FICHA DE INSCRIPCIÓN NO REXISTRO QUE CONSTARÁ DA
SEGUINTE INFORMACIÓN DE CARÁCTER OBRIGATORIO:
Bases publicadas no DOGA nº 63, do 2 de abril de 2002, Decreto 90/2002

ANIMAL:
Zona de aplicación

Código identificador do animal:

Raza:

Especie:

En cruzamento de primeira xeración especificaranse as razas de procedencia:
x
Sexo:

Macho/Femia

Data do nacemento do animal:

/

/

Enderezo habitual do animal:
Outros signos identificatorios non definitivos (tales como unha tatuaxe ou un número de chapa se o
animal foi censado nun censo municipal anteriormente).

Descrición da capa.

Especificación de se o animal está destinado a convivir cos seres humanos ou se finalidades distintas
como a garda, defensa ou outra que se indique.

PROPIETARIO DO ANIMAL
Nome:

Apelidos:

Enderezo:

Teléfonos de contacto:

;

DNI:

;

Correo electrónico:

VETERINARIO COLABORADOR QUE REALIZA A MARCAXE
Nome:

Apelidos:

Enderezo:
Número de colexiado:

Número de veterinario colaborador:

Data na que se realiza a implantación da identificación e a entrega do documento ó propietario:
DATA de alta no rexistro:

/

/

/

/

EXCMA. SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DE FORCAREI
Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán
tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Forcarei relacionados con este trámite, coa
finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia o interesado con esta
solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo
mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.

NA SECCIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE ANIMAIS
POTENCIALMENTE PERIGOSOS CONSTARÁ, ADEMAIS,
A SEGUINTE INFORMACIÓN:
Bases publicadas no DOGA nº 63, do 2 de abril de 2002, Decreto 90/2002

-Certificado sanitario, expedido por un veterinario, que acredite con periodicidade anual, a situación
sanitaria do animal e a inexistencia de enfermidades ou síntomas que o 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 ( orixinal ou fotocopia
compulsada).
-Cartilla sanitaria actualizada nos tratamentos preceptivos e preventivos propios da especie e idade. Na
cartilla sanitaria figurará a catalogación de animal potencialmente perigoso ( orixinal ou fotocopia
compulsada).
-Copia da licencia municipal de tenza de animais potencialmente perigosos, a nome do propietario.
Acompañarase de copia da póliza que xustifique ter formalizado o seguro de responsabilidade civil
(orixinal
ou
fotocopia
compulsada).
-Datos do centro de adestramento, de se-lo caso.

-Incidentes de agresións, de se-lo caso.

Nota:
A licencia renovarase cada 5 anos .
15 dias despois de obtela licencia deberá inscribirse ó animal potencialmente perigoso no rexistro de
animais potencialmente perigosos.
Calquera modificación destes datos debe ser comunicada o rexistro do concello nun plazo de 15 días.

.

