
 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

A omplir per l’Administració: 

Responsable: 
________________________ 
Còpies: 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

SOL·LICITUD/RENOVACIÓ D’INSCRIPCIÓ AL CENS MUNICIPAL 
D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA 

 

DADES PERSONALS 
Nom i cognoms o raó social         Data naixement DNI/NIF 

Carrer, plaça…  Número/Pis Població CP 

Telèfon Correu electrònic Fax 

DADES DEL GOS 
Nom Data de naixement Codi identificació 

Raça Espècie (gos/gat) Sexe 

Característiques morfològiques (color, mida...) 

Característiques accidentals 

Residència habitual 

Finalitat (convivència humana, guarda...) Data esterilització 

Núm. registre censal (a omplir per l’Administració) Núm.  registre animals de companyia (a omplir per l’Administració) 

SOL·LICITO 
 

Que s’inscrigui l’animal a dalt identificat en el cens municipal d’animals domèstics de 
companyia, d’acord amb l’establert al Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula 
la identificació i el registre d’animals de companyia. 

DOCUMENTACIÓ APORTADA 
 

  Cartilla veterinària de l’animal, on constin les darreres vacunes 
 

  Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip 
 

  DNI del propietari del gos 
 

OBSERVACIONS 
 

 D’acord amb el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, 
sobre règim jurídic de la tinença d’animals considerats potencialment perillosos, i el Decret 170/2002, d’11 de 
juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, és obligatòria l’obtenció d’una 
llicència municipal expedida per l’Ajuntament. 

 

 
Cubelles,                                           de                                                                           Signatura 
 
 
 

IL·LUSTRÍSSIMA SENYORA ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES 
 

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran incorporades al fitxer de registre d’animals, responsabilitat de l’Ajuntament de Cubelles, amb la finalitat 

de control dels animals perillosos del municipi. Conforme allò disposat als articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de 
Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Pl. de la Vila, ,n. 1. 08880 Cubelles (Barcelona).
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