Registre d’Entrada

COMUNICAT DE MODIFICACIÓ DE DADES DEL CENS MUNICIPAL D’ANIMALS DE COMPANYIA
1. DADES PERSONALS
1.1 PERSONA SOL·LICITANT / INTERESSADA
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.2 PERSONA REPRESENTANT
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.3 DADES NOTIFICACIÓ
Adreça notificació

Núm

Localitat

CP

Correu electrònic

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment, en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A tal efecte, facilito en la present
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil per rebre per SMS un número de PIN per accedir al document.

2. SOL·LICITO

La
BAIXA /
MODIFICACIÓ de les dades del Cens dels animals de companyia de l’Ajuntament de Tordera d’acord amb
la normativa vigent.

I011-N2-IMP-V000

UT: TS – MEDI AMBIENT

3. DOCUMENTS APORTATS

Per defunció,
Fotocòpia de la cartilla veterinària de l’animal
Certificat veterinari de defunció
Per canvi de domicili,
Certificat de residència del nou municipi
Certificat de residència de la nova adreça
Per canvi de propietari,
Sol·licitud de baixa comunicant la transmissió de l’animal subscrita per l’antic i pel nou propietari
Fotocòpia DNI de l’antic i el nou propietari
-Si és un animal potencialment perillós,
Cal sol·licitar la renovació de les dades del nou propietari resident a Tordera al registre municipal d’animals
potencialment perillosos amb tota la documentació necessària
Per altres modificacions, justificacions, requeriments,
Rebut vigent de la pòlissa de l’assegurança de Responsabilitat Civil

Tordera,
Signatura

de/d’

de

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE TORDERA

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer denominat Registre d’animals responsabilitat de
l’Ajuntament de Tordera. Conforme als articles 15 i 16 de la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que
pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’OAC-Oficina d’Atenció al Ciutadà, Plaça de l’Església 2, 08490 Tordera.
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