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SOLꞏLICITUD D’INSCRIPCIÓ EN EL CENS MUNICIPAL D’ANIMALS DOMÈSTICS 

DADES DE LA PERSONA PROPIETÀRIA DE L’ANIMAL 
Nom i cognoms:  DNI/NIF/NIE/PS:

Adreça: Codi postal:

Municipi: Província:    

Adreça electrònica: Telèfon:

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT  En qualitat de: 
 S’acredita la representació  Es declara la representació Els poders ja s’han presentat i continuen vigents 

Nom i cognoms:  DNI/NIF/NIE/PS:

Adreça: Codi postal:

Municipi: Província:   

Adreça electrònica: Telèfon:

Vull rebre les notificacions de tota aquesta tramitació en format digital  
(imprescindible facilitar una adreça electrònica i un número de telèfon mòbil pels avisos). 

EXPOSO 
Que presento la documentació següent per tal de solꞏlicitar l’alta en el cens municipal d’animals domèstics i al 
Registre General d’Animals de Companyia (ANICOM) 

Dades de l’animal: 
Nom de l’animal: Domicili censal animal: 

Espècie: Núm. registre censal (omplir per l'oficina):  

Raça: Sexe:  Mascle   Femella     

Pes(aproximat): Data naixement:

Número de microxip: 
Lloc colꞏlocació:   Esquerra          Creu  Dreta 
Número de tatuatge:  

Orella    Engonal     Aixella Esquerra         Dreta 

Ressenya completa: 

1)Color 2)Pèl 3)Orelles 4)Cua

1)Blanc, negre, marró, senglar, blanc i negre, blanc i marró, negre fosc, blanc i gris, tricolor, altres...
2)Curt, llarg, dur, doble.
3)Erectes, caigudes, intermitges, tallades.
4)Llarga, curta, amputada
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Si el vostre gos reuneix una o més de les característiques següents, heu de solꞏlicitar la llicència per a la 
tinença d’animals potencialment perillosos: 

1. Ha tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos.
2. Ha estat ensinistrat per a l’atac i la defensa.
3. Pertany a una de les races següents o als seu encreuaments:

 Pit bull terrier       Akita inu         Dog argentí       Tosa inu       
 Staffordshire bull terrier        Bullmastiff       Mastí napolità           Tosa japonès 
 Terrier de staffordshire americà          Dòberman        Fila brasiler         Presa canari 
 Rottweiler       Dog de bordeus 

DOCUMENTS ADJUNTS 

DNI, passaport o carnet de conduir. 

Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip. 

Cartilla sanitària de l’animal. 

Passaport de l’animal si aquest prové de fora de l’Estat. 

DEMANO 

La inscripció del meu animal en el Registre del Cens Municipal d’Animals i en el Registre General 
d’Animals de Companyia de la Generalitat de Catalunya (ANICOM).    

Amb aquesta signatura autoritzo l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro a accedir a les dades i als antecedents que consten en els 
fitxers d’altres administracions públiques, i que són precises per tramitar i resoldre aquesta solꞏlicitud.

Signatura 

Santa Cristina d’Aro, data  

L’article 66 de la Llei 39/2015 del procediment comú de les administracions públiques, estableix que les solꞏlicituds que es formulin a 
l’Administració han de contenir les dades que s’assenyalen al formulari. 
Notificació electrònica 
AVÍS: La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’article 14.2 obliga a totes les 
persones jurídiques, a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics, des del dia 2 d’octubre de 2016.  
Aquesta notificació en paper que rebeu serà de les últimes que us lliurarà l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. A partir d’ara, totes les 
notificacions (d’acord amb els articles 41, 43 i 44 de la Llei 39/2015) que us haguem de fer arribar seran generades pel nostre gestor 
documental i dipositades, mitjançant l’e-Notum, a la carpeta ciutadana del nostre web, a la qual podreu accedir, amb identificació.  
Segons l’article 14.1, totes aquelles persones físiques que vulguin rebre avisos de l’enviament de notificacions cal que ens proporcionin 
una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil .Un enllaç en aquests avisos, mitjançant correu electrònic o telèfon mòbil, 
els permetrà accedir a la documentació. 

Informació bàsica de protecció de dades 
Entitat responsable del tractament: l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. 
Finalitat: identificació de les persones propietàries d’animals domèstics del terme municipal i de gossos potencialment perillosos, control 
sanitari, seguretat ciutadana i tramesa d’informació. 
Legitimació: compliment d’obligació legal. 
Persones destinatàries: les dades es comuniquen al Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
Drets de les persones interessades: per poder exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i solꞏlicitud 
de limitació del tractament heu d’adreçar-vos a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.  
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.santacristina.cat
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