Registre d’entrada de l’Ajuntament d’Abrera

AJUNTAMENT D’ABRERA

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ D’UN ANIMAL AL REGISTRE CENSAL
Dades de la persona propietària
Nom i cognoms / Raó social

NIF/NIE/CIF

Domicili

Telèfon

Codi postal i població

Adreça electrònica

Representant: Nom i cognoms

NIF/NIE

SI

NO autoritzo la notificació via seu electrònica (cal disposar de certificat digital – es rebrà alerta al correu electrònic)

Dades de l’animal
Nom

Data de naixement

Raça

Núm. XIP

Adreça habitual

Espècie

Sexe

És un gos perillós?
Gos
Gat
Fura

SÍ
NO

Mascle
Femella

EXPOSO
Que, d’acord amb l’ordenança de tinença d’animals de companyia, presento. davant d’aquest Ajuntament la
documentació necessària per al cens de l’animal.
SOL·LICITO
Inscriure l’animal al cens d’aquest municipi
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:
Fotocòpia del NIF/NIE de la persona propietària
Fotocòpia del document d’identificació de l’animal (xip)
Fotocòpia de totes les pàgines de la cartilla veterinària de l’animal (vacunacions incloses)

Es recorda que, en el cas que l’animal sigui potencialment perillós, tal com s’estableix en la llei
50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de tinença d’animals potencialment perillosos, aquest
haurà de ser censat com a animal perillós i la persona titular haurà de disposar de la corresponent
llicència de tinença i conducció.
Declaro que ja soc titular de la llicència i aporto la pòlissa d’assegurança de responsabilitat actualitzada amb aquest animal.

Signatura
Localitat i data
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres
dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Registre censal d’animals de companyia i gossos potencialment perillosos, del qual és responsable
l’Ajuntament d’Abrera, i seran objecte de tractament per gestionar les llicències per a la tinença d’animals potencialment perillosos, per a les quals és necessari el
certificat d’aptitud psicològica dels propietaris, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques ni jurídiques, públiques ni privades, sense el
vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant correu electrònic:
informacio@ajuntamentabrera.cat o correu postal: Departament d’ Atenció Ciutadana de l’Ajuntament - plaça de la Constitució, 1, 08630, Abrera.

