Concello de Campo Lameiro
A Lagoa. Praza da Provincia de Pontevedra, 1
36110 Campo Lameiro - Pontevedra

CAMPO LAMEIRO

Reservado selos internos

Imprimir formulario

SOLICITUDE DE LICENZA PARA A TENZA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS
Datos do/a solicitante:
Nome e apelidos

DNI/NIF
DNI

Enderezo: / Rúa / Número

Teléfono : Fixo / Móvil

Municipio

Provincia

Código postal

E-mail

Documentación que se achega:
Fotocopia compulsada do DNI do/a solicitante, que debe ser maior de idade.
Certificado do Ministerio de Xustiza de non ter sido condenado/a por delitos de homicidio, lesións,
torturas, contra a liberdade sexual e a saúde pública, asociación con banda armada ou narcotráfico, así como
de non estar privado por resolución xudicial do dereito á tenza de animais potencialmente perigosos.
Certificado da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia que acredite non ter sido
sancionado/a por infraccións graves ou moi graves con algunha das sancións accesorias das previstas no
apartado 3 do artigo 13 da Lei 50/1999 de 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da tenza de animais
potencialmente perigosos.
Certificado de capacidade física e aptitude psicolóxica expedido por un centro debidamente autorizado
de acordo co disposto no RD 2272/1985 de 4 de decembro.
Fotografía tamaño carné (con obxecto da súa colocación na tarxeta acreditativada licenza).
Certificado de Empadroamento no concello de Campo Lameiro
Xustificación da subscrición e formalización dun seguro de responsabilidade civil, onde se
especifique claramente que cada animal ten unha cobertura mínima de 125.000 €. Este seguro deberase
renovar anualmente.
Acreditarase mediante presentación de copia cotexada ou compulsada da póliza
de seguros ou ben mediante certificado acreditativo da compañía de seguros correspondente.

Solicita:
Que se lle outorgue a correspondente licenza para a tenza de animais potencialmente perigosos ó abeiro da
Lei 50/1999 de 23 de decembro, desenvolta polo RD 287/2002 de 22 de marzo e Decreto 90/2002 de 28 de
febreiro da Xunta de Galicia.

Campo Lameiro, a
Sr. Alcalde do Concello de Campo Lameiro

(Sinatura)

No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carác-ter Persoal, infórmase que os datos
entregados son confidenciais, non podendo facer uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE nº 298 de 14-12-1999)

