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Registre animals de companyia

REPRESENTANT
NOM I COGNOMS DNI
DOMICILI TEL.
LOCALITAT CP EMAIL

INTERESSAT
NOM I COGNOMS DNI
DOMICILI TEL.
LOCALITAT CP EMAIL

El sotasignant formula instància adreçada a l’Il·lm. Sr. Alcalde de Llançà, en els següents termes:

SOL·LICITA
La inscripció de l’animal anteriorment descrit al cens municipal, s’adjunta:

Còpia DNI Còpia primer full cartilla animal Fotos de l’animal (si s’escau)

COMUNICACIÓ TELEMÀTICA (Obligatòria per persones jurídiques, professionals i comunitats de propietaris)

Vull rebre comunicacions per correu electrònic

Sí Indicar adreça de correu electrònic
No

EXPOSA:
Que sóc propietari d’un animal, les dades del qual detallo a continuació.

Gos

Microxip CollTatuatge Altre

Gran

Sí

El domicili habitual de l’animal coincideix amb el del sol·licitant Altre

No

MascleMitjana FemellaPetita

Perillós Gos d’assistènciaGat FuraEspècie:

Mida:

Esterilitzat:

Sistema d’identificació:

Número de microxip o etiqueta del xip:

Lloc de marcatge:

Sexe:Raça
Data de naixement
Nom

Consideracions especials només per a gossos:

Alta de l’animal per naixement o adquisició Baixa per mort de l’animal. Data

Canvi de municipi de l’animal. Municipi anterior 

Altres

Dades del veterinari

Motius d’inscripció al registre

Nom i cognoms Núm. col·legiat

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer informàtic de l’Ajuntament de Llançà. Així mateix, aquestes dades són 
objecte de protecció d’acord amb les disposicions del  Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, rectificació, can-
cel·lació, oposició i limitació al tractament, i portabilitat de les dades, adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Llançà o mitjançant l’adreça de correu rgpd@llanca.cat indicant clarament quin o 
quins drets voleu exercir.

SignaturaLlançà,  de                   de 20
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