SOLICITUDE DE LICENZA PARA TENZA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS

SOLICITANTE
NOME E APELIDOS:
ENDEREZO

DNI/NIF
LOCALIDADE

CONCELLO

CODIGO POSTAL

TELEFONO

EMAIL:

PROVINCIA

REPRESENTANTE (se é o caso)
NOME E APELIDOS
ENDEREZO

DNI/NIF
LOCALIDADE

CONCELLO

CODIGO POSTAL

TELEFONO

EMAIL:

PROVINCIA

SOLICITO:
Que, logo dos trámites oportunos, se me expida a licenza administrativa para a tenza de animais
potencialmente perigosos.

A esta solicitude deberá engadírselle a seguinte documentación COMPULSADA:

Fotocopia do DNI ou pasaporte
Fotografía tamaño carné
Certificado de non ter antecedentes penais (co obxecto de acreditar que non foi condenado por
delitos de homicidio, lesións, torturas, contra a liberdade ou contra a integridade moral, a liberdade
sexual e a saúde pública, asociación con banda armada ou de narcotráfico, así como non estar
privado por resolución judicial do dereito á tenza de animais potencialmente perigosos). LUGAR DE
OBTENCIÓN do certificado: Xerencia Territorial do Ministerio de xustiza R/ Emilia Pardo Bazán, 1,
1º B CP:15005. A Coruña Telf: 981246231
Certificado de non ter sanción por infraccións graves ou moi graves da Lei 50/1999, do 23 de
decembro, con algunhas das sancións accesorias previstas no apartado 3 do artigo 13 . LUGAR DE
OBTENCIÓN: (tamén se pode obter por correo) Delegación Provincial da Consellería de Medio

Ambiente. Edif. Administrativo Monelos, Praza Luis Seoane, s/n. Tlf. 981184539 / 981184499).
Certificado de capacidade física e de aptitude psicológica emitido pola dirección dos centros médicopsicotécnicos de recoñecemento que estean debidamente autorizados, segundo o especificado no
RD287/2002, do 22 de marzo.
Xustificación da subscrición e formalización para cada animal dun seguro de responsabilidade civil
onde se especifique claramente que cada animal ten unha cobertura mínima de 125.000 €, xunto
coa copia do recibo da anualidade vixente. Este seguro deberase renovar anualmente
Só no caso de que solicite licenza para a tenza dun animal salvaxe en cautividade potencialmente
perigoso, é necesario presentar a documentación que acredite a orixe legal do animal e unha
memoria descritiva das instalacións e das medidas de seguridade utilizadas para impedir a fuxida
dos animais. Dita memoria deberá estar subscrita por veterinarios, biólogos ou outros facultativos
superiores ou medios nos que nos seus plans de estudos quede acreditado o coñecemento ou
estudo de etiloxía animal.

OBSERVACIÓNS

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU DA PERSOA QUE O REPRESENTA

DATA

Teo,

de

de 20

ALCALDE DO CONCELLO DE TEO
……………………………………………………….
Consonte ao disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Teo relacionados con este
trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inica a persoa interesada nesta solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e
oposición, comunicándoo mediante un escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.

