
A  cubrir pola administración
Rexistro

(Instruccións ao dorso para cumprimentar esta instancia)

INSCRICIÓN  DUN  ANIMAL  NO  REXISTRO  MUNICIPAL  DE  ANIMAIS
POTENCIALMENTE PERIGOSOS 
DATOS DO SOLICITANTE (PROPIETARIO, POSUIDOR OU TENEDOR):

DNI/Outros Nome e Apelidos

Enderezo / Lugar

Parroquia CP Municipio Provincia

Teléfono Correo electrónico

DATOS DO ANIMAL

N.º do microchip dp animal

Nome Especie Raza sexo

Descrición capa (cor).................................... Características externas identificadoras....
.............................................

Data de nacemento.............................................. Aptitude

Enderezo do animal................................................. Concello

Causa de inclusión no rexistro (sinalar o suposto correspondente do decreto 90/2002):...................................................

Requisitos 
-O propietario, criador ou tenedor dun animal considerado como potencialmente perigoso debe obter a licenza administrativa 
municipal no concello onde reside. 

-Posteriormente á obtención da licenza, e nun prazo de 15 días contados a partir da obtención da mesma, deberá
inscribir ó animal no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos, no concello de residencia do animal (que
en moitas ocasións non é o mesmo que o do propietario).

Documentación a entregar
Xustificación de ter suscrito para cada animal un seguro de responsabilidade civil cunha cobertura mínima de 125.000 euros.
Acreditación mediante presentación de copia cotexada ou compulsada da póliza de seguros ou ben mediante presentación
dun certificado acreditativo da compañía de seguros correspondente, onde se especifique claramente o feito que se debe
xustificar (artigo 3.3º do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro).
Documento acreditativo da implantación do microchip. 
Certificado veterinario.
Fotocopia actualizada da cartilla sanitaria.
Fotocopia acreditativa da licenza municipal (se se obtivo en concello diferente a este).

                                                                            Ames, ______ de _________________ de 20--

Asinado: ________________________________
SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE AMES

Consonte ao disposto no Regulamento xeral de protección de datos (Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016), os seus
datos serán tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes ficheiros do CONCELLO DE AMES. En calquera momento, poderá exercitar
os  dereitos  de  acceso,  rectificación,  oposición,  supresión,  limitación  do  tratamento,  portabilidade,  non  ser  obxecto  de  decisións  individualizadas  e  información,
comunicándoo a través dun escrito que presentará no Rexistro xeral do Concello.
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INSTRUCIÓNS XERAIS:

 O impreso pódese cubrir a man (letra que sexa lexible) , enchendo os campos correspondentes.
 Unha vez cuberto e asinado, presénteo nos rexistros do Concello de Ames.
 Tamén pode ser  presentado nos rexistros da Administración Xeral  do Estado, das comunidades

autónomas ou en calquera outra oficina de rexistro establecida nas disposicións vixentes, ou  remitir
mediante as formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
administrativo común das administracións públicas.
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