
 

SOLꞏLICITUD D’INSCRIPCIÓ AL CENS MUNICIPAL D’ANIMALS 

PERSONA PROPIETÀRIA O POSSEÏDORA DE L’ANIMAL 
Nom / Raó social  

NIF/NIE/CIF  

Data naixement  Sexe Home Dona 

Adreça  

Població  Codi postal  

Correu electrònic  Tel. mòbil  
    

 Manifesto que vull rebre la notificació per mitjans electrònics. 1 

DADES DE L’ANIMAL 

Espècie 
 Gos:  perillós  assistència 2 

 Gat 

 Fura 

Data 
naixement  

Sexe  Mascle      Femella Esterilitzat  Sí    No 

Mida  Gran  mitjana  petita Nom  

Raça  Núm. placa  

Raça progenitors  

Domicili animal 
 Coincideix amb el del solꞏlicitant        

 Altre (especifiqueu):  

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ANIMAL
Sistema d’identificació  Microxip  Tatuatge 

Lloc de marcatge  Coll      Altre:  

Nom del veterinari i núm. de colꞏlegiat  

Número de microxip o etiqueta del xip3 

               

MOTIUS DE LA INSCRIPCIÓ AL REGISTRE 
 Alta de l’animal (per naixement o adquisició) 

 Alta per canvi de municipi de l’animal. Municipi anterior: 

 Modificació per canvi de propietari de l’animal. Dades de l’anterior propietari/a: 
 Nom i cognoms:    DNI/NIE:  Signatura 
 
 Baixa per mort de l’animal. Data de la mort: 

 Baixa per canvi de municipi de l’animal. 

 Altres: 
 

Lloc i data  

Signatura 
 

Abans de signar llegiu la informació bàsica sobre la protecció de dades del darrera. 4 i 5 

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR



 

INFORMACIÓ 

En cas de pèrdua de l’animal a Catalunya, truqueu al 93 567 42 00 (de 8 a 15 h de dilluns 
a divendres) o bé, al 93 561 70 00 (operatiu 24 h). Si perdeu l’animal fora de Catalunya, 
poseu-vos en contacte amb el Registre d’animals de companyia de la Comunitat Autònoma 
on s’ha perdut l’animal. 
1 Notificacions electròniques 
Si aquesta instància genera una notificació per part de l’Ajuntament, serà obligatòriament 
electrònica per a: 1. Les persones jurídiques. 2. Les entitats sense personalitat jurídica. 3. 
Les que exerceixin una activitat professional per la qual sigui requisit la colꞏlegiació 
obligatòria per als tràmits que realitzin en exercici d’aquest activitat professional. 4. Les que 
representin a una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se electrònicament. 
5. Els treballadors i les treballadores d’aquesta administració, d’acord amb l’art. 14 de la 
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, en endavant LPACAP. Els requisits tècnics per rebre una notificació electrònica 
es poden consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
2 Són mútuament excloents, un gos d’assistència mai pot ser perillós i viceversa. 
3 El número de xip ha de constar de 15 dígits. Si ho preferiu, podeu disposar d’aquest espai 
per enganxar-hi l’etiqueta del microxip. 
4 L’Ajuntament de Malgrat de Mar pot consultar i accedir a documents de les persones 
interessades, elaborats per qualsevol administració pública, preceptius per a la tramitació i 
resolució de l’expedient, fonamentant-se en l’article 6.1.e. del Reglament General de 
Protecció de Dades 2016/679: El tractament és necessari per al compliment d’una missió 
realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 
Així mateix, d’acord amb l’article 28.3. de la LPACAP, l’ajuntament no requerirà a les 
persones interessades dades o documents no exigits per la normativa reguladora aplicable o 
que hagin estat aportats anteriorment per l'interessat a qualsevol administració. 
5 Política de protecció de dades 

Responsable del 
tractament 

Ajuntament de Malgrat de Mar 
C. Carme, 30 (08380 – Malgrat de Mar) 
Tel.: 93 765 33 00 Fax: 93 761 09 93 correu@ajmalgrat.cat 
www.ajmalgrat.cat 

Dades de contacte 
delegat de protecció de 
dades 

Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS 
LOCALS - Diputació de Barcelona. 
Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta.  
Passeig de la Vall d’Hebron, 171 (08035 – Barcelona) 
Telèfon: 93 472 65 00 dpd.ajmalgrat@diba.cat  

Finalitat del tractament Tramitar la vostra solꞏlicitud. 

Base jurídica 

Dades obligatòries per a la tramitació de la vostra solꞏlicitud per 
l’exercici de poders públics atribuïts a l’Ajuntament pel Decret 
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de protecció dels animals i Ordenança municipal 
reguladora de la tinença d’animals de companyia. 

Destinataris 

Les vostres dades poden ser comunicades a d’altres 
organismes perquè ho exigeixi una normativa o perquè 
l’Ajuntament manté un conveni per a la resolució de la vostra 
solꞏlicitud. No seran transferides fora de la Unió Europea. 

Drets de les persones 

Podeu accedir a les vostres dades, solꞏlicitar-ne la rectificació o 
supressió, oposar-vos al tractament i solꞏlicitar-ne la limitació, 
enviant la vostra solꞏlicitud a l’adreça de l’Ajuntament o 
mitjançant la seva seu electrònica (www.ajmalgrat.cat). 

Termini conservació de 
les dades 

Durant el temps que sigui necessari i en la forma que estableixi 
el calendari de conservació i eliminació de documentació de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 

Reclamació 
Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament, 
mitjançant la seu electrònica (www.ajmalgrat.cat) o per mitjans 
no electrònics. 
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