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III. Outras dIspOsIcIóns

cOnsellería de MedIO aMbIente, terrItOrIO e VIVenda

ORDE do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os 
procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente en 
materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede 
electrónica da Xunta de Galicia.

A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das adminis-
tracións públicas, e a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, 
supoñen un novo escenario normativo para a consolidación da administración dixital nas 
administracións públicas e, polo tanto, tamén na Administración xeral e o sector público 
autonómico de Galicia. Con elas, dáse continuidade ao recoñecemento legal do dereito 
da cidadanía a relacionarse coa Administración por medios electrónicos que xa realizaba 
a derrogada Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servi-
zos públicos. A Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, regula o 
réxime xurídico da utilización dos medios electrónicos por parte do sector público galego 
no desenvolvemento da súa actividade, nas súas relacións coa cidadanía, coas demais 
administracións públicas, coas empresas e as entidades, as infraestruturas e os servizos 
do sector público galego, as medidas para o desenvolvemento dixital na sociedade con 
criterios de inclusión e non discriminación, e os órganos con competencias en relación coa 
administración dixital.

O artigo 12 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, establece que as administracións públi-
cas deberán garantir que as persoas interesadas poden relacionarse coa Administración 
a través de medios electrónicos, para o que porán á súa disposición os canais de acceso 
que sexan necesarios, así como os sistemas e aplicacións que, en cada caso, se deter-
minen.

Así, a tramitación electrónica con carácter xeral é optativa para as persoas físicas, que 
poderán elixir, en todo momento, se se comunican coas administracións públicas para o 
exercicio dos seus dereitos e obrigas a través de medios electrónicos ou non. Pola con-
tra, están obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos para a realización de 
calquera trámite dun procedemento as persoas xurídicas, as entidades sen personalida-
de xurídica, as persoas que exerzan unha actividade profesional para a que se requira 
colexiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas administracións 
públicas no exercicio da dita actividade profesional, as persoas representantes dunha das 
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anteriores e as persoas empregadas das administracións públicas nos trámites realizados 
pola súa condición de empregado público, os traballadores autónomos e as traballadoras 
autónomas para os trámites e as actuacións que realicen no exercicio da súa actividade 
profesional, o estudantado universitario para os trámites e actuacións que realicen moti-
vados pola súa condición académica, así como as persoas que representen un suxeito 
obrigado dos anteriormente indicados.

De acordo co establecido no artigo 66 da referida Lei 39/2015, do 1 de outubro, can-
do a Administración nun procedemento en concreto estableza expresamente formularios 
específicos de presentación de solicitudes, estes serán de uso obrigatorio polas persoas 
interesadas.

A cidadanía ten que ser a primeira e principal beneficiaria do acceso electrónico e a Ad-
ministración queda obrigada a transformarse nunha administración electrónica rexida polo 
principio de eficacia que proclama o artigo 103 da Constitución.

En definitiva, a regulación dos procedementos administrativos obxecto desta norma rea-
lízase en diversa normativa sectorial; a presente orde limítase a habilitar a presentación 
electrónica das correspondentes solicitudes, mediante a súa incorporación á sede electró-
nica da Xunta de Galicia, co obxecto de que as persoas usuarias poidan relacionarse coa 
Administración con medios electrónicos.

Así pois, en cumprimento da normativa citada, un total de trinta procedementos estarán 
dispoñibles telematicamente, o que contribuirá a seguir afondando no impulso dunhas re-
lacións máis áxiles, simples e fluídas entre a Xunta de Galicia e a cidadanía.

En consecuencia, no exercicio das facultades que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, 
do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Sección 1ª. Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto

1. Esta orde ten por obxecto aprobar, regular e dar publicidade aos formularios nor-
malizados que figuran no anexo desta orde na tramitación na Comunidade Autónoma de 
Galicia para a presentación por medios electrónicos nas materias de biodiversidade, caza 
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e pesca continental, así como habilitar a súa presentación na sede electrónica da Xunta de 
Galicia, dos procedementos de prazo aberto regulados nela.

