
 

CONCELLO DE MESIA  (A CORUÑA) 
Xanceda 15685 Mesía. CIF: P1504800B    Telf. 981 687 001 – Fax 981 687 069 

 
SOLICITUDE DE EXPEDICION DE LICENCIA ADMINISTRATIVA PARA TENZA DE 

ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS  
 

DATOS DO SOLICITANTE (PROPIETARIO, CRIADOR OU TENEDOR): 
APELIDOS E NOME                                                                                                                 D.N.I. 
 
ENDEREZO                                                                              CONCELLO                                PROVINCIA 
 
TELEFONO 
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA: 

□ Fotocopia do D.N.I. ou pasaporte. 
□ Fotografía tamaño carné. 
□ Certificado de non ter antecedentes penais. (Lugar de obtención do certificado, 

persoalmente ou por correo na Xerencia Territorial do Ministerio de Xustiza, teléfono de 
información: 981 246231). 

□ Certificado de non haber sido sancionado por infraccións graves ou moi graves da Lei 
50/1999, do 23 de decembro. (Lugar de obtención do certificado, persoalmente ou por 
correo nas delegacións provinciais da Consellería de Medio Ambiente, teléfono de 
información: 981 184539). 

□ Certificado de capacidade física e de aptitude psicolóxica, emitido polos directores dos 
centros médico - psicotécnicos de recoñecemento que estean debidamente autorizados, 
segundo o especificado no RD 287/2002, do 22 de marzo. 

□ Xustificación da subscrición e formalización para cada animal dun seguro de 
responsabilidade civil, onde se especifique claramente que cada animal ten unha cobertura 
mínima de 125.000 euros. Este seguro deberase renovar anualmente. 
- Acreditarase mediante presentación de copia cotexada da póliza de seguros ou ben 
mediante certificado acreditativo da compañía de seguros correspondente. 

□ Soamente no caso de que solicite licenza administrativa para a tenza dun animal salvaxe en 
catividade potencialmente perigoso, 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. 

Observacións:___________________________________________________________ 
 
Quen asina abaixo SOLICITA que logo dos trámites oportunos lle sexa expedida a licenza 
administrativa para a tenza de animais potencialmente perigosos. 
 
MESÍA,_______________________________. 
 
Sinatura do solicitante, 

 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MESIA. 



 

CONCELLO DE MESIA  (A CORUÑA) 
Xanceda 15685 Mesía. CIF: P1504800B    Telf. 981 687 001 – Fax 981 687 069 

 
SOLICITUDE DE INSCRIPCIÓN NO REXISTRO MUNICIPAL DE ANIMAIS 
POTENCIALMENTE PERIGOSOS 

 
 

D. ____________________, con DNI n.º _____________, idade________ e con domicilio a efectos 
de notificacións en _____________________, n.º _____, de _____________________, [en 
representación de D. _______________________ con DNI n.º __________, e con domicilio a 
efectos de notificacións en ___________________, n.º _____ de ______________________] 
comparece, e 

 
EXPÓN 

 
PRIMEIRO. Con data ________,  obtívose licenza municipal de posesión de animais 
potencialmente perigosos para o can de raza ________. 

 
SEGUNDO. En cumprimento do artigo 4.1 do Decreto 90/2002, de 28 de febreiro, D. 
_________________, como titular da licenza referida no apartado primeiro, e ao obxecto de 
proceder á inscrición o Rexistro Municipal, acompáñase a seguinte documentación: 

 
— Xustificante da licenza de posesión de animais potencialmente perigosos. 
— Número de microchip. 
— Declaración dos seguintes datos do animal: 
a) Características do animal que fagan posible a súa identificación: idade, especie, raza, 

características externas, número do microchip. 
b) Lugar habitual de residencia do animal. 
c) Función/aptitude do animal (compañía ou garda, defensa, caza). 
En conclusión ao exposto, 

 
SOLICITO 
 
Que, de conformidade co establecido no artigo 4 do Decreto 90/2002, de 28 de febreiro, inscríbase 
no Rexistro Municipal a referida licenza de posesión de animais potencialmente perigosos. 
 
 
En _______________, a _____ de __________ de 20__. 
 
O solicitante, 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo.: _______________ 



 

CONCELLO DE MESIA  (A CORUÑA) 
Xanceda 15685 Mesía. CIF: P1504800B    Telf. 981 687 001 – Fax 981 687 069 

 
 
 

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN DUN ANIMAL NO REXISTRO MUNICIPAL DE 
ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS 

O propietario, criador ou tenedor dun animal considerado como pontencialmente perigoso debe obter a licencia administrativa municipal 
no concello donde reside. Posteriormente á obtención da licencia, en un prazo de 15 días contados a partir da obtención da mesma, deberá inscribir ó 
animal no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos, no concello de residencia do animal (que en moitas ocasións non é o mesmo 
que o do propietario). 
 
