AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Plaça Anselm Clavé, 1
17530 Campdevànol
Tel. 972730019
Fax 972731237
www.campdevanol.org
e-mail: ajuntament@campdevanol.org
NIF: P-1704000-G

Alta al Cens d’animals domèstics de companyia
Dades del/de la sol·licitant (propietari/ària o posseïdor/a de l’animal)
Cognoms i nom

Sexe
Home

DNI/NIF/NIE

Adreça domicili

Codi Postal

Municipi

Comarca

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Data naixement

Dona

Adreça electrònica

Dades de l’animal
Tipus d’identificació

microxip

tatuatge

Esterilitzat

Identificador
Lloc de marcatge
Coll
Creu
Mida
gran

Engonal

Llom

NoDet

Espècie
gos

Orella

Data de naixement
mitjana

gat

fura

Nom

Sexe
mascle

femella

Núm. Placa:

petita

Raça

Raça progenitors:

Consideracions especials (només per a gossos)
perillós

gos d’assistència per visió reduïda

Domicili habitual de l’animal

coincideix amb el del sol·licitant

Altre (especifiqueu a continuació)

Dades del/de la veterinari/ària
Número de col·legiat/ada3
-

Nom i cognoms

------------------------------------------ En referència a la taxa del servei de control sanitari de gossos domèstics, demano acollir-me a:
EXEMPCIÓ per ésser titular de gos-guia per a invident
BONIFICACIÓ 50% Per a gossos d’arrossegar trineus o d’altres esports (excepte caça), sempre que la seva

participació sigui imprescindible per a la pràctica de l’esport, els seus titulars comptin amb la llicència federativa i
l’assegurança corresponent, i estiguin albergats permanent en instal·lacions ubicades fora de la zona urbana.
BONIFICACIÓ 70%
 Per a gossos albergats permanentment en cases de pagès, dedicats a la guarda d’instal·lacions i companyia
dels titulars de l’explotació agrària, o gossos d’atura de ramats.
 Per als gossos de caça que els seus titulars comptin amb la llicència i l’assegurança corresponent, i estiguin
albergats permanent en instal·lacions ubicades fora de la zona urbana

Campdevànol,

de

de 20

Signatura:

Adjunto: -Fotocòpia del llibre sanitari de l’animal,
- L’acreditació per l’exempció o bonificació de la taxa

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran recollides,
incorporades i tractades al fitxer de gestió tributària de l’Ajuntament de Campdevànol. L’òrgan responsable del fitxer és l’Ajuntament de Campdevànol i és on la
persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

