CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA
Delegación Provincial de Pontevedra
María Victoria Moreno, 43 - 4º
36003 - Pontevedra
D./Dna.
D.N.I.:

Data nacemento:

Domiciliado/a en:

Nº:

Parroquia:
Concello:
C.P. y Provincia:
Teléfono:

Móbil:

EXPÓN:
Que sendo a miña intención obter unha licenza no Concello de Vigo para a tenza
dun can potencialmente perigoso, achégolle
•

Copia do DNI

•

Xustificante do pagamento da taxa para a expedición do certificado.

Polo exposto,

SOLICITO:
Ao abeiro do artigo 3 da lei 50/1999, do 23 de decembro, me sexa expedida
certificación negativa acreditativa de non ter sido sancionado/a por infraccións en materia
de tenencia de animais potencialmente perigosos para obter a licenza no Concello de
Vigo.

Vigo, ___ de ___________ de 20___
Asdo.:

PASOS A SEGUIR PARA A OBTENCIÓN DA TAXA PARA EXPEDICIÓN DO
CERTIFICADO PARA LA LICENZA DUN CAN POTENCIALMENTE PERIGOSO,
EMITIDA POLA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE DA XUNTA DE GALICIA.
Acceder a páxina web do Concello de Vigo: vigo.org. Tamén pode facelo a través da páxina web da
Xunta, pero e máis sinxelo na do Concello por ter habilitado acceso directo.
Ir a Servizos Cidade/Medio Ambiente/Animais/Animais potencialmente perigosos.
Ir apartado: Certificado de non ter sanción por infracción graves ou moi graves da Lei 50/1999
sobre a tenza de animais potencialmente perigosos.
No apartado Como facelo, escoller “Axencia tributaria de Galicia”
Ir a iniciar taxa
Ir a imaxe dun candado aberto
Ir a iniciar taxa
Cubrir os datos da autoliquidación, que veñen indicados no apartado “como facelo”. E que
sinalamos a continuación.
Datos necesarios para cumprimentar a autoliquidación:
- Consellería: 15 - Medio ambiente, territorio e vivenda.
- Delegación: 40 - Pontevedra.
- Servizo: 04 - Patrimonio natural
- Taxa: 300401 - Expedición de certificados e diplomas.
- Obxecto de pago: Certificado de non ter sancións por infraccións en materia de tenencia de
animais potencialmente perigosos.
E seguir... (cumprimentar datos persoais)
Unha vez cumprimentados tódolos campos poderá facer o pagamento vía online, ou
presencialmente, nunha entidade financieira colaboradora, imprimindo a carta de pago.

