DOCUMENTO:
SOLICITUDE
PROCEDEMENTO: INSCRICIÓN DUN ANIMAL NO REXISTRO
MUNICIPAL DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS (no concello
de residencia do animal, pese a que non sexa coincidente co Concello de residencia do propietario).

O propietario, criador ou tenedor dun animal considerado como potencialmente perigoso debe obter a licencia
administrativa municipal no Concello onde reside.
Posteriormente á obtención da licencia, e nun prazo de 15 días contados a partir da obtención da mesma, deberá
inscribir ó animal no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos, no concello de residencia do animal (que
en moitas ocasións non é o mesmo que o do propietario).

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR
Xustificación de ter suscrito para cada animal un seguro de responsabilidade civil cunha
cobertura mínima de 125.000 euros. Acreditación mediante presentación de copia cotexada ou
compulsada da póliza de seguros ou ben mediante presentación dun certificado acreditativo da
compañía de seguros correspondente, onde se especifique claramente o feito que se debe xustificar
(artigo 3.3º do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro). Asemade, presentar copia compulsada do recibo do
seguro en vigor.
Documento compulsado acreditativo da implantación do microchip, asinado polo veterinario
responsable.
Copia compulsada da cartilla de vacinación.
Copia compulsada acreditativa da licencia municipal (se se obtuvo en Concello diferente a este).
DATOS DO SOLICITANTE (PROPIETARIO, POSUIDOR OU TENEDOR):
Apelidos:

Nome:

DNI:

Enderezo:

Localidade:

Concello:

nº

Teléfono:

C.P.:

Móbil:

Licencia municipal para tenza de animais potencialm.perigosos (se se obtuvo noutro concello existe a obriga
de xuntar fotocopia da mesma). Indicar número licencia, data de expedición e concello de expedición:
DATOS DO ANIMAL (imprescindible presentar xustificación de ter formalizado un seguro de responsabilidade civil
cunha cobertura mínima de 125.000 euros):
Número de microchip do animal (xuntar fotocopia do documento acreditativo da súa implantación asinado polo veterinario
responsable):
Nome:

Especie:

Raza:

Sexo:

Descrición capa (cor):

Características externas identificatorias:

Data de nacemento:

Aptitude (función do animal):

Enderezo do animal:

Concello:

Causa de inclusión no rexistro (sinalar o suposto correspondente do decreto 90/2002):
Observacións:
Quen asina abaixo, SOLICITA que logo dos trámites oportunos sexa rexistrado o animal anteriormente descrito, no
rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.
Sinatura do solicitante:

Data:

de

de 20

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE VIGO
1 Exemplar para o Concello
2 Exemplar para o interesado

