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www.pontecesures.org

SOLICITUDE DE
RENOVACIÓN DE
LICENZA PARA TENZA
DE ANIMAIS
POTENCIALMENTE
PERIGOSOS

DATOS DO TITULAR DA LICENZA:
Nome e apelidos

DNI

Rúa, estrada, praza, avda., etc

Número

Código Postal

Municipio

Escaleira

Piso

Letra

Provincia

TELÉFONOS DE CONTACTO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Nº de licenza a renovar: …………………………………
Documentos que aporta con esta solicitude:
Fotocopia do DNI do titular da licenza que se quere renovar, que debe ser maior de idade.
Certificado do Ministerio de Xustiza de non ter sido condenado 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. (Xerencia Territorial do Ministerio de
Xustiza. Telf 981 246 231 e 981 246 329)
Certificado da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia que acredite non ter sido sancionado 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.
(Delegacións Provinciais da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas)
Certificado de capacidade física e aptitude psicolóxica expedido por un centro debidamente autorizado de acordo co
disposto no RD 287/2002 de 22 de marzo.
Certificado do seguro de responsabilidade e civil, cunha cobertura mínima de 125.000 € , renovable anualmente,
pola súa responsabilidade derivada dos danos que o animal poida causar a terceiros inda que fora cedido a outra
persoa para o seu coidado.
Copia Cotexada do certificado médico de sanidade animal efectuado nunha data non anterior a dous meses á da
renovación da licenza.(ou copia cotexada da cartilla de vacinacións dos animais inscritos debidamente actualizada).

POR ISO SOLICITA QUE:
Logo dos trámites oportunos lle sexa expedida a renovación da licenza administrativa para a tenza de animais
potencialmente perigosos.
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(Sinatura do solicitante)