2. Os ditos procedementos habilitaranse na sede electrónica da Xunta de Galicia no 
enderezo https://sede.xunta.gal e figurarán na Guía de procedementos e servizos regulada 
pola Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a habilitación de procedementos 
administrativos e servicios na Administración xeral e no sector público autonómico de Ga-
licia.

3. A regulación dos ditos procedementos está prevista na normativa europea, estatal bá-
sica e autonómica a que se fai referencia nos artigos 7 a 37 desta orde, e quedan circuns-
critos ao ámbito competencial desta consellería o desenvolvemento da súa tramitación na 
Comunidade Autónoma de Galicia e a súa habilitación na sede electrónica da Xunta de 
Galicia.

4. Así mesmo, modifícase o procedemento MT806A, denominado «Primeira licenza de 
pesca fluvial», que pasa a denominarse «Licenza recreativa de pesca continental». No 
novo formulario incorpórase a posibilidade de solicitar a licenza de pesca interautonómica, 
así como as renovacións de licenzas de pesca.

Artigo 2. Presentación de solicitudes, declaracións e comunicacións

1. Nos procedementos regulados nesta orde e que se detallan a continuación, as so-
licitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario 
normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal:

a) Excepción ás normas de protección xeral das especies de fauna silvestre (código de 
procedemento MT812A).

b) Excepción ás prohibicións derivadas da inclusión dunha especie no Catálogo español 
de especies exóticas invasoras (código de procedemento MT812B).

c) Autorización para a realización de eventos con animais de compañía (código de pro-
cedemento MT812C).

d) Inscrición, modificación, renovación ou baixa como veterinario/a actuante do Rexis-
tro Galego de Identificación de Animais de Compañía (Regiac) (código de procedemento 
MT812D).

C
V

E
-D

O
G

: a
fx

qt
58

4-
u0

o7
-r

ln
8-

oe
s2

-x
x4

ty
cj

fy
03

3



DOG Núm. 171 Luns, 6 de setembro de 2021 Páx. 44070

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

e) Expedición do certificado de capacitación para o adestramento de cans de garda e 
defensa (código de procedemento MT812E).

f) Inscrición, modificación ou baixa no Rexistro Galego de Asociacións para a Protección 
e Defensa dos Animais de Compañía (código de procedemento MT812F).

g) Autorización para realizar competicións de caza (código de procedemento MT720I).

h) Licenza profesional para a pesca de anguía (código de procedemento MT806C).

i) Aprobación de plans de aproveitamento para a pesca profesional da anguía en augas 
continentais (código de procedemento MT806B).

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas 
presenta a súa solicitude presencialmente, requirirase para que a emende a través da súa 
presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da 
solicitude aquela en que sexa realizada a emenda.

2. No resto dos procedementos regulados nesta orde e que se detallan a continuación, 
as solicitudes, declaracións e comunicacións presentaranse preferiblemente por vía elec-
trónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de 
Galicia, https://sede.xunta.gal:

a) Comunicación da tenza de exemplares de fauna incluídos no Catálogo español de 
especies exóticas invasoras ou da súa liberación accidental (código de procedemento 
MT812N).

b) Autorización administrativa para a tenza de aves de rapina en catividade (código de 
procedemento MT812J).

c) Comunicación previa para a tenza de máis de cinco cans maiores de tres meses nun 
mesmo establecemento (código de procedemento MT812K).

d) Autorización e inscrición, modificación ou baixa no Rexistro Galego de Núcleos Zoo-
lóxicos (Reganuz) (código de procedemento MT812L).

e) Certificación da ausencia de sancións por infraccións en materia de tenza de animais 
potencialmente perigosos (código de procedemento MT812M).
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f) Aprobación do plan anual de aproveitamento cinexético (código de procedemento 
MT720A).

g) Aprobación da renovación do plan de ordenación cinexética (código de procedemento 
MT720B).

