SALUT
CENS MUNICIPAL D'ANIMALS (ALTA, BAIXA, PLACA)

514 - N028

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal

Data naixement
Telèfon(s)

Correu e.

Població

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal

Notificar a: Sol·licitant

Telèfon(s)

Correu e.

Població
Representant

Vull rebre les comunicacions electrònicament: Sí

No

COMUNICO / SOL·LICITO
Tipus de sol·licitud / comunicació:
Espècie

Alta

Baixa

Placa

Raça

Sexe

Nom de l'animal

Nou núm. de placa
Data de naixement

Tipus d'identificació
núm. de placa

Motiu de la baixa
(si és el cas)

Sol·licito l'exempció de la taxa anual per animal adoptat en un centre d'acollida, la qual cosa acredito documentalment.
Sol·licito l'exempció de la taxa anual per majors de 65 anys que viuen sols.

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA: (marqueu el que correspongui)
Cartilla sanitària

Fotocòpia certificat del xip

Fotocòpia DNI, NIE propietari/ària

Autoliquidació

Acreditació de l'adopció en centre d'acollida

Pòlissa de Responsabilitat Civil i rebut del darrer pagament
(en el cas d'animals declarats potencialment perillosos. Veure relació)

Relació d'animals declarats potencialment perillosos:
American staffordshire terrier; American Staffordshire bull terrier; Pit bull terrier; Bullmastiff; Doberman; Dogo argentí; Dogo de Bordeus; Fila brasileiro; Mastí
napolità; Presa canari; Rottweiler; Tosa inu; Akita inu; American bully, tots els seus encreuaments i tots aquells altres que estableixi la legislació vigent.

Altres documents (especifiqueu)

Salt,
Signatura:

Declaració:
Amb la signatura d'aquest document manifesto
expressament la certesa de les dades i autoritzo a
l'Ajuntament de Salt per a la seva comprovació, així
com dono el meu consentiment per a consultar les
meves dades personals, DNI i adreça.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Salt.
Finalitat: identificació de propietaris d'animals domèstics del terme municipal i de gossos potencialment perillosos, control sanitari, seguretat ciutadana i tramesa d'informació.
Legitimació: compliment d'obligació legal.
Destinataris: les dades es comuniquen al Departament de la Generalitat de Catalunya competent en la matèria.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Salt
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.salt.cat.
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