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SOLICITUDE DE LICENCIA PARA A TENZA DE
ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS
(Bases no DOGA nº 63, do 2 de abril de 2002, Decreto 90/2002)

Borrar

A.) DATOS DO SOLICITANTE:
Nome:

DNI:

Dirección e número:

CP:

Imprimir
Teléfono:

Localidade:

B.) DOCUMENTACION QUE SE XUNTA E O QUE XUSTIFICA:

Fotocopia compulsada do DNI ou pasaporte. Maior de idade.
Fotografía tamaño carnet. Con obxecto da súa colocación na tarxeta acreditativa da licencia.
Non ter antecedentes penais. Certificado negativo expedido polo rexistro correspondente do Ministerio de
Justicia ou fotocopia compulsada. Lugar de obtención do certificado: Xerencia Territorial do Ministerio
de Xustiza (teléfono de información: 981-246231). Este certificado poderá ser solicitado de oficio polo
Concello.
Non ter antecedentes por infraccións graves ou moi graves da lei 50/1999. Certificado negativo expedido
polo Rexistro correspondente da Delegación Provincial da Conselleria de Medio Ambiente ou fotocopia
compulsada.
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).
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 cautividade e potencialmente perigosos, é necesaria unha memoria
descriptiva das instalacións e das medidas de seguridade subscrito por veterinarios, biólogos ou outros
facultativos superiores ou medios que nos seus plans de estudios quede acreditado o coñecemento ou
estudio de etoloxia animal.

Ribadavia, a

de

de 2.0

Asdo.: O/A solicitante

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Ribadavia
Consonte o disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados
aos correspondentes ficheiros do CONCELLO DE RIBADAVIA. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por
escrito, que presentará no Rexistro Xeral do Concello.

