Área de Medio Ambiente
e Sanidade

Solicitude de expedición da

LICENZA PARA A TENZA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS
Datos do/a solicitante

1.º apelido

2.º apelido

Nome

DNI/NIF

Enderezo
Concello

CP
Teléfonos

Documentación que se xunta



Unha fotocopia compulsada do DNI ou do pasaporte que acredite a maioría de idade.



Unha fotografía tamaño carné co obxecto da colocala na tarxeta acreditativa da licenza.



O certificado de non ter antecedentes penais, expedido polo rexistro correspondente do Ministerio de
Xustiza, ou unha fotocopia compulsada. O lugar para obter o certificado é a Xerencia Territorial do
Ministerio de Xustiza e o teléfono de información o 981 246 231 (tamén se pode obter por correo).



O certificado de non ter antecedentes por infraccións graves ou moi graves da Lei 50/1999. O certificado
estará expedido polo rexistro correspondente da Delegación Provincial da Consellaría de Medio Ambiente (A
Coruña: 981 184 539 / 981 184 585) (tamén se pode obter por correo)



O certificado de capacidade física e de 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).



O documento acreditativo ou unha fotocopia compulsada de formalización dun seguro de responsabilidade
civil en que se especifique claramente que cada animal ten unha cobertura mínima de 125.000 euros. Este
seguro debe renovarse anualmente.



No caso de animais salvaxes en catividade e potencialmente perigosos (por exemplo, un gran felino, unha
serpe velenosa etc.), é necesaria unha memoria descritiva das instalacións e das medidas de seguridade
subscrita por veterinarios, biólogos ou outros facultativos superiores ou medios que nos seus planos de
estudos quede acreditado o coñecemento ou o estudo de etioloxía animal.

Quen asina abaixo SOLICITA que logo dos trámites oportunos lle sexa expedida a licenza
administrativa para a tenza de animais potencialmente perigosos.
Asinado,
O/a interesado/a

Cerceda, ...........de...........................de 200...
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CERCEDA

