
A  cubrir pola administración
Rexistro

(Instruccións ao dorso para cumprimentar esta instancia)

LICENCIA PARA A TENZA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS
DNI/Outros Nome e Apelidos

Enderezo / Lugar

Parroquia CP Municipio Provincia

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 a entregar

     Fotocopia compulsada do documento de identidade.

     Fotografía tamaño carné para a súa colocación na tarxeta acreditativa da licenza.

     Certificado de antecedentes penais.   

   Non ter antecedentes por infraccións graves ou moi graves da Lei 50/1999  do 23 de decembro con
algunha  das  sancións  accesorias  das  previstas  no  apartado  3  do  artigo  13.  Lugar  de  obtención  do
certificado: Consellería de medio Ambiente Territorio e Vivenda. Telf: 981 18 48 62. cmatv.coruna@xunta.gal

   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.  E  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.                                                               
                                                                             Ames, ______ de _________________ de 20--

Asinado: __________________________________
SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE AMES

Consonte ao disposto no Regulamento xeral de protección de datos (Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016), os seus
datos serán tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes ficheiros do CONCELLO DE AMES. En calquera momento, poderá exercitar
os  dereitos  de  acceso,  rectificación,  oposición,  supresión,  limitación  do  tratamento,  portabilidade,  non  ser  obxecto  de  decisións  individualizadas  e  información,
comunicándoo a través dun escrito que presentará no Rexistro xeral do Concello.

Pz. Concello nº 2 – Bertamiráns 15220 Ames (A Coruña) Telef. 981 88 30 02 Fax: 981 88 39 25  concellodeames@concellodeames.gal



I
NSTRUCIÓNS XERAIS:

 O impreso pódese cubrir a man (letra que sexa lexible) , enchendo os campos correspondentes.
 Unha vez cuberto e asinado, presénteo nos rexistros do Concello de Ames.
 Tamén pode ser  presentado nos rexistros da Administración Xeral  do Estado, das comunidades

autónomas ou en calquera outra oficina de rexistro establecida nas disposicións vixentes, ou  remitir
mediante as formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
administrativo común das administracións públicas.


