DOCUMENTO:

SOLICITUDE
EXPEDICIÓN DE LICENCIA ADMINISTRATIVA PARA A
TENZA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS (no concello de residencia
PROCEDEMENTO:

do propietario pese a que non sexa coincidente co concello de residencia do animal)
DATOS DO SOLICITANTE (PROPIETARIO, CRIADOR OU TENEDOR):
Apelidos:

Nome:

DNI:

Enderezo:

Localidade:

Concello:

nº
Teléfono:

C.P.:
Móbil:

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA:
Fotocopia do D.N.I. ou pasaporte compulsado. Con obxecto de acreditar a maioría de idade do solicitante.
Fotografía tamaño carnet. Con obxecto da súa colocación na tarxeta acreditativa da licencia .
Certificado de non ter antecedentes penais. Con obxecto de acreditar que non foi condenado por delitos de
homicidio, lesións, torturas, contra a libertade ou contra a integridade moral, a libertade sexual e a saúde pública,
asociación con banda armada ou de narcotráfico, así como non estar privado por resolución xudicial do dereito á
tenza de animais potencialmente perigosos.
-Lugar de obtención do certificado:. Directamente na Xerencia Territorial do Ministerio de Xustiza en Avda.
Alfonso Molina, 1 - 15006 Coruña (Levar DNI en vigor e Impreso que se merca en estancos). Teléfono de
información: 981.246.231
-Tamén se pode obter por correo remitindo o Impreso coa copia compusada do DNI á dirección do Ministerio que
figura no sobre.
Certificado de non ter sancións por infraccións graves ou moi graves da lei 50/1999, do 23 de decembro ou
con algunhas das sancións accesorias das previstas no apartado 3 do artigo 13.
-Lugar de obtención do certificado (tamén pódese obter por correo): Delegacións Provinciais da Consellería de
Medio Ambiente (A Coruña: 981.184.539 / 981.184.499 / Lugo: 982.294.522 / Ourense: 988.386.568 / Pontevedra:
986.805.328).
Certificado de capacidade física e de aptitude psicolóxica, emitido polos directores dos centros médicopsicotécnicos de recoñecemento que estén debidamente autorizados, segundo o especificado no RD 287/2002, 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 euros. Este seguro deberase
renovar anualmente.
-Acreditarase mediante presentación de copia compulsada da póliza de seguros ou ben mediante certificado
acreditativo da compañía de seguros correspondente. Asemade remitirase copia do recibo do seguro en vigor
debidamente compulsado.
Volante de empadroamento no Concello de Vigo.

-Soamente no caso de que solicite licencia administrativa para a tenza dun animal salvaxe en
catividade potencialmente perigoso (ex: gran felino, serpe velenosa, etc..), 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 estudios quede acreditado o coñecemento ou estudio de etoloxía animal.
Observacións:
Quen asina abaixo SOLICITA que logo dos trámites oportunos lle sexa expedida a licencia administrativa
para a tenza 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