h) Comunicación previa das cazarías que se realicen baixo a modalidade de batida, 
montaría, espera e axexo (código de procedemento MT720C).

i) Comunicación de resultados cinexéticos en cazarías que se realicen baixo as modali-
dades de batida, montaría, espera e axexo (código de procedemento MT720D).

j) Autorización para cazar aves prexudiciais para a agricultura e a caza (código de pro-
cedemento MT720G).

k) Autorización para realizar soltas de especies cinexéticas no medio natural (código de 
procedemento MT720M).

l) Aprobación do primeiro plan de ordenación cinexética (código de procedemento 
MT720Q).

ll) Aprobación da revisión do plan de ordenación cinexética (código de procedemento 
MT720R).

m) Declaración de terreos cinexeticamente ordenados e das explotacións cinexéticas 
comerciais (código de procedemento MT720S).

n) Modificación do ámbito territorial de terreos de réxime cinexético especial (código de 
procedemento MT720U).

ñ) Licenza de caza (código de procedemento MT720V).

o) Autorización para cazar en zona de exclusión (código de procedemento MT720Y).

p) Autorización para cazar en zona de seguridade (código de procedemento MT720Z).

q) Autorización de medios e métodos prohibidos (código de procedemento MT721B).

r) Autorización especial (código de procedemento MT721C).
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s) Licenza recreativa de pesca continental (código de procedemento MT806A).

Aquelas persoas interesadas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmen-
te, poderán presentar as solicitudes, declaracións e comunicacións presencialmente en 
calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento 
administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica 
da Xunta de Galicia.

3. Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de 
identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o 
sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Artigo 3. Documentación complementaria

1. As persoas interesadas, se é o caso, deberán achegar coa solicitude, declaración ou 
comunicación a documentación que se precisa en cada un dos formularios que se xuntan 
como anexos a esta orde.

De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, non será necesario achegar os do-
cumentos que xa foron presentados anteriormente pola persoa interesada ante calquera 
Administración. Neste caso, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante 
que órgano administrativo presentou os ditos documentos, que serán recadados electroni-
camente a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de interme-
diación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste 
no procedemento a oposición expresa da persoa interesada.

De forma excepcional, se non se poden obter os citados documentos, poderá solicitarse 
novamente á persoa interesada a súa achega.

2. A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica. A 
presentación electrónica será obrigatoria para os suxeitos obrigados á presentación elec-
trónica da solicitude, declaración ou comunicación. Se algunha destas persoas presenta a 
documentación complementaria presencialmente, requirirase para que a emende a través 
da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presen-
tación aquela en que sexa realizada a emenda.
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Aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán 
presentar a documentación complementaria presencialmente en calquera dos lugares e 
rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que pre-
senten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou 
existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de ma-
neira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderá 
requirir a exhibición do documento ou da información orixinal. 

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, 
declaración ou comunicación, a persoa interesada ou representante deberá mencionar o 
código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou 
código único de rexistro.

4. No caso de que algún dos documentos que vai presentar a persoa solicitante, comu-
nicante ou representante, de forma electrónica, supere os tamaños límite establecidos ou 
teña un formato non admitido pola sede electrónica, permitirase a presentación de forma 
presencial dentro dos prazos previstos. Para isto, e xunto co documento que se presenta, 
a persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, 
o número de expediente e o número ou código único de rexistro. Na sede electrónica da 
Xunta de Galicia publicarase a relación de formatos, protocolos e tamaño máximo admitido 
da documentación complementaria para cada procedemento.

Artigo 4. Comprobación de datos

1. Para a tramitación dos procedementos previstos nesta orde consultaranse automati-
camente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuan-
te ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña 
á súa consulta:

a) DNI/NIE da persoa física solicitante ou comunicante.

b) DNI/NIE da persoa representante.

c) NIF da entidade solicitante ou comunicante.

d) NIF da entidade representante.
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A maiores destes datos comúns a todos os procedementos, nos correspondentes ar-
tigos da sección 2ª sinálanse os datos específicos de cada procedemento, incluídos en 
documentos elaborados polas administracións públicas, que se consultarán automatica-
mente para a tramitación de cada un deles, agás que a persoa interesada se opoña á súa 
consulta.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo 
no recadro correspondente habilitado no formulario correspondente e achegar os docu-
mentos.

