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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 el registre d'animals domèstics, en base al decret 
legislatiu 2/2008. 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i 
que les dades 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

Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  

INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ AL CENS MUNICIPAL D'ANIMALS DOMÈSTICS 
 DE COMPANYIA

Dades identificatives del/la propietari/a:

Nom:  
Telèfon:  Mòbil:  

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

Dades identificatives del/la representant: 
 Els poders ja s'han presentat i continuen vigents  S'acredita la representació  Es declara la representació

Nom:  
Telèfon:  Mòbil: 

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

Exposo:
L'ALTA  o LA BAIXA

Dades identificatives de l'animal:

Nom:  

Espècie: Gos Gat Fura Altra:
Raça:
Any naixement: Sexe: Mascle Femella Esterilitzat: SI NO

Núm. microxip: Data de l'última vacunació:

Zona del microxip: Coll Creu Engonal Llom Orella No determinat

Característiques:

Color:

Tipus de pèl: Curt Mig Llarg  Arrissat Altre:

Cua: Recta Enroscada Tallada Altra:

Orelles: Erectes Caigudes Intermitges Tallades Altres:

Que, després dels tràmits procedents, em vulgueu concedir                                                  del meu animal dins del 
Registre Censal Municipal d'animals de companyia del municipi de Sant Feliu de Guíxols, segons les següents: 

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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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 el registre d'animals domèstics, en base al decret 
legislatiu 2/2008. 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i 
que les dades 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

Per sol·licitar L'ALTA: 
 la documentació que s'adjunta:

Fotocòpia del DNI/ NIE/NIF o passaport del/la propietari/a

Fotocòpia del DNI/ NIE/NIF o passaport del/la representant

Fotocòpia del llibre sanitari (inclòs vacunació)

Justificant de pagament de l'autoliquidació de la taxa municipal

Per sol·licitar LA BAIXA: 
 la documentació que s'adjunta:

Fotocòpia del carnet censal de l'animal

Fotocòpia del certificat de defunció de l'animal, expedit per veterinari col·legiat

Davant l'anteriorment exposat, us demano:

L'ALTA o LA BAIXAQue, després dels tràmits procedents, em vulgueu concedir                                                del meu animal dins del 
Registre Censal Municipal d'animals de companyia del municipi de Sant Feliu de Guíxols. 

Signatura:

Sant Feliu de Guíxols,

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

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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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 el registre d'animals domèstics, en base al decret legislatiu 2/2008.
 
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades 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
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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 el registre d'animals domèstics, en base al decret legislatiu 2/2008.
 
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades 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
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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 el registre d'animals domèstics, en base al decret legislatiu 2/2008.
 
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades 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
Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  
INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ AL CENS MUNICIPAL D'ANIMALS DOMÈSTICS
 DE COMPANYIA
Dades identificatives del/la propietari/a:
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Dades del/la representant
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Dades identificatives de l'animal
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Sexe:
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Orelles:
Que, després dels tràmits procedents, em vulgueu concedir                                                  del meu animal dins del Registre Censal Municipal d'animals de companyia del municipi de Sant Feliu de Guíxols, segons les següents: 
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Que, després dels tràmits procedents, em vulgueu concedir                                                del meu animal dins del Registre Censal Municipal d'animals de companyia del municipi de Sant Feliu de Guíxols. 
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