
 
 

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, us 
informem que les dades contingudes en aquesta sol·licitud seran recollides en un fitxer de titularitat municipal. En qualsevol cas 
disposeu de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició, mitjançant un 
escrit adreçat a l’Ajuntament de Sabadell. 

 

SOL·LICITUD / RENOVACIÓ DE LLICÈNCIA PER A LA TINEN ÇA I CONDUCCIÓ 
DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS  

Sol·licitant   
Nom i cognoms   DNI 

Domicili   Núm.  Pis Porta 

Municipi   Codi postal   Telèfon 

Localitat de naixement Provincia de naixement  País  de naixement Nacionalitat 

Data de naixement   Nom de la mare Nom del pare 

Adreça coreu electrònic   

   

Empresa d’ensinistrament (si s’escau)  Núm. de regi stre 

 
EXPOSO 

Que sóc titular i/o conductor/a d’un gos considerat potencialment perillós per la normativa vigent d’aplicació 
estatal (RD 287/2002, Llei 50/1999) i catalana (D 170/2002, Llei 10/1999). 
 
SOL·LICITO 

L’atorgament de la Llicència per a la tinença i/o conducció de gos potencialment perillós, atès que compleixo 
tots els requisists establerts a l’esmentada normativa, fet que justifico mitjançant la documentació annexa. 
 
Documentació que s’adjunta per a l’obtenció de la L licència: Si és conductor/a només ha de portar de 
l’1 al 3, si és propietari/ària de l’1 al 5 
1. Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir. 
2. Declaració de no haver estat sancionat per cap Administració Pública per la comissió d’infraccions 

greus o molt greus, previstes per la Llei 50/1999 i la Llei 10/1999 
3. Original del certificat de capacitat física i aptitud psicològica (vigència d’ un any). 

En el cas dels propietaris de gossos considerants potencialment perillosos censats en el municipi de 
Sabadell 

4. Fotocòpia de la Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil del/s gos/sos (cobertura mínima, 
150.253€).  

5. Fotocòpia del rebut anual acreditatiu del pagament de la Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil 
del/s gos/sos.  

6. Certificat de penals* 
 
* No cal que lliureu el certificat de penals  ja que la signatura i presentació d’aquesta sol·licitud comporta que autoritzeu 
l’Ajuntament de Sabadell perquè consulti a altres administracions o entitats públiques amb la finalitat de resoldre la 
vostra sol·licitud, d’acord amb l’article 6 de la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal i l’article 6.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als servei públics.  
 
Si no voleu donar aquesta autorització, marqueu la casella de denegació següent i presenteu la documentació 
esmentada quan lliureu aquesta sol·licitud. 

□ Denego l’autorització a l’Ajuntament de Sabadell per aconseguir aquestes dades   
 
DECLARO que són correctes les dades consignades en aquesta sol·licitud.  
 

Signat,       Sabadell, ____ de _______________ de _____ 