Cando así o exixa a normativa aplicable solicitarase o consentimento expreso da persoa 
interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos 
citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos 
correspondentes.

Artigo 5. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes, declara-
cións ou comunicacións

A sede electrónica da Xunta de Galicia permite ás persoas interesadas realizar trámites 
electrónicos, con posterioridade ao inicio do expediente, accedendo á Carpeta cidadá da 
persoa interesada. Cando as persoas interesadas non resulten obrigadas á presentación 
electrónica tamén poderán realizarse os ditos trámites presencialmente en calquera dos 
lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo 
común.

Artigo 6. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos, nos procedementos destina-
dos só a suxeitos obrigados a relacionarse coa Administración por medios electrónicos, 
practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do 
procedemento administrativo común.

2. No resto de procedementos regulados nesta orde, procedementos destinados 
conxuntamente a suxeitos obrigados e non obrigados a relacionarse coa Administración 
por medios electrónicos, as notificacións de resolucións e actos administrativos practica-
ranse preferentemente por medios electrónicos e, en todo caso, cando as persoas intere-
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sadas resulten obrigadas a recibilas por esta vía. As persoas interesadas que non estean 
obrigadas a recibir notificacións electrónicas poderán decidir e comunicar en calquera mo-
mento que as notificacións sucesivas se practiquen ou deixen de practicar por medios 
electrónicos.

A persoa interesada deberá manifestar expresamente a modalidade escollida para a 
notificación (electrónica ou en papel) no formulario . No caso de optar pola notificación en 
papel practicarase a notificación segundo o establecido na normativa reguladora do proce-
demento administrativo común.

3. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixi-
tal de Galicia, as notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na 
sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á dispo-
sición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. 
Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non 
impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

No caso de persoas interesadas obrigadas a recibir notificacións só por medios electró-
nicos deberán optar en todo caso, no formulario, pola notificación por medios electrónicos, 
sen que sexa válida nin produza efectos no procedemento unha opción diferente.

4. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital 
de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico ha-
bilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para 
todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e as enti-
dades instrumentais do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral 
e as entidades do sector público autonómico de Galicia poderá de oficio crear o indicado 
enderezo, para os efectos de asegurar o cumprimento polas persoas interesadas da súa 
obriga de relacionarse por medios electrónicos.

5. As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento en 
que se produza o acceso ao seu contido. Cando a notificación por medios electrónicos 
sexa de carácter obrigatorio, ou fose expresamente elixida pola persoa interesada, enten-
derase rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da 
notificación sen que se acceda ao seu contido.

6. Se o envío da notificación electrónica non é posible por problemas técnicos, practi-
carase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento 
administrativo común.
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Sección 2ª. Procedementos

Artigo 7. Excepción ás normas de protección xeral das especies de fauna silvestre

1. O procedemento de autorización de excepción ás normas de protección xeral das 
especies de fauna silvestre está regulado no artigo 101 da Lei 5/2019, do 2 de agosto, do 
patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia.

2. O formulario para realizar as actuacións previstas no parágrafo anterior é o que cons-
ta no anexo I desta orde co código de procedemento MT812A.

3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 
referido anexo:

a) Memoria que conteña a información científica e técnica suficiente para avaliar a so-
licitude.

b) Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio vá-
lido en dereito.

4. O prazo para resolver é de tres meses desde a data en que a solicitude teña entrada 
no rexistro electrónico da Administración ou organismo competente para a súa tramitación. 
O vencemento do prazo sen notificarse resolución expresa lexitima as persoas interesadas 
para entendela desestimada por silencio administrativo.

