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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de gestionar el cens i registre d'animals domèstics, 
en base a la RGD 6.1.c) Obligació legal DL 2/2008, TRLPA. 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades que ens proporciona podran ser cedides al Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya 
  
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd 
  
Cens d'animals de companyia  - Edifici Les Vetlladores  - C/ Mall, 61 1r pis  - Telf. 972 327 003 @ netejaviaria@guixols.cat Pàgina   

Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  

INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD D'ACTUALITZACIÓ DEL CENS D'ANIMALS DE COMPANYIA
Dades identificatives del/la propietari/a:

Nom:  

Telèfon:  Mòbil:  
Correu electrònic: 
Adreça: 
Població: Província: Codi postal: 

Dades identificatives del animal: 

Núm. microxip: Any naixement:

En representació de:  

Nom:  
Raça:

Color:
Data llicència municipal (si en té):

Sol·licito:

Nom i cognoms:  

Telèfon:  
Correu electrònic: 

Adreça: 
Població:

Actualització de les dades del Cens d’Animals de Companyia per:

Mort Canvi de domicili Donació

Modificació de les dades:

Telèfon:  
Correu electrònic: 

Adreça: 
Població:

Nou propietari o propietària per venda o donació:

Altres:

Motiu:

Documentació que s'hi adjunta: 

Cartilla sanitària

1) La persona propietària d’un animal ha compliment al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. 
2) Qualsevol modificació de les dades que figuren al cens s’ha de comunicar a l’Ajuntament en el termini màxim d’un mes. 
3) En el cas de tractar-se d’un animal considerat potencialment perillós, s’ha de tramitar també la llicència de tinença d’animals potencialment perillosos. 

Còpia del documenta que acrediti el canvi de propietari/a, si és el cas

Signatura:

Notes informatives: 

En cas de venda i donació:

Tel. mòbil: Correu-e d'avís: Accepto la notificació electrònica

Sant Feliu de Guíxols:

Declaració:

Espècie (gos,gat,fura...): 
Sexe: Mascle Femella
Potencialment perillós: SI NO

Declaro, sota la meva directa responsabilitat, que totes les dades contingudes en aquest document són correctes.

http://ciutada.guixols.cat/dpd
mailto:netejaviaria@guixols.cat
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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de gestionar el cens i registre d'animals domèstics, en base a la RGD 6.1.c) Obligació legal DL 2/2008, TRLPA.
 
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades que ens proporciona podran ser cedides al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
 
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd
 
Cens d'animals de companyia  - Edifici Les Vetlladores  - C/ Mall, 61 1r pis  - Telf. 972 327 003 @ netejaviaria@guixols.cat
Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  
INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD D'ACTUALITZACIÓ DEL CENS D'ANIMALS DE COMPANYIA
Dades identificatives del/la propietari/a:
Dades del/la sol·licitant
Dades identificatives del animal: 
Dades del/la representant
Sol·licito:
Dades del/la sol·licitant
Actualització de les dades del Cens d’Animals de Companyia per:
Modificació de les dades:
Nou propietari o propietària per venda o donació:
Altres:
Motiu:
Documentació que s'hi adjunta: 
Dades del/la representant
1) La persona propietària d’un animal ha compliment al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. 2) Qualsevol modificació de les dades que figuren al cens s’ha de comunicar a l’Ajuntament en el termini màxim d’un mes. 3) En el cas de tractar-se d’un animal considerat potencialment perillós, s’ha de tramitar també la llicència de tinença d’animals potencialment perillosos.

Notes informatives: 
Dades del/la representant
En cas de venda i donació:
Declaració:
Demano
Sexe:
Potencialment perillós: 
Declaro, sota la meva directa responsabilitat, que totes les dades contingudes en aquest document són correctes.
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Informàtica
Manel Mota
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