
  Sol·licitud per al servei d’analítica per identificació de gossos per marcador SNP

1. Dades del sol·licitant

Nom i cognoms: NIA:

Nacionalitat: Núm. document identitat:

Adreça: Núm.:

Edifici: Bloc: Escala:   Pis:           Porta:

Codi postal i població:

Adreça electrònica: Telèfon:

Autoritzo al Comú de La Massana 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

Nom:

Data de naixement: Sexe:

Raça:

3. Aptitud del gos

Animal de companyia Animal d'assistència (1) Animal de teràpia  (2)

 Animal d'activitat ramadera Animal adoptat a la gossera

 Animal de rescat

 Animal de nucli zoològic amb ubicació a:

4. Data i signatura

La Massana, del

Signatura del sol·licitant

Notes: (1) Per donar assistència a persones amb discapacitat visual, auditiva o física o que pateixen trastorns de l'espectre autista, diabetis, epilèpsia o altres.

Entitat bancària: Compte IBAN: AD/

  (2) Per donar assistència a persones en un procés terapèutic o educatiu.

Núm: Passaport:



Informació complementària

- El sol·licitant es beneficiarà d'una bonificació del 100% del preu fixat a l'Ordinació de preus públics, durant els primers vuit mesos del 2021 
  omplint aquest formulari fins el 31 d'agost d'enguany. 
 

Legislació aplicable

- Fotocòpia del passaport per animal de companyia. 
- Document acreditatiu d'autorització en el cas que el sol·licitant actuï en nom i representació d'una altra persona.  
- Referent al punt 3, documentació acreditativa de l'aptitud del gos, si escau; en el cas de no portar-la al moment de fer la sol·licitud ho podeu enviar  
  escanejat al correu electrònic de Tràmits: tramits@comumassana.ad  
  
 

- Ordinació de preus públics de la parròquia de La Massana. 
- 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 modificació de l'Ordinació d'inspecció i control de la tinença d'animals de companyia de l'11 de desembre de 2020  publicat al 
  BOPA núm.149, del 16 de desembre de 2020. 
- Decret de disposició transitòria segona del Reglament relatiu a la identificació, el registre, les normes,  zoosanitàries i el moviment comercial 
  dels animals de companyia del 23 de desembre de 2020, publicat al BOPA, núm. 155, del 30 de desembre de 2020. 
 

Documentació a adjuntar
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