Artigo 8. Excepción ás prohibicións derivadas da inclusión dunha especie no Catálo-

go español de especies exóticas invasoras

1. O procedemento de autorización de excepción ás prohibicións derivadas da inclusión 
dunha especie no Catálogo español de especies exóticas invasoras está regulado no ar-
tigo 108 da Lei 5/2019, do 2 de agosto, e no artigo 7 do Real decreto 630/2013, do 2 de 
agosto, polo que se regula o Catálogo español de especies exóticas invasoras.

2. O formulario para realizar as actuacións previstas no parágrafo anterior é o que cons-
ta no anexo II desta orde co código de procedemento MT812B.
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3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 
referido anexo:

a) Memoria que conteña a información científica e técnica suficiente para avaliar a so-
licitude.

b) Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio vá-
lido en dereito, se é o caso.

4. O prazo para resolver é de tres meses desde a data en que a solicitude teña entrada 
no rexistro electrónico da Administración ou organismo competente para a súa tramitación. 
O vencemento do prazo sen notificarse resolución expresa lexitima as persoas interesadas 
para entendela desestimada por silencio administrativo.

Artigo 9. Autorización para a realización de eventos con animais de compañía

1. O procedemento de autorización para a realización de eventos con animais de 
compañía está regulado no artigo 61 do Decreto 153/1998, do 2 de abril, polo que se 
aproba o Regulamento de desenvolve a Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección dos 
animais domésticos, de conformidade coa disposición derrogatoria única da Lei 4/2017, do 
3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía.

2. O formulario para realizar as actuacións previstas no parágrafo anterior é o que cons-
ta no anexo III desta orde co código de procedemento MT812C.

3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 
referido anexo:

a) Memoria descritiva sobre o evento obxecto da solicitude asinada polo solicitante ou 
representante.

b) Listaxe dos animais participantes coa identificación individual xunto coa documenta-
ción sanitaria (naqueles casos en que corresponda) e documentación relativa á tenza de 
animais potencialmente perigosos (naqueles casos en que corresponda).

c) Documentación que acredite a orixe legal dos animais.

d) Programa de medidas sanitarias subscrito por un/unha veterinario/a.
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e) Taxas administrativas devindicadas pola tramitación da solicitude (código 30.34.03-autori-
zación para a realización de certames, concursos, exposicións ou concentracións de animais).

f) Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio váli-
do en dereito, se é o caso.

4. En canto ao sentido do silencio, ao non atoparse regulado na súa normativa específi-
ca, aplicaráselle supletoriamente o artigo 24 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procede-
mento administrativo común das administracións públicas, así o prazo de resolución será 
de tres meses e o sentido do silencio administrativo será negativo.

Artigo 10. Inscrición, modificación, renovación ou baixa como veterinario/a actuante 
do Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía (Regiac)

1. O procedemento de inscrición, modificación, renovación ou baixa como veterinario/a 
actuante do Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía (Regiac) está re-
gulado no artigo 12 da Lei 4/2017, do 3 de outubro, e no 10 do Decreto 90/2002, do 28 de 
febreiro, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade 
Autónoma de Galicia e se crean os rexistros galegos de Identificación de Animais de Com-
pañía e Potencialmente Perigosos e de Adestradores Caninos.

2. O formulario para realizar as actuacións previstas no parágrafo anterior é o que cons-
ta no anexo IV desta orde co código de procedemento MT812D.

3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 
referido anexo:

a) Documentación acreditativa da inscrición no Colexio Oficial de Veterinarios.

b) Documentación acreditativa de estar dada/o de alta para o exercicio libre da profesión 
veterinaria.

c) Taxas administrativas devindicadas pola tramitación da solicitude (código 30.02.00-ins-
cricións en rexistros oficiais: primeira inscrición; código 30.02.00-modificación de primeira 
inscrición).

d) Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio vá-
lido en dereito, se é o caso.
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4. O prazo para resolver é de tres meses desde a data en que a solicitude teña entrada 
no rexistro electrónico da Administración ou organismo competente para a súa tramitación. 
O vencemento do prazo sen notificarse resolución expresa lexitima as persoas interesadas 
para entendela estimada por silencio administrativo, de conformidade co previsto no arti-
go 10.2 do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro.

