
EXPEDICION LICENCIA ADMINISTRATIVA PARA A TENZA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS

(Sinatura)
  Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Caldas de Reis

Caldas de Reís, a

DNI/NIFNome e apelidos DNI

Enderezo:  Rúa / Número

Municipio                               Código postal             E-mail Provincia

Teléfono :  Fixo / Móbil

Datos do/a solicitante (propietario/a, criador/a ou tenedor/a:  

Solicita: 

Documentación que se achega:

Fotocopia  compulsada do D.N.I. ou pasaporte do/a solicitante, (que debe ser maior de idade). 

Certificado de non ter sido sancionado/a por infraccións graves ou moi graves da lei 50/1999, do 
23 de decembro. Con algunhas das sancións accesorias das previstas no apartado 3 do artigo 13.  - Lugar de 
obtencion do certificado (tamén se pode obter por correo): Delegacións Provinciais da Consellería de Medio 
Ámbente (A Coruña: 981-184539/184499, Lugo: 982- 294522, Ourense: 988-386568, Pontevedra: 
986-805328). 

Certificado de non ter antecedentes penais. Con obxecto de acreditar que non foi condenado por delictos 
de homicidio, lesións, torturas, contra a libertade ou contra a integridade moral, a libertade sexual e a saúde 
pública, asociación con banda armada ou de narcotráfico, así como non estar privado por resolución 
xudicial do dereito á tenza de animais potencialmente perigosos. 
-Lugar de obtención do certificado (tamén pódese obter por correo): Xerencia Territorial do Ministerio de 
Xustiza –teléfono de información: 981-24.62.31-.

Certificado de capacidade física e aptitude psicolóxica, emitido polos directores/as dos centros 
medicopsicotécnicos de recoñecementoque estean debidamente autorizados, segundo o especificado no RD 
287/2002, do 22 de marzo.

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.

Fotografía tamaño carné. (Con obxecto da súa colocación na tarxeta acreditativa da licencia).

Observacións:

-Soamente no caso de que solicite licencia administrativa para a tenza dun animal salvaxe en catividade 
potencialmente perigoso (ex: gran felino, serpe velenosa, etc..), é necesario presentar a documentación que 
acredite a orixe legal do animal e unha memoria descritiva das instalacións e das medidas de seguridade  
utilizadas para impedir a fuxida dos animais. Dita memoria deberá estar subscrita por veterinarios, biólogos ou  
outros facultativos superiores ou medios nos que nos seus plans de estudios quede acreditado o coñecemento  
ou estudio de etoloxía animal.

CONCELLO DE CALDAS DE REIS 
Rúa Ferrería, 1 
Caldas de Reis 
36650-Pontevedra 

Reservado selos internos 

AVISO LEGAL 
Os datos persoais contidos na presente instancia son recollidos baixo o consentimento do interesado e serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos ficheiros de información do Concello de 
Caldas de Reis que se encontran inscritos no Rexistro da Axencia Española de Protección de Datos. O seu uso restrinxirase exclusivamente á xestión municipal, podendo cederse ou comunicarse a outras 
administracións públicas ou terceiros nos supostos previstos na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. Os interesados poderán exercitar ante o Rexistro Xeral do 
Concello de Caldas de Reis, os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, nos termos establecidos pola lei indicada, acreditando a súa identidade no Concello de Caldas de Reis, r/Ferrería, nº 1, 
Caldas de Reis.
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