REGISTRE GENERAL D’ANIMALS DE COMPANYIA
ALTA

BAIXA

MODIFICACIÓ DE DADES

NÚMERO REGISTRE ANICOM _____________________________ (en cas de baixa o modificació)
Dades de l’animal
Tipus identificació

Identificador

Esterilitzat

Lloc de marcatge

Espècie

Sexe

Mida

Data naixement

Raça

Raça progenitors

Consideracions especials (només per a gossos):

Sí

No

Nom

Gos d’assistència

Perillós*

* Segons la Llei 50/1999, de 23 de desembre, desenvolupada pel Reial decret 287/2002, de 22 de març, en el cas de
tinença de gossos considerats potencialment perillosos cal tramitar la corresponent llicència municipal.

TRAMITACIÓ CONJUNTA LLICÈNCIA RAÇA PERILLOSA

SÍ

NO

Dades de la persona propietària
Nom i cognoms

NIF/NIE/PASSAPORT

Domicili per a notificacions
Població
Data naixement

Codi postal
telèfon

adreça electrònica

Dades del/de la veterinari/ària
Nom i cognoms

Núm. col·legiat

Domicili de l’animal si és diferent al de la persona propietària
Adreça
Població

Codi postal

Sant Cugat del Vallès, ...... d .................................. de 20.....
Signatura propietari/ària

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), us informem que les dades
consignades en aquest document seran incorporades al fitxer GESTOR D’EXPEDIENTS, creat per l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud així com mantenir–vos informats sobre els serveis municipals que
puguin ser d’interès. Amb la signatura d’aquest document atorgueu el vostre consentiment al tractament de les dades. Per
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei us podeu adreçar a l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès, presencialment, per correu ordinari indicant “Ref. Protecció de dades” o bé per correu electrònic a
lopd@santcugat.cat
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CONSENTIMENT CONSULTA DE DADES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

DGP

Consulta de les dades d’identitat
Verificació de les dades d’identitat

Declaro:
1. Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud
2. Que estic obligat/ada a comunicar a l’Ajuntament de Sant Cugat qualsevol variació que pogués
produir-se d’ara endavant i a facilitar tota la informació que em sigui requerida, d’acord amb la
normativa vigent.
3. Que autoritzo a l’Ajuntament de Sant Cugat a efectuar la consulta de les dades assenyalades a
les corresponents administracions, per tal de comprovar que es compleixen les condicions
requerides per accedir a l’objecte d’aquesta sol·licitud i per revisar-les fins a l’extinció de la seva
vigència.
En cas que no ho autoritzeu, marqueu la casella
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Signatura

