
 

 

 

 

Club del Gos d’Atura Català 
www.clubdelgosdaturacatala.cat 

info@clubdelgosdaturacatala.cat 

 
Certificat de Lliurament del Club del Gos d’Atura Català 

 
Dades Cedent: 

Nom i cognoms:      Tel.: 

Nom afix / Núm.: FCI:    DNI: 

Adreça:    

 

Dades Perceptor/a: 

Nom i cognoms:     Tel.: 

Correu-e:     DNI: 

Adreça, C.P. i població: 

 

Dades del cadell: 

Nom de l’exemplar:        Sexe: 

Núm. de tatuatge i/o xip:     Data naix.:   

 

Nom Pare:      Nom Mare:   
LOE/RRC:     LOE/RRC: 

Microxip:     Microxip  

       

A la data ........., d' ...... del 2017.... . A...........................................................:  

 

 
 

Lliurament d'un cadell inscrit al Llibre d’Orígens LOE/RRC (amb pedigrí) reconegut per la FCI 

i seleccionat segons l’estàndard de la raça i les directrius de cria del Club del Gos d'Atura 

Català. Desparassitat internament i externa. I, com a mínim, amb una vacuna de: brom, 

leptospirosi, parvovirosis i hepatitis infecciosa. Amb Carnet Sanitari signat per un col·legiat 

competent. I amb la següent recomanació bibliogràfica d’educació i maneig: 

 

Ahora que ya tienes a tu 

cachorro 

 

(Ian Dunbar, 2012) 

El Perro, educación y 

cuidados 

(J. Fatjó i X. Manteca, 

2005) 

Gos d’Atura 

 

(Xavier Andreu i Bartrolí, 

2002) 

 

 

 

Notes (opcional): 

 

 

 

 

Signatura cedent:      Signatura perceptor: 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dades complementàries per esdevenir nou soci al Club del Gos d’Atura Català 

Desitjo esdevenir soci del Club del Gos d’Atura Català, i per aquest motiu us facilito les meves dades bancàries 

on prego que es giri la quota anual de soci (35 €). 

IBAN o CC:  __________________________________ 

Signatura: 

 

 

 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les 
dades personals recollides en aquest formulari s’incorporaran al fitxer “perceptors”, el responsable del qual és el Club del Gos 
d’Atura Català. Les vostres dades es tractaran amb l’única finalitat d’arxivar informació estadística sobre el Gos d’Atura Català. 
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar 
una fotocòpia del vostre DNI adreçada a info@clubdelgosdaturacatala.cat 

 
3 còpies: 1 pel criador. 1 pel perceptor. 1 pel Club del Gos d’Atura Català (info@clubdelgosdaturacatala.cat) 
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