MEDIO AMBIENTE

Licenza para a tenza de animais potencialmente
perigosos
Solicitante
DOI

Nome e apelidos/Razón social

Rúa

Núm.

CP

Municipio

Provincia

Escaleira

Andar

Porta

Teléfono
/

Correo electrónico

Representante
DOI

Nome e apelidos

Rúa

Núm.

CP

Municipio

Provincia

Escaleira

Andar

Porta

Teléfono
/

Correo electrónico

Requisitos
- A licenza deberá solicitarse no concello de residencia do propietario do animal, pese a non ser coincidente co concello de
residencia do animal.
- O solicitante deberá ser maior de idade.
Bases publicadas no DOGA núm. 63, do 2 de abril de 2002, Decreto 90/2002.

Documentación
Fotocopia compulsada do documento de identidade.
Fotografía tamaño carné para a súa colocación na tarxeta acreditativa da licenza.
Non ter antecedentes penais. Certificado negativo expedido polo rexistro correspondente do Ministerio de Xustiza ou fotocopia
compulsada. Lugar de obtención do certificado: Xerencia Territorial do Ministerio de Xustiza (teléfono de información: 981 246 231).
Este certificado poderá ser solicitado de oficio polo Concello, sempre e cando se cumprimente o modelo de autorización.
Non ter antecedentes por infraccións graves ou moi graves da Lei 50/1999. Certificado negativo expedido polo rexistro
correspondente do Servizo de Contratación e Apoio Administrativo (teléfonos de información 981 184 862 e 981 184 863) ou fotocopia
compulsada.
Certificado de capacidade física e aptitude psicolóxica, expedidos polos directores dos centros de recoñecemento que estean
debidamente autorizados (RD 2272/1985 do 4 de decembro e RD 772/1997 do 30 de maio) ou fotocopia compulsada.
Documento acreditativo de formalización dun seguro de responsabilidade civil, cunha cobertura mínima de 125.000,00 euros ou
fotocopia compulsada. Este seguro debe renovarse anualmente.
Fotocopia compulsada do resgardo de pago bancario do seguro de responsabilidade civil, cunha cobertura mínima de 125.000,00
euros.
No caso de animais salvaxes en catividade e potencialmente perigosos, é necesaria unha memoria descritiva das instalacións e das
medidas de seguridade, subscrita por veterinarios, biólogos ou outros facultativos superiores ou medios, debendo quedar acreditado nos
seus plans de estudio o coñecemento de etoloxía animal.

Rexistro número:
Santiago de Compostela, ____ de _______________ de 20__
Expediente número:
Asinado: ________________________________________

EXCMO. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Consonte o 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 Santiago relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas
dos procedementos e consultas que inicia o interesado con esta solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación
e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.

