
Rúa Domingo Antonio de Andrade, s/nº 
15270 CEE (A Coruña)

CIF: P1502300E
Telf: 981 745 100 
 Fax: 981 746 757

correo  @cee.gal  
www.cee.gal

AUTOLIQUIDACIÓN DE TAXAS POLA EXPEDICIÓN DE LICENZA, INSCRICIÓN NO REXISTRO MUNICIPAL
E OUTROS ACTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS Á TENZA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE

PERIGOSOS

Datos relativos ao suxeito pasivo:
Apelidos e Nome ou Razón Social NIF/CIF

Enderezo Teléfono  

Datos do representante:
Apelidos e Nome ou Razón Social NIF/CIF

Enderezo Teléfono  

Datos do Feito Impoñible:
EXPEDICIÓN DE LICENZA, INSCRICIÓN NO REXISTRO MUNICIPAL E OUTROS ACTOS

ADMINISTRATIVOS RELATIVOS Á TENZA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS

Ordenanza municipal de aplicación:
Ordenanza municipal reguladora da licencia pola tenencia de animais potencialmente perigosos, do

seu rexistro, da sección local do rexistro de animais de compañía e das taxas pola prestación de tales
servizos. BOP nº 243, de data 23/10/2002

BASE IMPOÑIBLE e COTA TRIBUTARIA
1. Licenza de cans potencialmente perigosos [    ] 6 €
2. Ficha identificativa individual [   ] 3 €
3. Renovación de licenzas [    ] 3 €
4. Inscrición no Rexistro APP [    ] 6 €
5 Inscrición no censo de animais de compañía [    ] 4 €
6. Modificacións rexistrais [    ] 1,50 €
7. Cancelación rexistral [    ] 3 €

                     COTA TRIBUTARIA A INGRESAR (€):           

     
Lugares de ingreso da cota tributaria:

ABANCA:  ES46-2080-0022-08-3110000014
CAIXABANK:   ES54-2100-5460-30-0200003363

 Cee, ____ de ______________ de 20___

           O declarante/representante
   

             Asdo.:_________________

O presente documento será nulo se leva emenda, falla de certificación mecánica ou selo e sinatura autorizada 
pola entidade bancaria

De conformidade co disposto na actual normativa de Protección de Datos de Carácter persoal, informámolo de que o responsable de
tratamento dos datos de carácter persoal recollidos neste documento é CONCELLO DE CEE, cuxa finalidade é poder atender as consul -
tas e calquera tipo de xestión realizada por este medio de comunicación. Os seus datos non se cederán a terceiros, salvo por obriga le -
gal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así
como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento. Para iso, CONCELLO DE CEE dispón de formularios específicos.
Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu documento de
identidade en: DOMINGO ANTONIO DE ANDRADE, S/N, 15270 - CEE (A CORUÑA) ou na sede electrónica municipal: https://sede.cee.gal
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