
 
 

        
     Sol·licitud d’inscripció en el 
Cens municipal d’animals domèstics 
 
 

 

 
Dades de la persona propietària de l’animal 

 
Nom i cognoms / raó social    DNI / NIF 

Domicili a efectes de notificació Núm.       
 

Pis Porta 

Domicili on s’està l’animal      Núm.       Pis     Porta 

Municipi / Província Codi Postal Adreça de correu electrònic 
 

Telèfon 

Dades de l’animal 
 
Espècie (gos/gat/fura) Nom de l’animal                                                  Mascle   

 Femella  

Raça Si es creuat cal especificar les races amb les que està creuat 

 

Tipus de pel (curt/llarg/arrissat)    Mida (gran/mitja/petit)  Color Data naixement 

Esterilització 

 Si   

 No 

 Microxip  
 Tatuatge  

Núm.: 

Lloc on el té col·locat 

Observacions 
 

 
La persona sotasignant declara que les dades declarades son certes i que desitja inscriure en el Cens municipal d’animals 
domèstics l’animal especificat a dalt, de la seva propietat, en compliment de les ordenances municipals. 
 
Montseny, _____ d__________de 20_____            Signatura de la persona propietària / representant 
 

 
 

 
 
Documentació que s’adjunta 
 Fotocopia del DNI de la persona propietària de l’animal, o de la persona representant (haurà de ser major d’edat) 
 Fotocopia de la cartilla sanitària de l’animal 
 Certificat veterinari amb les dades del microxip (AIAC) 

Gossos amb consideració de potencialment perillós segons llei 10/1999 i Decreto 287/2002 
 Sol·licitud de la Llicencia de tinença i conducció de gossos perillosos o justificant d’haver-la sol·licitat. 

Gossos d’assistència 
 Fotocopia carnet acreditatiu expedit pel Departament de Benestar Social i Família. 

 

Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Montseny 
 

 
D’acord amb la Llei 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades 

seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre General de documents de l’Ajuntament de Montseny i que poden ser objecte d’inclusió en altres fitxers 
automatitzats municipals i de la Generalitat de Catalunya per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa a la persona interessada de la 
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a les Oficines 

d’aquest Ajuntament. 

 AJUNTAMENT DE MONTSENY 
---------------------------------- Plaça de la vila,11 – C.P. 08469-Tel/Fax 938473003-C.I.F. P-0813600-D- montseny@diba.cat- www.montseny.cat. 
 

Núm. registre en el cens:  

         Registre d’entrada 
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http://www.montseny.cat/

