
 

SOLICITUDE: LICENZA MUNICIPAL PARA A TENZA DE   
ANIMAIS CLASIFICADOS COMO POTENCIALMENTE 

PERIGOSOS E DE INSCRICIÓN NO REXISTRO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

MODELO 653 
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 

NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL: 
 

NIF/NIE: 

ENDEREZO: 
 

CONCELLO: 

PROVINCIA: 
 

CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (no caso de actuar por medio de representante) 
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL: NIF/NIE: 

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

DOCUMENTO QUE ACREDITA A REPRESENTACIÓN: 

 
ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

ENDEREZO: CONCELLO: 

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: ENDEREZO DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA: 

NOTA: no dorso deste impreso indícase a documentación que deberá achegar con esta solicitude 
 
SOLICITO: (márquese o que proceda) 

 LICENZA MUNICIPAL PARA A TENZA DE ANIMAIS CLASIFICADOS COMO POTENCIALMENTE 

PERIGOSOS.  

   LICENZA MUNICIPAL PARA A TENZA DE ANIMAIS CLASIFICADOS COMO POTENCIALMENTE 

PERIGOSOS: a persoa solicitante pretende ocuparse do coidado temporal do animal con número de microchip: 

_______________________________, propiedade de D.ª/D.__________________________________________ 

 A INSCRICIÓN NO REXISTRO MUNICIPAL DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS DO ANIMAL CON 

NÚM. DE MICROCHIP ____________________________________, DO QUE SE ACOMPAÑA A DOCUMENTACIÓN. 

 

 LUGAR  HABITUAL DE RESIDENCIA DO ANIMAL: _________________________________________ 

 FUNCIÓN/APTITUDE DO ANIMAL:    Compaña     Garda     Defensa     Caza 

 OUTRAS CARACTERÍSTICAS DO ANIMAL: ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

.  

                                                                           Lugo, ______ de___________ de _______ 
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, e en 
cumprimento da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais, os datos obtidos desta solicitude serán tratados para a tramitación da mesma, 
baixo a responsabilidade da área tramitadora do procedemento instado aos indicados fins polo Concello de Lugo e ante quen as persoas afectadas poderán exercer os dereitos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade dos mesmos. Así como a posta de reclamacións ante a autoridade de control. O tratamento de datos queda 
lexitimado por obriga legal e o consentimento das persoas interesadas. A presentación desta solicitude supón unha clara acción afirmativa en relación ao tratamento dos datos persoais 
incorporados á mesma. Os datos comunicaranse ás unidades administrativas municipais competentes na materia relacionada coa comunicación realizada e non poderán ser cedidos a terceiros 
agás nos supostos previstos na normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal.  
INFORMACIÓN ÁDICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: Consultar na folla anexa a este impreso.  

 

  



 

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACHEGAR CON ESTA SOLICITUDE 

 

1.- PARA OBTER A LICENZA MUNICIPAL PARA A TENZA DE ANIMAIS CLASIFICADOS COMO 

POTENCIALMENTE PERIGOSOS: 

 
  Fotocopia do DNI para os efectos de acreditar a maioría de idade. (Presentarase acompañada do seu orixinal para a 
súa comprobación). 

 
  Fotografía tamaño carné da persoa solicitante para a súa colocación na tarxeta acreditativa da licenza. 

 
  CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENAIS, no que conste que a persoa solicitante non foi condenada por delitos 
de homicidio, lesións, torturas, contra a liberdade ou contra a integridade moral, a liberdade sexual e a saúde pública, de 
asociación con banda armada ou de narcotráfico, así como non estar privada por resolución xudicial do dereito á tenza 
de animais potencialmente perigosos. Información para a súa obtención: www.mjusticia.es.  
 
  CERTIFICADO negativo do rexistro correspondente que xustifique a ausencia de sancións por infraccións graves ou 
moi graves con algunha das sancións accesorias das previstas na alínea 3 do artigo 13 da Lei 50/1999, en materia de 
tenza de animais potencialmente perigosos. Pode obterse nas oficinas da Xunta de Galicia. 
 
