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA A INSCRICIÓN

1. Fotocopia do documento acreditativo da representación específica para este trámite, se actúa en representación doutra persoa.

2. Fotocopia da póliza e recibo anual do seguro de responsabilidade civil por danos a terceiras persoas cunha cobertura non inferior a
125.000 euros. 

3. Fotocopia da tarxeta sanitaria actualizada do animal. Nesta deberá constar: o número de microchip, as vacinas e outros tratamentos
obrigatorios e a data dos controis periódicos efectuados, o número de colexiado do veterinario, o selo e a inatura.

4. Fotocopia do certificado sanitario ao que se refire o artigo do 5.6. do Decreto 90/2002.

5. Memoria descritiva das instalacións e medidas de seguridade do local onde se pretende ter o animal, nos termos recollidos no artigo 3.4.
do Decreto 90/2002.

 LUGAR: DATA: SINATURA:

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE BETANZOS

De conformidade co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que os datos de carácter persoal que nos facilitou serán obxecto de
tratamento nos ficheiros de responsabilidade do Concello de Betanzos. A finalidade do tratamento é atender adecuadamente a súa solicitude. Os datos solicitados a través desta comunicación son
necesarios, adecuados, pertinentes e non excesivos para a prestación do servizo. A negativa a facilitar os datos facilitados supón a imposibilidade de prestarlle o servizo. Pode exercer os dereitos de
acceso, rectificación, cancelación e oposición  de conformidade co establecido na Lei 15/1999, a través do Rexistro xeral do Concello de Betanzos ou do teléfono e do fax indicados na cabeceira do
documento.


