CENS GENÈTIC DELS GOSSOS AMB MOSTRES D’ADN
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms, o raó social:

Document d’identificació:

Adreça:

Plaça de la Vila, 1

·

08160 MONTMELÓ

· Tel. 93 572 00 00 · NIF P0813400I · www.montmelo.cat · ajuntament@montmelo.cat

Municipi:

CP:

Telèfon:

Mòbil:

Província:

Correu electrònic:

DADES DEL REPRESENTANT
Estic obligat a aportar l’autorització de representació segons el model de l’Ajuntament de Montmeló.

NOTIFICACIONS
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:
Notificació en paper.
Notificació electrònica (indispensable disposar de certificat digital).
Amb aquest propòsit, facilito el correu electrònic on rebré els avisos amb una adreça (URL) de l’espai de notificacions
electròniques de l’Ajuntament, on podré accedir a la notificació, prèvia identificació amb un certificat digital.
Recordeu que la falta d'accés a la notificació no impedirà que es consideri realitzada. A partir de la data de dipòsit de la
notificació, disposa de 10 dies naturals per accedir a la seva notificació electrònica. Si transcorregut el termini de 10 dies no ha
accedit a la notificació, aquesta es considerarà rebutjada i l’acte es donarà per notificat.

DADES DEL GOS
Nom:

Num. identificació:
Alta

Baixa

Canvi de dades

Raça:

Data naixement:
Sexe:

M

SOL·LICITO:
Donar d’alta / baixa / canvi de dades al Cens Municipal de gossos. Abans d’inscriure l’animal al cens caldrà indentificar-ho amb
un microxip homologat i obtenir el document sanitari per faciliten els veterinaris.
L’inscripció de l’animal facilita la seva recuperació en el cas de perdua o robatori.
Qualsevol canvi en les dades facilitades a l’alta al cens s’haurà de comunicar.
S’haura de realitzar la identificació genètica de l’animal mitjançant analítica de sang líquida o cèl·lules epitelials bucals. (ADN)
mitjançant el mètode STR’s.

F

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA L’INTERESSAT
DNI / NIF.
Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip.
Autorització de representació.
Cartilla veterinaria.

Justificant de pagament.
Altra documentació:

✘

PRESTA EL SEU CONSENTIMENT perquè l’entitat realitzi consultes de les dades del sol·lictant /
representant a través de la Plataforma d’Intermediació de Dades i altres serveis interoperables.

Montmeló,

de/d’

de 20

[Signatura del sol·licitant o representant legal]

Plaça de la Vila, 1

·

08160 MONTMELÓ

· Tel. 93 572 00 00 · NIF P0813400I · www.montmelo.cat · ajuntament@montmelo.cat

Llicència municipal de gossos potencialment perillosos (GPP). (si s’escau)

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la llibre circulació d'aquestes, i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de
desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l’informem què les seves dades seran incorporades
l’informem que les seves dades seran incorporades a un tractament amb la finalitat específica de gestionar la seva sol·licitud.
El Responsable del Tractament és l’Ajuntament de Montmeló, i podeu ampliar la informació sobre el tractament de dades
personals accedint a la Política de Privacitat de l’Ajuntament al següent enllaç: https://www.montmelo.cat/lnk20/proteccio-dedades.htm.
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant
la remissió d’un escrit dirigit al Responsable del Tractament a la següent adreça: Ajuntament de Montmeló, Plaça de la Vila, 1,
08160 Montmeló), o mitjançant la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

