Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Àrea de Serveis a la Persona
Regidoria de Benestar Social i Salut Pública

SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ REGISTRE CENSAL MUNICIPAL ANIMALS DE COMPANYIA

DATA ALTA:

DATA I MOTIU BAIXA:

Dades del sol·licitant
COGNOMS (*):

NOM (*):

ADREÇA (*):

DNI (*):

POBLACIÓ (*):

PROVÍNCIA (*):

ADREÇA ELECTRÒNICA:

TELÈFON (*):

Dades de l’animal
ESPÈCIE (*):

SEXE (*):

DOMICILI HABITUAL DE L’ANIMAL (si és diferent al de la persona sol·licitant) (*):
RAÇA (*):

COLOR:

PÉL:
CUA:
DATA DE NAIXEMENT (*):
SISTEMA
IDENTIFICACIÓ (*):

ORELLES:

MIDA:
NOM (*):

CODI IDENTIFICATIU (*):

En el cas de gossos considerats potencialment perillosos:
Nº LLICÈNCIA:
ASSEGURANÇA (*):
DATA
LLICÈNCIA:
OBSERVACIONS:
Sant Pere de Ribes, a ...... de.................. de 20..
Signatura del/la interessat/ada

(*): dades obligatòries a complimentar.
Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Tel. 93 896 73 00. Fax 93 896 73 01 – A/e: ajuntament@santperederibes.cat ,www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, i la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
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REGISTRE CENSAL MUNICIPAL D’ANIMALS DE COMPANYIA AJUNTAMENT DE
SANT PERE DE RIBES
-

Alta: 3 mesos a partir de la data de naixement o adquisició o canvi de residència de l’animal;
Baixa: 15 dies a partir de la cessió, canvi de residència, canvi en el sistema d’identificació o qualsevol altre modificació.

Registre Censal Municipal d’animals de companyia:
Dades de la persona sol·licitant:
1.
Nom i cognoms de la persona sol·licitant
2.
DNI
3.
Domicili
4.
Telèfon
Dades de l’animal:
1.
Espècie
2.
Raça
3.
Sexe
4.
Data de naixement
5.
Sistema utilitzat d’identificació
6.
Codi d’identificació
7.
Domicili habitual de l’animal (si és diferent al de la persona sol·licitant)
Documentació necessària Registre Censal d’Animals de Companyia (excepte en el cas de gossos potencialment perillosos):
instància d’inscripció
fotocòpia cartilla sanitària
fotocòpia del document que demostri que l’animal està identificat

Registre d’Animals Potencialment Perillosos (a més a més de les dades sol·licitades en el Registre Censal Municipal d’animals de
companyia):
1.

Dades del gos (especificar raça, característiques que facin possible la seva identificació, característiques
morfològiques determinants de la potencial perillositat, lloc habitual de residència, finalitat de l’animal –
convivència humana, guarda, protecció, etc.- i els números d’identificació –microxip- i d’inscripció en el registre
municipal)
Es faran constar qualsevol incident d’agressió a persones o animals.
Es farà constar el Certificat de Sanitat Animal –situació sanitària anual de l’animal-.
Es farà constar la data d’esterilització, si s’escau.

2.

El titular no podrà ser menor d’edat.
El titular no estarà privat judicialment o governativament de la tinença d’aquests animals.
Altres dades: N. Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil

La sustracció o pèrdua d’un gos potencialment perillós haurà de ser comunicada al Registre Censal Municipal d’animals
potencialment perillosos en el termini màxim de 48 hores.
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