
    CONCELLO DE ARTEIXO                  

DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE 
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LICENZA PARA TER ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS 

Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Arteixo (Departamento de Medio Ambiente) 
MA01A001 

 

Datos do solicitante (propietario, criador ou posuidor): 

Apelidos: ...................................................................................Nome: ............................................DNI.: ........................................  

Enderezo: ........................................................................................................................................... C.P.:........................................  

Localidade: .................................................................................Concello:.........................................Teléfono/s: ...............................  

Documentación que se achega: 

� Fotocopia do DNI ou pasaporte. Co obxecto de acreditar a maioría de idade do solicitante. 

� Fotografía tamaño carné. Co obxecto da súa colocación na tarxeta acreditativa da licenza. 

� Certificado de non ter antecedentes penais. Co obxecto de acreditar que non foi condenado por delitos de homicidio, lesións, 

torturas, contra a liberdade ou contra a integridade moral, a liberdade sexual e a saúde pública, asociación con banda armada ou 

de narcotráfico así como non estar privado por resolución xudicial do dereito a ter animais potencialmente perigosos. (Lugar de 

obtención do certificado – tamén se pode obter por correo-: Xerencia Territorial do Ministerio de Xustiza / teléfono de información: 981 24 62 31) 

� Certificado de non ter sido sancionado 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 obtención do certificado – tamén se pode obter por correo-: 

Delegación Provincial da Consellaría de Medio Ambiente -A Coruña: 981 184539/ 981184499, Lugo: 982294522, Ourense: 988.386568, Pontevedra: 986.805328). 

� Certificado de capacidade física e da aptitude psicolóxica, emitido polos directores dos centros médicos-psicotécnicos de 

recoñecemento que estean debidamente autorizados, segundo o especificado no RD 287/2002, do 22 de marzo. 

� Soamente no caso de que solicite licenza administrativa para ter un animal salvaxe en catividade potencialmente perigoso 

(exemplo: 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 planos de estudos 

quede acreditado o coñecemento ou estudo de etoloxía animal. 

� Xustificante de pago da taxa municipal 

 

Observacións: ....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................  

 

 Quen asina seguidamente solicita que logo dos trámites oportunos lle sexa expedida a licenza administrativa para posuír 

animais potencialmente perigosos. 

 

Arteixo,  ...... de ............................... de ............... 
 
 
 
 
 
 

Sinatura do solicitante 

 


