
 
 
 
 

 

3. Dades del veterinari 
Núm. de Col·legiat Nom i cognoms 

 

4. Documentació que s’adjunta 5. SOL·LICITA 

ALTA 
DNI del propietari 
Cartilla veterinària (que surti el núm. xip) 
Full de liquidació abonat 

La inscripció en el Cens Municipal d’Animals Domèstics de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts amb les dades esmentades. 

BAIXA 

Placa d’identificació 
Certificat veterinari de defunció 
Denuncia de pèrdua o robatori 
Volant d’empadronament per trasllat a un altre domicili 
Inscripció al Cens d’Animals Domèstics del Nou Municipi 

Baixa per mort. Data: 
Pèrdua o Robatori. Data: 
Trasllat de municipi del propietari 

MODIFICACIÓ 

DNI del nou propietari 
Altres. Especifiqueu: 

Variacions de dades del propietari. 
Substitució del núm. de placa. 
Canvi de propietari 

 
En compliment del disposat en el RGPD, de 27 d'abril de 2016, i la LOPDGDD 3/2018, de 5 de desembre, se l'informa que les dades facilitades seran tractades per l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts amb NIF P0826300F situat en Plaça de la Vila, 1, 08620 Sant Vicenç dels Horts, amb telèfon 936561551, adreça de correu-e ajuntament@svh.cat i del delegat de protecció de dades 
dpd@svh.cat. Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar aquesta sol·licitud. Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir les 
obligacions legals d’acord a la normativa vigent en cada moment. La base legal per al tractament de les seves dades és l’exercici dels poders públics. Les dades es comunicaran a les 
administracions públiques amb competència en la matèria i als tercers que prestin serveis auxiliars i necessaris amb relació a la finalitat del tractament. Se l’informa que pot exercir els seus drets 
d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició. Podeu obtenir més informació sobre els seus drets tot acudint a la pàgina web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
https://apdcat.gencat.cat, així com presentar una reclamació davant aquest organisme si ho considera oportú, o posar-se en contacte amb el delegat en dpd@svh.cat  

  

He llegit la informació bàsica sobre la Llei de Protecció de dades 
 

Signatura:  
 
  Sant Vicenç dels Horts, _____ de/d’______________ de 20___ 
 

1. Dades de la persona sol·licitant 

Nom i cognoms / empresa / entitat / altres... * DNI / NIE / CIF / Passaport* 

Nom i cognoms de la empresa representant (si s’escau): DNI / NIE / Passaport* 

Domicili a efectes de notificacions * Codi Postal* Població * 

Correu electronic: * Telèfon/Fax * Telèfon mòbil 

Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment a l’adreça facilitada en aquesta 

sol·licitud. 

He estat informat/ada de la/les taxa/es que devenga la present sol·licitud. 

2. Dades de l’animal 

Nom de l’animal* Data naixement* Espècie* 

Fura Gat Gos 

Sexe* 

Mascle 
 

Femella 

 Esterilitzat* 

Si No 

Mida* 

Gran 
 

Mitjà 
 

Petit 

Raça* Raça progenitors (en cas de que sigui mestís) 

- -    
Tipus d’identificació* 

Tatuatge XIP 

Identificador* Lloc del Marcatge* 

Coll Creu 
 

Engonal 
 

NoDet 
 

Orella 

 

Consideracions especials (Sols per a gossos) 

Perillós Gos d’assistència 

Domicili habitual de l’animal, en el cas de que sigui diferent al del propietari: 

Adreça* Població* CP* 

CENS MUNICIPAL D’ANIMALS DE COMPANYIA    NUM. CENS:__________ 



 

 
 

 
Normes de gestió i recaptació 

La instància i documentació requerida per al tràmit es pot presentar al registre electrònic de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts o presencialment a: 
Servei Integral d'Atenció  
Carrer de Mossèn Jacint 
Verdaguer, 105 – 113  
(Can Comamala) 
Tel. 900 111 656 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h i de dilluns a dijous de 16:30h a 18h. 
En el moment del registre es lliurarà una carta de pagament amb les taxes corresponents que es podran abonar amb 
targeta a la pròpia oficina 

 

 
Quotes tributàries 

La quota tributària és el resultat d’aplicar les següents tarifes durant l’any 2019 
 

 TARIFES 

Concessió i/o renovació de la llicència de tinença i/o 
conducció de gossos Potencialment perillosos. 

30 € 

Retirada i custòdia 1 animal 30 € 

Per cada dia de custòdia 3 € 

Extracció de sang per part d’un professional, anàlisi 
genotipat de la mostra de sang i xapa d’identificació. 

36 € 

El registre censal de l’animal. 10 € 

 

Exempcions: 
Estan exempts del pagament de les taxes per la prestació dels serveis de registre censal les persones amb disminució 
visual que siguin propietàries o posseïdores d’un gos pigall i les persones propietàries o posseïdores del gos o gat 
adoptat. 

 

 
Per més informació podeu consultar les ordenances municipals i fiscals a la pàgina web www.svh.cat . 

 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS RELACIONATS AMB EL CENS D’ANIMALS 
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