
SOL·LICITANT/ SOLICITANTE

* Camps de compliment obligatori  
* Campos de complimiento obligatorio

Signatura/ Firma

Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos *

Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio ( a efectos de notificación )

Població * / Población

Num* Escala/ Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta

Codi Postal */Código Postal

Telèfon / Teléfono Correu electrònic / correo electónico

Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) / 
Medio para recibir la respuesta ( si es necesaria )

Correu ordinari/ correo ordinario Correu electrònic / Correo electronico Telèfon / Teléfono

Província/Provincia

CENS MUNICIPAL D’ANIMALS:  
ALTA, BAIXA, DUPLICAT DE LA PLACA
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Tipus Via / Tipo via

Nom i Cognoms del representant * / Nombre y apellidos del representante *

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

Document Identificatiu  / Documento Identificativo 

Esplugues de Llobregat,

DOCUMENTS ADJUNTS /  DOCUMENTOS ADJUNTOS

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, 
responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres 
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.  
  

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

SOL·LICITUT/ SOLICITUD

Espècie i raça : / Especie y raza :

Tipus de Sol·icitud:  / Tipo de Solicitud : Alta Baixa / Baja Duplicat de la placa / Duplicado de la placa

Sexe : / Sexo :

Data de naixement :  / Fecha de nacimiento :

Domicili habitual : / Domicilio habitual :

Tipus d’identificació : tatuatge, microxip, ressenya:  / Tipo de identificación: tatuaje, microchip, reseña:

Motiu de la sol.licitud: / Motivo de la solicitud:

Número de placa:  / Número de placa:

Actualització del cens : / Actualización del censo : 

En cas de baixa:  / En caso de baja:

Documents que s´han d´aportar:  / Documentos que deben aportarse: (Original i fotocòpia / original y fotocopia)

(American staffordshire terrier, American Staffordshire bull terrier, Pit bull terrier, Bullmastiff, Doberman, Dogo argentí, Dogo de Bordeus, 
Fila brasileiro, Mastí napolità,  Presa canari, Rottweiler, Tosa inu, els seus creuaments)

Document acreditatu de la identificació / Documento acreditativo de la identificación

Pòlissa de Responsabilitat Civil, en el cas d´animals declarats potencialment perillosos (veure relació) / 
Poliza de Responsabilidad Civil, en el caso de animales potencialmente peligrosos (ver relación)

Cartilla sanitària / Cartilla sanitaria

DNI de la persona propietària / DNI 
de la persona propietaria

Nom : / Nombre:
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SOL·LICITANT/ SOLICITANTE
* Camps de compliment obligatori 
* Campos de complimiento obligatorio
Signatura/ Firma
Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) /
Medio para recibir la respuesta ( si es necesaria )
CENS MUNICIPAL D’ANIMALS: 
ALTA, BAIXA, DUPLICAT DE LA PLACA
Registre d'entrada general
Document Identificatiu * / Documento Identificativo *
Document Identificatiu  / Documento Identificativo 
DOCUMENTS ADJUNTS /  DOCUMENTOS ADJUNTOS
D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer. 
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SOL·LICITUT/ SOLICITUD
Tipus de Sol·icitud:  / Tipo de Solicitud :
En cas de baixa:  / En caso de baja:
Documents que s´han d´aportar:  / Documentos que deben aportarse: (Original i fotocòpia / original y fotocopia)
(American staffordshire terrier, American Staffordshire bull terrier, Pit bull terrier, Bullmastiff, Doberman, Dogo argentí, Dogo de Bordeus, 
Fila brasileiro, Mastí napolità,  Presa canari, Rottweiler, Tosa inu, els seus creuaments)
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