
PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN E INSCRICIÓN, MODIFICACIÓN E BAIXA NO REXISTRO GALEGO DE 
NÚCLEOS ZOOLÓXICOS (REGANUZ)

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

Notifíquese a:
● Persoa ou entidade solicitante / declarante / 
comunicante
(empregar só a que corresponda)

● Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO 

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE 
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios
electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.
● Electrónica a  través  do  Sistema  de  Notificación  Electrónica  de  Galicia  Notifica.gal  (https://notifica.xunta.gal  ).  Só  se  poderá acceder  á
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
● Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén a disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de Notificación Electrónica
de Galicia Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.
TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

MOTIVO DA SOLICITUDE
□ Autorización/inscrición no REGANUZ
□ Modificación
□ Cese da actividade/baixa no REGANUZ

DATOS DO NÚCLEO ZOOLÓXICO
CARACTERÍSTICAS DO NÚCLEO ZOOLÓXICO
□ Colección zoolóxica privada
□ Centros de recuperación de fauna silvestre

□ Centros de recollida de animais abandonados

□ Centros de cría

□ Establecementos de venda de animais

□ Residencias de animais

□ Canceiras deportivas

□ Centros de adestramento

□ Centros de adopción de animais de compañía

ANEXO 

https://notifica.xunta.gal/


DENOMINACIÓN DO NÚCLEO ZOOLÓXICO

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Documentación común

PRESENTADO COD. PROC. ANO
□ Documento acreditativo da representación por calquera medio válido en dereito □
□ Proxecto técnico con planos de localización e distribución das construción se instalacións, locais e resto de dependencias
□ Memoria descritiva do centro ou establecemento e as súas instalacións, así como dos medios de que dispoñan previstos no artigo 36 do Decreto 
153/1998, do 2 de abril
□ Informe técnico zoosanitario asinado por un veterinario colexiado, describindo o cumprimento das esixencias que se detallan no artigo 36 do De-
creto 153/1998, do 2 de abril
□ Taxas administrativas devengadas pola tramitación da solicitude

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os  documentos  relacionados  serán  obxecto  de  consulta  ás  Administracións  públicas.  No  caso  de  que  as  persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

▪ Verificación da identidade (NIF) da persoa solicitante o
▪ Verificación da identidade (DNI ou NIE) da persoa representante o

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a
xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a
sxt.mot@xunta-gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia.
Decreto 153/1998, do 2 de abril, polo que se aproba o regulamento que desenvolve a Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección dos animais domés-
ticos e salvaxes en catividade

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

  

Xefatura territorial da Consellería de Medio 
Ambiente e Ordenación do Territorio de


