Espazo para uso administrativo

LICENZA PARA A TENZA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS
MODELO MA/002

SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Concello de CORTEGADA - Rúa Otero nov as s/n - 32200 - Cortegada - Ourense - Tel.: 988 483 001 - Fax 988 483 217 - CIF: P3202800C - www.cortegada.es

Persona física: nome

Primer apelido

DNI

Segundo apelido

Persoa xurídica: Nome ou razón social

Sigla ou nome

NIE

PASAPORTE

CIF

Datos do representante (se procede, en cuxo caso se achegará o correspondente documento de outorgamento do poder de representación)
Persona física: nome

Primer apelido

Segundo apelido

DNI

NIE

PASAPORTE

Enderezo para efectos de notificacións (do solicitante ou do representante se procede)
Tipo de vía

Nome da vía

Poboación

Número / Quilómetro Letra / Portal

Municipio

Codigo Postal

Provincia ou País

Outros Medios de contacto (do solicitante ou do representante se procede)
Teléfono fixo

Teléfono móvil

Enderezo de correo electrónico

Fax

EXPOÑO
Que son propietario/a dun can considerado potencialmente perigoso, polo que
SOLICITO
LICENZA MUNICIPAL PARA A TENZA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS, E ACHEGO A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN.
•

Fotocopia do D.N.I. ou do pasaporte.

•

Certificado de antecedentes penais.

•

Certificado negativo expedido pola Consellería de Medio Ambiente de 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, do 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da
tenza de animais potencialmente perigosos.

•

Certificado de capacidade física e aptitude psicolóxica para a tenza de animais potencialmente perigosos, expedido polo director dun
centro médico-psicotécnico debidamente autorizado, conforme se recolle nos artigos 4º, 5º e 6º do RD 287/2002, do 22 de marzo.

•

Copia da póliza dun seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros que poida causar o animal, cunha cobertura mínima de 125.000
Euros. Este seguro deberá renovarse anualmente.

DATA E SINATURA
A persoa solicitante DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE
que é certo canto suscribe, achega todos os documentos que
relaciona.
Cortegada,
de
de
O solicitante ou representante legal

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Asdo:
A ALCADÍA DO CONCELLO DE CORTEGADA
Consonte co disposto na Lei orgánica do 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os contidos tratados de xeito confidencial, Poderán ser incorporados aos ficheiros do
Concello de Cortegada relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia o interesado con esta solicitude. En calquera
momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comuncándoo mendiante escrito que deberá presentar no rexistro xeral do Concello.

