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SOLꞏLICITUD DE LLICÈNCIA O DE RENOVACIÓ DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I 
CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

DADES DE LA PERSONA SOLꞏLICITANT 

Nom i cognoms: 

DNI/NIF/NIE/Passaport: 

Adreça: Bústia/Ap.  Correus: 

Municipi: Codi postal: 

Província: Tel.: Tel. mòbil: 

Correu electrònic:    Vull rebre notificació electrònica 1

DADES DE L’ANIMAL 

Nom : Raça: Sexe:     Mascle         Femella 

Data de naixement: Número de xip: 

Residència habitual de l’animal: Data esterilització: 

Finalitat de la tinença (convivència humana, guarda, assistència, altres: 

DADES DE LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA 

Número de pòlissa: 

Data inicial vigència: Data final vigència: 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

Còpia del document d’identitat (DNI, NIE o passaport). 
Declaració responsable de no haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus en matèria 
d’animals potencialment perillosos. 
Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura no inferior 
a 150.253 €, que ha d’incloure les dades d’identificació de l’animal (nom, raça i codi microxip). 
Còpia d’un rebut de pagament de l’assegurança que n’acrediti la vigència. 
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (original). 
Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip. 
Declaració jurada de la descripció de l’espai on habitarà el gos. 

INFORMACIÓ SOBRE TAXES INCLOSES EN LES ORDENANCES FISCALS VIGENTS QUE AFECTEN 
AQUESTA SOLꞏLICITUD 

Taxa per a la concessió de llicència per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos (quota inicial):  75,00 € 
Taxa per a la renovació preceptiva als 5 anys de llicència per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos: 30,00 € 
Taxa per a la concessió de la llicència només per conducció d’animals potencialment perillosos 30,00 € 

La taxa es cobrarà mitjançant autoliquidació / carta de pagament que s’annexarà quan es concedeixi la llicència. 
El pagament es pot realitzar a través del codi de barres rebut a l’entitat CAIXABANK, o bé amb targeta bancària de qualsevol entitat 
financera, a les oficines municipals o a l’apartat de pagaments de la seu electrònica de l’Ajuntament, clicant aquí (concepte llicències 
ambientals). 

https://www.xn--maanetdelaselva-fmb.cat/ca/pagaments-taxes/pagaments-en-linia
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SOLꞏLICITO  
 

Llicència, 
Renovació de la llicència, 
 
per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos d’acord amb el Reial Decret 287/2002, de 
22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals considerats potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d’11 de juny,sobre mesures en matèria 
de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Llicència només per la conducció de gossos potencialment perillosos. 
 
Autoritzo a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva a consultar les meves dades al Registre Central de Penats per 
comprovar si compleixo les condicions requerides per accedir a l’objecte d’aquesta solꞏlicitud i que pugui consultar-les 
durant la seva vigència. Aquesta autorització és revocable i podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, 
oposició i cancelꞏlació adreçant-vos a l’Ajuntament. Més informació consultable a www.maçanetdelaselva.cat. En cas 
de no autoritzar a la consulta de dades, l’interessat haurà d’aportar el Certificat d’antecedents penals. 
 

 
 
 
Nom:........................................................................................................ 
 
Signatura: 
 
 
 
 
 
 
 
A ..........................................................................., el ............ d’/de ......................................... de 20....... 
 
 
 

Ilꞏlm/a. Sra. Alcalde/ssa de l’Ajuntament 
de Maçanet de la Selva 

 
 
 
S’informa que el Responsable del tractament de dades personals és l'Ajuntament de Maçanet de la Selva, qui 
les tractarà amb les finalitats de deixar constància d'entrades i sortides de documents, identificació de persones 
remitents o destinatàries, còmput de terminis a efectes de compliment d'obligacions establertes a cada 
procediment i seguiment de les actuacions i notificació de resolucions. Es poden exercir els drets d'accés, 
rectificació, supressió, oposició al tractament i solꞏlicitud de limitació del tractament adreçant-se a l'Ajuntament. 
Més informació consultable a www.maçanetdelaselva.cat 
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