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  FORMTEXT       

 

 
 

1- SOL.LICITANT 
 

Nom i cognoms:       
 

DNI/NIF:        Data de naixement:       
 

Adreça:       
 

Població:       Província:       
 

Telèfons:                        e-mail:  
 
 

 

2-DADES DE L’ANIMAL 
 

Núm de XIP Nom: 
 

Raça: Data esterilització: 
 
 

Color: __________________________________________Data naixement:_________ 
 
 

Residència habitual:      Tf: 
 

Finalitat (convivència humana, guarda,etc)        
 

Activitats de vigilància i guarda 
Empresa seguretat:        
 

Adreça:        Tf: 
 

3.- DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR 

 
• Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir i en cas de persona juridica NIF  

• Certificat de capacitat física i aptitud psicològica, emès als centres de reconeixement per a 
l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel departament de sanitat 

• Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus i molt greus 

• Registre de l’animal en el cens municipal d’animals potencialment perillosos 

• Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil. El núm. de XIP ha de 
figurar a la pòlissa i la cobertura no podrà ser inferior a 150.253 euros 

• Rebut pagament de l’assegurança fent constar núm.de XIP (cal presentar-lo cada 
any, durant els 5 anys  que té validesa la llicència) 

• Model d'autoliquidació (subministrat per l'ajuntament) i justificant de l'ingrés. 
• Certificat d’antecedents penals (es pot sol.licitar a l’ajuntament) 

 
 

 Signatura del/la interessat/ada 
 
 

 

Data: 

 

SI       TINENÇA I CONDUCCIÓ GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS       
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Responsable del 
Tractament 
 

Ajuntament de Moià 
Plaça Sant Sebastià, 1 - 08180 Moià 
Tel: 938300000 email: ajuntament@moia.cat  www.moia.cat 

Dades de contacte 
delegat de protecció 
de 
dades 
 

dpd@moia.cat 
Plaça Sant Sebastià, 1 - 08180 Moià 
Tel: 938300000 

Finalitat del 
tractament 
 

Llicència d’animals perillosos 

Base jurídica 
 

El tractament és necessari per al compliment de les 
obligacions atribuïdes a l’Ajuntament de Moià (art. 6 RGPD). 
Es demana consentiment. 

Destinataris 
 

Persones propietàries d’animals perillosos que en tramiten la 
llicència 

Drets de les 
persones 
 

Dret a l’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició, a 
l’oblit, a la limitació del tractament i a la portabilitat de les 
dades 

Termini de 
conservació 
de les dades 
 

El que indica la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
de la Generalitat (CNAATD) 

Reclamació 
 

Es poden presentar reclamacions davant del responsable de 
tractament presencialment o mitjançant la seu electrònica 
http://seuelectronica.moia.cat. 
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