Artigo 11. Expedición do certificado de capacitación para o adestramento de cans de 
garda e defensa

1. O procedemento para a expedición de certificado de capacitación para o adestra-
mento de cans de garda e defensa está regulado no artigo 7 da Lei 50/1999, do 23 de 
decembro, sobre o réxime xurídico da tenza de animais potencialmente perigosos, e no 14 
do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro.

2. O formulario para realizar as actuacións previstas no parágrafo anterior é o que cons-
ta no anexo V desta orde co código de procedemento MT812E.

3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 
referido anexo:

a) Compromiso de cumprimento de normas de manexo e comunicación de datos previs-
tas no Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, e na Lei 4/2017, do 3 de outubro.

b) Certificado de capacitación para o adestramento (só en caso de solicitude de homo-
logación).

c) Certificado médico e psicolóxico que acredite que non está incapacitado/a nin física 
nin psiquicamente.

d) Dispoñibilidade de instalacións e aloxamentos axeitados (número de inscrición no 
Reganuz do centro de adestramento).

e) Taxas administrativas devindicadas pola tramitación da solicitude (código 30.35.01-cer-
tificado de capacitación para o adestramento).

f) Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio váli-
do en dereito, se é o caso.
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4. A maiores dos indicados no artigo 4, para a tramitación deste procedemento consul-
taranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas 
administracións públicas:

a) Inexistencia de sancións por infraccións en materia de protección animal ou en mate-
ria de tenza de animais potencialmente perigosos.

b) Inexistencia de antecedentes penais por delitos de homicidio, lesións, torturas, contra 
a liberdade, ou contra a integridade moral, a liberdade sexual e a saúde pública, de asocia-
ción con banda armada ou de narcotráfico.

Artigo 12. Inscrición, modificación ou baixa no Rexistro Galego de Asociacións para 
a Protección e Defensa dos Animais de Compañía

1. O procedemento para a inscrición, modificación ou baixa no Rexistro Galego de Aso-
ciacións para a Protección e Defensa dos Animais de Compañía está regulado no artigo 16 
e seguintes do Decreto 153/1998, do 2 de abril.

2. O formulario para realizar as actuacións previstas no parágrafo anterior é o que cons-
ta no anexo VI desta orde co código de procedemento MT812F.

3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 
referido anexo:

a) Copia dos estatutos dos socios e acta constitucional.

b) Taxas administrativas devindicadas pola tramitación da solicitude (código 30.02.00-ins-
cricións en rexistros oficiais: primeira inscrición; código 30.02.00-modificación de primeira 
inscrición).

c) Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio vá-
lido en dereito, se é o caso.

4. A maiores dos indicados no artigo 5, para a tramitación deste procedemento consul-
taranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas 
administracións públicas:

a) Inexistencia de sancións por infraccións en materia de protección animal ou en mate-
ria de tenza de animais potencialmente perigosos.
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b) Inexistencia de antecedentes penais por delitos de homicidio, lesións, torturas, contra 
a liberdade, ou contra a integridade moral, a liberdade sexual e a saúde pública, de asocia-
ción con banda armada ou de narcotráfico.

c) Inscrición no Rexistro de Asociacións na Vicepresidencia Primeira e Consellería de 
Presidencia, Xustiza e Turismo.

Artigo 13. Autorización para realizar competicións de caza

1. O procedemento para realizar competicións de caza está establecido no artigo 73 da 
Lei 13/2013, do 23 de decembro, e no artigo 54 do Decreto 284/2001, do 11 de outubro, 
polo que se aproba o Regulamento de caza de Galicia.

2. O formulario para realizar as actuacións previstas no parágrafo anterior é o que cons-
ta no anexo VII desta orde co código de procedemento MT720I.