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR: 

□ Xustificación de ter suscrito para cada animal un seguro de responsabilidade civil 
cunha cobertura mínima de 125.000 euros. Acreditación mediante presentación de copia 
cotexada da póliza de seguros ou ben mediante presentación dun certificado acreditativo da 
compañía de seguros correspondente. 

□ Documento acreditativo da implantación do microchip, asinado polo veterinario 
responsable. 

□ Fotocopia acreditativa da licenza municipal (se se obtuvo en concello diferente a este). 
 
DATOS DO SOLICITANTE (PROPIETARIO, POSUIDOR OU TENEDOR): 
APELIDOS E NOME                                                                                                                 D.N.I. 
 
ENDEREZO                                                                      CONCELLO                        PROVINCIA            C.P. 
 
TELEFONO 
 
 
DATOS DO ANIMAL: 
NUMERO DE MICROCHIP DO ANIMAL 
 
NOME                                      ESPECIE                                         RAZA                                              SEXO 
 
DESCRICIÓN CAPA (COR)                                          CARACTERÍSTICAS EXTERNAS IDENTIFICADORAS 
 
DATA DE NACEMENTO                                    APTITUDE (FUNCION DO ANIMAL) 
 
ENDEREZO DO ANIMAL                                                      CONCELLO                           PROVINCIA 
 
CAUSA DE INCLUSIÓN NO REXISTRO (SINALAR O SUPOSTO CORRESPONDENTE DO D. 90/2002) 
 
APELIDOS E NOME                                                                                                                 D.N.I. 
 
OBSERVACIONS 
 
 
Quen asina abaixo SOLICITA que logo dos trámites oportunos lle sexa rexistrado o animal 
anteriormente descrito, no rexistro municipal de animais potencialmente perigosos. 
______________, _____ de _______________ de _______. 
 
Sinatura do solicitante, 

 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MESIA. 



 

CONCELLO DE MESIA  (A CORUÑA) 
Xanceda 15685 Mesía. CIF: P1504800B    Telf. 981 687 001 – Fax 981 687 069 

 
SOLICITUDE DE COMUNICACIÓN OU NOTIFICACIÓN Ó REXISTRO MUNICIPAL DE ANIMAIS 

POTENCIALMENTE PERIGOSOS  
 

DATOS DO SOLICITANTE (PROPIETARIO, POSUIDOR OU TENEDOR): 
APELIDOS E NOME                                                                                                                 D.N.I. 
 
ENDEREZO                                                                              CONCELLO                                PROVINCIA 
 
Nº DE LICENCIA                            DATA DE EXPEDICIÓN                     CONCELLO DE EXPEDICION 
 
DATOS DO ANIMAL: 
NUMERO DE MICROCHIP DO ANIMAL 
 
NOME                                      ESPECIE                                         RAZA                                              SEXO 
 
COMUNICACIÓN QUE DESEXA FACER Ó REXISTRO: 
□ BAIXA  □ DEFINITIVA   □ Cambio Concello de residencia do animal por periodo 

     superior a 3 meses continuando o mesmo propietario 
     (anote nome do novo Concello). _______________ 

       □ Cambio concello de residencia do animal e cambio de 
     propietario (anote nome do novo concello e D.N.I. do  
     novo propietario).____________________________ 

       □ Morte ou sacrificio. Imprescindible certificado de vete- 
     rinario ou autoridade competente. 

   □ TEMPORAL   □ Perda ou roubo. (Comunicación 48 horas despois da  
     constancia do feito). 

   □ OUTRAS _______________________________________________________________ 
□ CAMBIO PROPIETARIO QUE NON IMPLIQUE CAMBIO DE CONCELLO 

Nº DE LICENCIA                                                    DATA DE EXPEDICIÓN        CONCELLO DE EXPEDICION 

(O animal continúa rexistrado no 
Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos) anotar os seguintes datos do novo posuidor: 
APELIDOS E NOME                                                                                               D.N.I.                  TELEFONO 
 
ENDEREZO                                                                              CONCELLO                                PROVINCIA 
 

(se se obtuvo noutro concello xuntar copia da mesma) 
 
□ AGRESIÓNS. Anotar data da denuncia, descrición dos feitos e consecuencias xurídicas.______________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
□ ESTERILIZACIONS. Anotar data, causa e observacións. Acompañar de fotocopia da certificación veterinaria 
acreditativa. ______________________________________________________________________________________ 
□ CAMBIO DE ENDEREZO DO PROPIETARIO. Anotar data e novo enderezo. _____________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
□ CAMBIO DE ENDEREZO DO CAN. (Dentro do mesmo concello). Anotar data e novo enderezo.______________ 
________________________________________________________________________________________________ 
□ OUTROS. ______________________________________________________________________ 
Quen asina abaixo SOLICITA que logo dos trámites oportunos lle sexa tida en conta, na folla rexistral do animal a 
comunicación ou notificación realizada. 
 
______________, _____ de _______________ de _______. 
 
Sinatura do solicitante, 
 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MESIA. 
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