
Registre Municipal d'Animals Domèstics i de Companyia

Nom(1):

DNI:

en rep.(2):

Domicili:

AJUNTAMENT DE BETXÍ
Activitats

Telèfons de contacte:

Ajuntament de Betxí ; Plaça Major, 1 * Betxí * 12549 * Telèfon: 964620002 Fax: 964621103 * www.ajuntamentdebetxi.com

(1) Nom i cognoms del (de la) sol.licitant o, si s'escau, del seu representant legal.
(2) "en representació de... tal i com s'acredita, indicant el nom i cognoms o raó social; DNI, CIF o NIF, i domicili de la persona física o jurídica a qui es
representa.
(3) "el (la) compareixent" o "el meu representat/ada".
(4) Taques, marques, cicatrius, etc...
(5) Companyia, guarda o vigilància, protecció, defensa, ramaderia, caça, etc.
(6) "Mort" o "Sacrifici".
(7) (a) La venda, traspàs, donació, robatori o pèrdua de l'animal per ... (indicant qui l'adquireix)
      (b) El trasllat de l'animal a altra Comunitat Autònoma (indicant si és amb caràcter permanent o per un període superior a tres mesos)

Cartilla sanitària Imprés identificació animal

Data:

Davant vostre compareix i EXPOSA:

Que (3) és propietari/a d'un animal:

DESCRIPCIÓ DE L'ANIMAL

 NOM:

 DATA NAIXEMENT:

 RAÇA:  COLOR:

 SIGNES PARTICULARS (4):

 DESTINACIÓ DE L'ANIMAL(5):

 NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ DEL XIP O TATUATGE:

 PROPIETARI/A:

 SEXE:

 DNI:  DOMICILI:

 POBLACIÓ:  CODI POSTAL:

I presentat el present escrit, previs els tràmits que considere pertinents, d'acord amb l'art. 24 del'Ordenança Municipal,

Assenyaleu una de les següents opcions:

SOL.LICITA LA INSCRIPCIÓ de l'expressat animal en el Registre Municipal d'Animals Domèstics i de Companyia.

  de l'animal en el Registre Municipal d'Animals Potencialment Perillosos.

Documentació que acompanya:

DNI propietari/a

SOL.LICITA LA BAIXA per (6)

COMUNICA(7) :


Registre Municipal d'Animals Domèstics i de Companyia
AJUNTAMENT DE BETXÍ
Activitats
Ajuntament de Betxí ; Plaça Major, 1 * Betxí * 12549 * Telèfon: 964620002 Fax: 964621103 * www.ajuntamentdebetxi.com
(1) Nom i cognoms del (de la) sol.licitant o, si s'escau, del seu representant legal.
(2) "en representació de... tal i com s'acredita, indicant el nom i cognoms o raó social; DNI, CIF o NIF, i domicili de la persona física o jurídica a qui es representa.
(3) "el (la) compareixent" o "el meu representat/ada". 
(4) Taques, marques, cicatrius, etc...
(5) Companyia, guarda o vigilància, protecció, defensa, ramaderia, caça, etc.
(6) "Mort" o "Sacrifici".
(7) (a) La venda, traspàs, donació, robatori o pèrdua de l'animal per ... (indicant qui l'adquireix)
      (b) El trasllat de l'animal a altra Comunitat Autònoma (indicant si és amb caràcter permanent o per un període superior a tres mesos)
Davant vostre compareix i EXPOSA:
 
Que (3) és propietari/a d'un animal:
DESCRIPCIÓ DE L'ANIMAL
I presentat el present escrit, previs els tràmits que considere pertinents, d'acord amb l'art. 24 del'Ordenança Municipal, 
Assenyaleu una de les següents opcions:
  de l'animal en el Registre Municipal d'Animals Potencialment Perillosos.
Documentació que acompanya:
Registre Municipal d'Animals Domèstics i de Companyia
Adobe Systems Incorporated
Plantilla de Adobe Designer
1.0
	txtEmpName: 
	txtEmpId: 
	txtManagersName: 
	txtDept: 
	BotónImprimir1: 
	txtComments: 
	: 
	CampoTexto1: 