3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 
referido anexo:

a) Informe da Federación Galega de Caza.

b) Consentimento do titular do espazo cinexético para realizar a competición de caza.

c) Documento acreditativo da representación por calquera medio válido en dereito, de 
ser o caso.

4. O prazo para resolver é dun mes desde a data en que a solicitude teña entrada no 
rexistro electrónico da Administración ou organismo competente para a súa tramitación. O 
vencemento do prazo sen notificarse resolución expresa lexitima as persoas interesadas 
para entendela estimada por silencio administrativo, de conformidade co previsto no arti-
go 54 do Decreto 284/2001, do 11 de outubro.

Artigo 14. Licenza profesional para a pesca de anguía

1. Para a pesca profesional de anguía nas augas continentais galegas, o Decre-
to 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da pesca 
fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais, establece a clase D. Os requisitos para a 
obtención desta licenza foron determinados posteriormente no Decreto 130/2011, do 9 de 
xuño, polo que se regula a pesca profesional da anguía nas augas continentais competen-
cia da Comunidade Autónoma de Galicia.
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2. O formulario MT806C, que se incorpora no anexo VIII, permite solicitar a expedición 
da licenza de clase D para a pesca profesional de anguía nas augas continentais galegas.

3. Para obter a licenza da clase D por primeira vez deberanse cumprir os seguintes 
requisitos:

a) Ser maior de 18 anos ou menor emancipado e non ser maior de 65 anos.

b) Non ser pensionista de xubilación, invalidez permanente absoluta ou total, nin perci-
bir subsidios a favor de familiares, ou percibir a pensión da renda de integración social en 
Galicia.

c) Estar de alta nun réxime da Seguridade Social que permita o exercicio de actividades 
pesqueiras.

4. As sucesivas obtencións da licenza da clase D requirirán, ademais do anterior:

a) Realizar unha actividade pesqueira suficiente, entendendo por tal a que se realiza 
durante un mínimo dun 50 % dos días de actividade laboral efectiva dentro dos aproveita-
mentos cubertos pola licenza do ano anterior. Para efectos de cálculo da referida porcenta-
xe, descontarase do período autorizado o tempo de inactividade por causa de forza maior 
debidamente xustificada.

b) Xustificante de vendas en lonxa ou centro de venda autorizado durante o último ano.

5. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 
referido anexo:

a) Xustificante do pagamento das taxas (código 30.14.07 Clase D: licenza profesional 
para a pesca de anguía, angula, lamprea e especies de estuario, e código 30.14.10 para a 
recarga de pesca a flote).

b) Acreditación de que a persoa solicitante está de alta nun réxime da Seguridade Social 
que permita o exercicio de actividades pesqueiras.

c) Copia do rol da embarcación en que figure como rexistrado, no caso de pescadores 
que vaian faenar desde embarcacións autorizadas nun plan de aproveitamentos.
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d) Xustificante de vendas en lonxa ou centro de venda autorizado durante o último ano, 
no caso de renovación da licenza.

e) En caso de actuar por medio de representante, acreditación da representación me-
diante calquera medio válido en dereito que deixe constancia fidedigna da súa existencia.

6. A maiores dos indicados no artigo 4, para a tramitación deste procedemento consul-
taranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas 
administracións públicas:

a) Consulta das prestacións do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, Incapacidade 
Temporal, Maternidade e Paternidade.

b) Certificado das percepcións da renda de integración social de Galicia en data con-
creta.

c) Consulta da vida laboral dos últimos 12 meses.

7. As licenzas terán unha validez de 1 ano e nelas farase mención das especies autori-
zadas e dos plans de aproveitamento e/ou ámbitos territoriais para os cales se outorgan.

8. As solicitudes presentaranse ante os órganos territoriais da dirección competente en 
materia de patrimonio natural.

9. En canto ao sentido do silencio, ao non atoparse regulado na súa normativa específi-
ca, aplicaráselle supletoriamente o artigo 24 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procede-
mento administrativo común das administracións públicas, así o prazo de resolución será 
de tres meses e o sentido do silencio administrativo será negativo.

