SOLICITUDE/RENOVACIÓN LICENZA DE TENZA
ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS
Concello de Marín

Espazo para o rexistro

MODELO SE-110

Solicitante
DNI/NIF/CIF/NIE

Nome e apelidos

Rúa

Número

Piso

Porta

Teléfono móbil

CP

Municipio

Teléfono fixo

Bloque

Provincia

Correo electrónico

Empadroado

Si

Non

Tipo de solicitude
Nova Licenza

Renovación (número de Licenza………….)

Documentación que adxunta
☐
☐
☐

☐

☐

☐

Copia do DNI ou pasaporte.
Fotografía tamaño carné do solicitante.
Certificado de capacidade física e aptitude psicolóxica do posuidor do APP. Certificado de capacidade física e de aptitude
psicolóxica para a tenencia de animais potencialmente perigosos, emitido polos directores dos centros médico-psicotécnicos
de recoñecemento que estean debidamente autorizados (RD 287/2002, do 22 de marzo).
Seguro: Acreditación de ter formalizado un seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros con unha cobertura non
inferior a 125.000 euros, e que cubra os danos causados a terceiros, mediante a presentación da copia da PÓLIZA e copia do
ÚLTIMO RECIBO do seguro ou CERTIFICACIÓN DA COMPAÑÍA aseguradora xustificativa da subscrición do seguro.
Na póliza deberá constar a raza do animal, o seu número de microchip completo e o domicilio habitual do mesmo. O seguro
renovarase anualmente, esta circunstancia deberase acreditar mediante a presentación da copia da póliza do seguro de
responsabilidade civil ou certificado acreditativo da compañía de seguros correspondente, nos que debe constar o animal co
seu número de microchip completo, raza e domicilio habitual do mesmo).
Anexo I para a solicitude de certificación negativa de antecedentes penais. Deberase de aportar o certificado no caso de
opoñerse a súa obtención.
Modelo A de autoliquidación de taxas da Comunidade Autónoma de Galicia para a solicitude de certificación negativa de
sancións 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 expedido pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (Xunta de Galicia).
Deberase de aportar o certificado no caso de opoñerse a súa obtención.

Comprobación de datos
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta dás Administracións Públicas. No caso de que o solicitante se
opoñan a esta consulta deberá indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.

OPÓÑOME Á CONSULTA

Certificación negativa de antecedentes penais.

☐

Certificación negativa de sancións por infraccións graves ou moi graves da Lei 50/1999, do 23 de decembro.

☐

DECLARO que son certos os datos do presente formulario e autorizo ao Concello de Marín para que meus datos e o das persoas
relacionadas no mesmo poidan ser consultados, cotexados e verificados, e SOLCITO que se tramite a licencia administrativa para
a tenza de animais potencialmente perigosos.
Marín,.............de..............................................de 20.......

Sinatura....................................................................

SRA. ALCALDESA DO ILMO. CONCELLO DE MARÍN
Conforme ao disposto na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos será tratados de xeito confidencial. Poderán
ser incorporados aos ficheiros do Concello de Marín 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,
comunicándoo mediante escrito dirixido a este Concello.

