
(Sinatura)

  Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Baralla

Documentación que se achega:

SsSOLICITUDE  DE INSCRICIÓN NO REXISTRO MUNICIPAL DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS

Fotocopia acreditativa da licencia municipal (se se obtivo nun Concello diferente a este) 

Número de Licenza Data de Expedición

Concello de expedición

Datos da Licencia do/a posuidor/a: 

Nome Idade 

Características

Nº de Microchip Lugar habitual de residencia do animal 

Función /Aptitude do animal 

Datos do animal

Raza 

Solicita: 

A inscrición do devandito/a can/cadela no REXISTRO MUNICIPAL DE CANS POTENCIALMENTE 
PERIGOSOS ó abeiro da Lei 50/1999 de 23 de decembro desenvolta polo RD 287/2002 de 22 de 
marzo e Decreto 90/2002 de 28 de febreiro da Xunta de Galicia.

Baralla , a

DNI/NIFNome e apelidos DNI

Enderezo: / Rúa / Número

Municipio                               Código postal             E-mail Provincia

Teléfono :  Fixo / Móvil

Datos do/a solicitante:  

Seguro de responsabilidade civil

Copia compulsada da póliza de seguro de responsabilidade civil suscrita, coa compañia                                

en data            de                            de                   na que se especifica claramente que cada animal ten 

unha cobertura mínima de 125.000 €.

Fotocopia da cartilla sanitaria debidamente compulsada.

Compañia Garda CazaDefensa

Selo de entrada 

Concello de Baralla 
Rúa Evaristo Correa Calderón 48 
27680 - Baralla - Lugo 
www.concellobaralla.es 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: No presente documento, salvo manifestación en contra, presto o meu consentemento para que os datos facilitados sexan incorporados ós 
ficheiros titularidade do CONCELLO DE BARALLA. O uso de ditos datos limitaranse exclusivamente á xestión municipal, podendo utilizalos en posteriores 
procedementos municipais, asi como cederse a outras Administracións Públicas, e solicitar o Concello datos a estas coas limitacións establecidas na Lei Orgánica 
15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de carácter persoal, . 
Os interesados poderán exercer en calquera momentos os dereitos de Acceso, Rectificación, Cancelación e Oposición, coas limitacións establecidas legalmente, no 
Rexistro Xeral do Concello, no enderezo c/EVARISTO CORREA CALDERÓN, 48 - 27680 - BARALLA - LUGO.
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PROTECCIÓN DE DATOS: No presente documento, salvo manifestación en contra, presto o meu consentemento para que os datos facilitados sexan incorporados ós ficheiros titularidade do CONCELLO DE BARALLA. O uso de ditos datos limitaranse exclusivamente á xestión municipal, podendo utilizalos en posteriores procedementos municipais, asi como cederse a outras Administracións Públicas, e solicitar o Concello datos a estas coas limitacións establecidas na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de carácter persoal, .
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