  CERTIFICADO DE CAPACIDADE FÍSICA, onde se acredite que a persoa solicitante non está incapacitada para 
proporcionarlle os coidados necesarios ao animal e garantir o seu axeitado manexo, mantemento e dominio e 
CERTIFICADO DE APTITUDE PSICOLÓXICA, ambos os dous emitidos por un centro de recoñecemento debidamente 
autorizado de acordo co Real decreto 2272/1985. 

 
  Acreditación de ter formalizado un SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL, que se renovará anualmente, por 
danos a terceiros que poidan ser causados polos seus animais, pola cobertura mínima de 125.000 € por animal. 
(Presentarase copia do condicionado da póliza no que conste a cobertura, a persoa asegurada, o período de vixencia do 
seguro, o número de microchip do animal asegurado e a acreditación do pagamento do dito seguro). 

 
  Se se solicita licenza para a tenza de animais salvaxes en catividade: MEMORIA DESCRITIVA DAS 
INSTALACIÓNS E DAS MEDIDAS DE SEGURIDADE utilizadas para impedir a fuxida dos animais. Deberá estar 
subscrita por persoal veterinario, biólogo ou por outro persoal facultativo superior ou medio nos plans de estudos do cal 
quede acreditado o coñecemento ou estudo de etoloxía animal. 

2.- PARA A INSCRICIÓN NO REXISTRO MUNICIPAL DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS: 

 
  2 FOTOGRAFÍAS do animal. 
 
  Fotocopia do documento  de identificación que acredite a inscrición do can no Rexistro Galego de Identificación de 
Animais de Compañía (REGIAC). 
Este documento, conforme ao establecido no artigo 12 da Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos 
animais de compañía en Galicia, conterá o código identificador do animal (número de microchip), (...) a especie a a 
raza, o sexo, a data do nacemento e o enderezo habitual do animal, xunto cos datos identificativos da persoa propietaria 
del.  
 
  Se a persoa propietaria do animal ten licenza expedida por un concello distinto do de Lugo: Fotocopia da licenza 
para a tenza de animais potencialmente perigosos expedida polo seu concello de residencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mjusticia.es/


 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Para os efectos previstos no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de abril 
de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre 
circulación destes datos e conforme á Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía 
dos dereitos dixitais, proporciónaselle a seguinte información en relación ao tratamento dos seus datos. 

RESPONSABLE DO TRATAMENTO: 
A información facilitada no formulario é titularidade do Concello de Lugo, domiciliado na Praza Maior, nº 
1 27001, Lugo. Para calquera información adicional pode realizar calquera consulta a través dos seguintes 
medios: 
‐Teléfono: 982 297 100 
‐Correo electrónico: 010@concellodelugo.org 
‐Contacto DPD: dpd.lugo@seguridadinformacion.com 

FINALIDADE: 
Tramitación da solicitude instada pola/o interesada/o 

LEXITIMACIÓN: 
O tratamento dos datos de carácter persoal achegados queda lexitimado por unha obriga legal, de 
conformidade co artigo 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e 
garantía dos dereitos dixitais, e atopa o seu fundamento na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas. 

DESTINATARIOS: 
Os datos comunicaranse ás unidades administrativas municipais competentes en dita materia.Non está 
prevista a comunicación de datos a terceiros alleos ao Concello nin a transferencia internacional dos 
mesmos. 

DEREITOS: 
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se, no Concello de Lugo, están a tratar datos 
persoais que lles atinxan, ou non.  
As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación 
dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non 
sexan necesarios para o cumprimento dos fins para os que foron recollidos e no cumprimento da 
lexislación vixente.  
En determinados casos, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos. 
Nese caso, unicamente, conservaranse para o exercicio ou a defensa de reclamacións.  
En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, as persoas 
interesadas poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. O Concello de Lugo deixará de tratar os datos, 
agás por motivos lexítimos imperiosos ou no exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. A persoa 
interesada ten dereito a recibir os datos persoais que facilitou ao Concello de Lugo nun formato 
estruturado, de uso común e lectura automatizada. Este último dereito limitarase polas seguintes 
excepcións: 

a) Que os datos sobre os que recae este dereito, fosen facilitados pola persoa interesada. 
b) Que os datos sexan tratados polo Concello de Lugo de forma automatizada. 

Así mesmo ten dereito a retirar o consentimento outorgado, en cuxo caso será efectivo dende o momento 
no que o solicite, sen ter efectos retroactivos, así como o dereito a reclamar ante a Axencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es). 
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