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Sol·licitud d'alta/baixa al/del cens d'animals de companyia de
l'ajuntament de Caldes de Montbui

Sol·licitant

Nom: Cognoms: 

DNI, NIF, Passaport o altres: Entitat. organització o associació:

Tipus de via: Nom de la via: 

Número: Bloc: Escala: Planta: Porta: 

Província: Municipi: Codi postal: 

Telèfon: Mòbil: Correu electrònic: 

Núm. pòlissa:

Data renovació:

Dades del gos / gat / fura

Nom:

Data de naixement:

Núm. d'identificació (microxip):

Lloc de marcatge:

Núm. de registre censal:

Sexe

Mascle

Femella
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Pèl

Curt

Llarg

Dur

Doble

Mitjà

Arrissat

Espècie

Gos

Gat

Fura

Talla

Gegant

Mitjà

Petit

Nan

Residència habitual:

Finalitat (convivència humana, guarda, etc.):

Esterilitzat

Sí

No
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Data d'esterilització:

Característiques accidentals:

Sol·licito que el meu gos sigui

Inscrit

Donat de baixa

en el registre dels animals de companyia de l'Ajuntament de Caldes de Montbui d'acord amb la normativa vigent

I per això adjunto la següent documentació necessària:

    Còpia de la cartilla sanitària de l'animal

    Còpia del DNI del propietari

    Document d'acreditació del marcatge de l'animal (document AIAC)

Així mateix em comprometo a donar-lo de baixa d'aquest cens quan deixi de ser el seu propietari, ja sigui per la mort de
l'animal, la seva pèrdua, la cessió a algú altre o qualsevol altra circumstància

Documentació adjunta:

Caldes de Montbui,            de de 20 Signatura
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    Autoliquidació

Ordenança fiscal núm.:

Taxa(?):

Total a pagar(?):

En contra de la liquidació de la taxa, podeu interposar recurs de reposició previ al contenciós administratiu davant 
l'alcaldia, en el termini d'un mes a comptar de la data d'aquesta notificació. Tot això, sens perjudici que, si  ho 
considereu convenient, féu  ús de qualsevol altre recurs que cregueu més oportú.




