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

Autoritzo a l’Ajuntament a enviar-me notificacions telemàtiques relacionades amb aquesta sol·licitud.
IMPORTANT: recordeu que per accedir a les notificacions, cal fer-ho amb el certificat digital de la persona
que rebi la notificació. En tot cas es notificarà per aquesta via a les persones obligades segons l’article
14.2 de la Llei 39/2015.

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

Per l’exposat, SOL·LICITO es doni d’alta/baixa/modifiquin les dades, al Registre general d’animals de
companyia de l’Ajuntament de Sant Cugat, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2008, de 15
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals i el Decret 328/1998, de 24 de
desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d’animals de companyia.

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

Doc. 044-2-01/2020

DECLARO:
- Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud.
- 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.

Signatura

Us informem que les vostres dades seran incorporades al tractament T191 Llicència de tinença d'animals
potencialment perillosos responsabilitat de l’Ajuntament de Sant de Cugat de Vallès per obtenir la llicència que ha de
sol·licitar la persona titular de gossos potencialment perillosos per a la seva tinença o conducció en espais públics. Les
vostres dades seran conservades com a part dels procediments administratius de l’Ajuntament. Les vostres dades no
seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol·licitat, d’acord amb la legislació
vigent. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició,
portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,
Atenció Ciutadana, Plaça de la Vila, 1, 08172 Sant Cugat del Vallès, indicant “Ref. Protecció de dades” o bé exercir el
seu dret a través de la Seu Electrònica. Per a més informació consulteu la pàgina web:
https://www.santcugat.cat/web/proteccio-dedades
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