
Ajuntament de Vilanova del Vallès

INSCRIPCIÓ AL CENS D’ANIMALS 

DADES DE LA PERSONA TITULAR 
Titular (Nom i cognoms) NIF / NIE 

Carrer  Número Pis / Porta 

Codi Postal Població Província 

Telèfon fix Telèfon mòbil  Adreça electrònica 

DADES DE L’ANIMAL 
Nom Data Naixement 

Domicili 
de Vilanova del Vallès 

Espècie:   GOS GAT                           ALTRE: ...................................................................................  

Raça: 
 Sexe:                 MASCLE FEMELLA     

Color: Tipus de pèl: 
 LLARG CURT           

 Mida: 
 GRAN MITJÀ          PETIT 

Identificació:   MICROXIP TATUATGE                           ALTRES: .....................................................  

Microxip. Número d’identificació (Obligatori): Tipus de tatuatge (si és el cas): 

Lloc de col·locació:  
 ESQUERRE COLL DRETA COLL                 ZONA CREU 

 ORELLA ESQUERRE ORELLA DRETA                 

Animal considerat potencialment perillós:          SI                           NO 

En cas que es tracti d’un animal considerat potencialment perillós caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA i/o CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS. 

DATA I SIGNATURA 

Data: 

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter 
personal s’incorporaran al fitxer corresponent, del que és responsable l’Ajuntament de Vilanova del Vallès i seran objecte de tractament per gestionar, controlar i garantir 
l’anotació fidedigna de la presentació dels documents adreçats a l’Ajuntament i dels que l’Ajuntament adreci a altres administracions o als particulars, en l’àmbit de les seves 
funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. 

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic ajuntament@vilanovadelvalles.cat o al correu postal Plaça Ajuntament, 1 
08410 Vilanova del Vallès. 

mailto:ajuntament@vilanovadelvalles.cat


Ajuntament de Vilanova del Vallès

El titular d’un animal haurà de conèixer i complir l’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS 
de Vilanova del Vallès, així com la normativa vigent en matèria de tinença d’animals domèstics. 

Principals aspectes de l’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS: 

 El posseïdor d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del seu propietari, és 
responsable dels danys, dels perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones i als objectes, a la 
via pública i al medi natural en general, d'acord amb el que estableix l'article 1905 del Codi Civil. 

 El posseïdor d'un animal és responsable d'adoptar les mesures que calguin per impedir que els 
animals embrutin les vies i els espais públics o d'ús col·lectiu. 

 Els posseïdors de gossos, gats o fures, que ho són per qualsevol títol, els han de censar a l'Ajuntament 
on hi resideixen habitualment, dins el termini màxim d’un mes, comptat a partir de la data de 
naixement o d'adquisició de l'animal, aportant la targeta sanitària. En el moment d'efectuar la 
inscripció se'ls lliurarà el comprovant d'identificació censal i la xapa censal municipal.  

 Els posseïdors de gossos hauran d’identificar-los mitjançant els sistemes oficials i permanents tal com 
s'especifica a la Llei 3/94, de modificació de la Llei 3/88, de protecció dels animals, i el Decret 
328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d'animals de 
companyia (microxip o tatuatge i placa identificativa).  

 El registre censal municipal inclourà un apartat específic per als gossos especialment perillosos, en 
què es farà constar la raça i altres circumstàncies que siguin determinants de la possible perillositat 
d’aquests gossos.  

 Els propietaris i/o posseïdors de gossos estan obligats a comunicar a l'Ajuntament en un termini de 
15 dies:  

a) Les baixes per mort o desaparició.  
b) El canvi de domicili o de població.  
c) La transferència de la propietat de l'animal.  

 Així mateix, comunicaran a l’Ajuntament, en un termini de tres dies, la seva desaparició, sigui per 
pèrdua o robatori.  

 En el cas de transferència de propietat caldrà indicar les dades del nou propietari i/o la nova 
adreça. En tots els casos, s'aportarà la cartilla sanitària de l'animal. 

Podeu consultar l’Ordenança Reguladora de la Tinença d’Animals a través de la pàgina web de 
l’Ajuntament: www.vilanovadelvalles.cat.  
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