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DECLARACIÓ jurada - gossos potencialment perillosos 
 
 
En/Na ............................................................................... 
DNI nùm....................., nascut/da a .....................(............) 
en data ..........., fill/a de ..............i de...............,amb domicili 
a .........................................................de.......................... 
 
DECLARA 

 
D’acord a l’article 3.2 C del Decret, d’11 de juny, sobre 
mesures en matèria de gossos considerats potencialment 
perillosos que: 
 
No ha estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus 
amb algunes de les sancions accessòries de les que preveu 
l’article 13.3 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el 
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. 
 
No ha estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus 

que hagin comportat comís de l’animal d’acord amb els articles 
10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, 
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos. 
 
 
Moià , a ....... de .................  de 20... 
 
 
 
        Signatura del declarant, 
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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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