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AUTORITZACIÓ DE LA PERSONA PROPIETARIA A UNA ALTRA PER 
PASSEJAR UN ANIMAL POTENCIALMENT PERILLÒS 

PROPIETARI/A 
Nom   

NIF/NIE/Pass.  

Adreça  

Població  Codi postal  

Correu electrònic  Tel. mòbil  

DADES DE L’ANIMAL 
Nom   Raça  

Núm. de xip                

Resolució alcaldia  Data resol.  

MANIFESTO 
Que per la resolució d’alcaldia indicada se m’ha concedit llicència municipal per a la 
tinença de l’animal indicat, ja que, es va acreditar el compliment dels requisits de la 
normativa vigent. 

Que atès que no em serà possible passejar el gos, per mitjà d’aquest escrit, autoritzo 
expressament a la següent persona per tal que pugui passejar l’esmentat animal, sota la 
meva exclusiva responsabilitat pels danys i perjudicis que pogués ocasionar: 

Nom: ................................................................................................................................ 

DNI/NIE/Passaport: ......................................................................................................... 

Que atès que assumeixo la responsabilitat civil pels danys i perjudicis que pogués 
ocasionar aquest animal, demano que s’accepti la pòlissa de responsabilitat civil que 
empara la tinença d’aquest animal, i que consta a l’expedient de la meva llicència, als 
efectes d’atorgar la llicència de tinença i conducció a la persona autoritzada expressament.  
 

Lloc i data  

Signatura 

 
 
 

Abans de signar llegiu la informació bàsica sobre la protecció de dades del darrera. 1 
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INFORMACIÓ 
 
1 Política de protecció de dades 

Responsable del 
tractament 

Ajuntament de Malgrat de Mar 
C. Carme, 30 (08380 – Malgrat de Mar) 
Tel.: 93 765 33 00 Fax: 93 761 09 93 correu@ajmalgrat.cat 
www.ajmalgrat.cat 

Dades de contacte 
delegat de protecció de 
dades 

Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS 
LOCALS - Diputació de Barcelona. 
Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta.  
Passeig de la Vall d’Hebron, 171 (08035 – Barcelona) 
Telèfon: 93 472 65 00 dpd.ajmalgrat@diba.cat  

Finalitat del tractament Tramitar la vostra sol·licitud. 
Base jurídica Dades obligatòries per a la tramitació de la vostra sol·licitud. 

Destinataris 

Les vostres dades poden ser comunicades a d’altres 
organismes perquè ho exigeixi una normativa o perquè 
l’Ajuntament manté un conveni per a la resolució de la vostra 
sol·licitud. No seran transferides fora de la Unió Europea. 

Drets de les persones 

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o 
supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, 
enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o 
mitjançant la seva seu electrònica (www.ajmalgrat.cat). 

Termini conservació de 
les dades 

Durant el temps que sigui necessari i en la forma que estableixi 
el calendari de conservació i eliminació de documentació de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 

Reclamació 
Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament, 
mitjançant la seu electrònica (www.ajmalgrat.cat) o per mitjans 
no electrònics. 

 


