Sol·licitud per al servei d’analítica per identificació de gossos
mitjançant genotipatge

1. Dades del sol·licitant
Nom i cognoms:						

NIA:

Nacionalitat:							

Núm. document identitat:

Av. / Carrer / Plaça:						

Núm.:

Edifici:						

Bloc:

Escala:

Pis:

Porta:

Codi postal i població:
Adreça electrònica:						

Telèfon:

 Autoritzo al Comú de canillo a enviar-me un SMS o un correu electrònic en relació a aquest tràmit al número de telèfon mòbil
andorrà ....................................................i/o a l'adreça electrònica................................................................................................................

2. Descripció del gos
Núm.						
transponedor:
					
						

3. Data i signatura
Canillo,

d

		

Signatura del sol·licitant

T1-ADNcani 12/01/2021

			

del

		

Documentació a adjuntar
• Fotocòpia del passaport per a animal de companyia.
• Document acreditatiu d'autorització en el cas que la persona que signi la sol·licitud no sigui càrrec representatiu o no tingui poders inscrits al Registre de Societats, o document acreditatiu d'autorització per efectuar aquest tràmit en el cas que el sol.licitant actuï en nom i
representació d'una altra persona.

Informació complementària
• El sol·licitant es benificiarà d'una bonificació del 100% del preu fixat a l'Ordinació de preus públics, durant els primers vuit mesos del
2021.

Legislació aplicable
• Ordinació de preus públics de la parròquia de Canillo.
• Decret d’aprovació del Reglament relatiu a la identificació, el registre, les normes zoosanitàries i el moviment no comercial dels animals de
companyia del 20 de febrer de 2019, publicat al BOPA núm. 22, del 27 de febrer de 2019.
• Ordinació de 13-12-2018 per la qual s'aprova una modificació de la Ordinació de tinença d’animals de companyia en les vies públiques
urbanes i rurals de la parròquia de Canillo.
• Decret de modificació de la disposició transitòria segona del Reglament relatiu a la identificació, el registre, les normes zoosanitàries i el
moviment no comercial dels animals de companyia del 23 de desembre de 2020, publicat al BOPA núm. 155, del 30 de desembre de
2020.