Artigo 15. Aprobación de plans de aproveitamento para a pesca profesional da an-
guía en augas continentais

1. Conforme os artigos 6 e 9 do Decreto 130/2011, do 9 de xuño, polo que se regula a 
pesca profesional da anguía nas augas continentais competencia da Comunidade Autóno-
ma de Galicia, a solicitude de aprobación ou renovación (prórroga) dun plan de aproveita-
mento será presentada por unha asociación profesional de pescadores ou outra entidade 
asociativa legalmente constituída que teña por obxecto as mesmas finalidades respecto á 
anguía.
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2. O formulario MT806B, que se incorpora no anexo IX, permite solicitar a aprobación 
ou renovación dos plans de aproveitamento para a pesca profesional da anguía en augas 
continentais.

3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 
referido anexo:

a) Copia do acordo do órgano de goberno da asociación comprensivo da adopción da 
decisión de solicitude de aprobación ou renovación do plan.

b) Plan de aproveitamento da bacía co contido mínimo establecido no Decreto 130/2011, 
do 9 de xuño, polo que se regula a pesca profesional da anguía nas augas continentais 
competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

c) En caso de actuar por medio de representante, acreditación da representación me-
diante calquera medio válido en dereito que deixe constancia fidedigna da súa existencia.

4. As solicitudes presentaranse ante os órganos territoriais da dirección competente en 
materia de patrimonio natural, conforme o artigo 7 do Decreto 130/2011, do 9 de xuño.

5. O prazo para resolver é de tres meses, nos expedientes de aprobación inicial, ou dun 
mes, nos expedientes de renovación, desde a data en que a solicitude teña entrada no 
rexistro electrónico da Administración ou organismo competente para a súa tramitación. O 
vencemento do prazo sen notificarse resolución expresa lexitima as persoas interesadas 
para entendela desestimada por silencio administrativo, de conformidade cos artigos 8 e 9 
do Decreto 130/2011, do 9 de xuño.

Artigo 16. Comunicación da tenza de exemplares de fauna incluídos no Catálogo 
español de especies exóticas invasoras ou da súa liberación accidental

1. O procedemento para a comunicación da tenza de exemplares de fauna incluídos 
no Catálogo español de especies exóticas invasoras ou da súa liberación accidental está 
regulado na disposición transitoria cuarta do Real decreto 630/2013, do 2 de agosto.

2. O formulario para realizar as actuacións previstas no parágrafo anterior é o que cons-
ta no anexo X desta orde co código de procedemento MT812N.
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3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 
referido anexo:

a) Certificado veterinario.

b) Documentación da orixe dos animais.

c) Descrición das instalacións con planos e fotografías (só para animais aloxados en 
recintos exteriores).

d) Documento probatorio da identificación do animal (para todas as especies, excepto 
as aves de menos 200 g que teñan anel pechado):

i) Xustificante veterinario da identificación microchip, no caso de mamíferos e aves de 
200 g ou máis, quelónidos e saurios de 12 cm ou maiores e ofidios de 60 cm ou maiores.

ii) Fotografías xenérica e de detalle, para os restantes exemplares e especies (excepto 
aves de menos de 200 g con anel pechado).

e) Xustificante veterinario do control de reprodución (para todas as especies que poidan 
ser esterilizadas por veterinario/a ou con medicación):

i) Esterilización cirúrxica, para os mamíferos e demais especies en que sexa factible.

ii) Esterilización química (inxección ou implantes hormonais), para as restantes espe-
cies en que sexa de aplicación.

f) Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio váli-
do en dereito, se é o caso.

Artigo 17. Autorización administrativa para a tenza de aves de rapina en catividade

1. O procedemento para a autorización para a tenza de aves de rapina en catividade 
está regulado no artigo 28 da Lei 4/2017, do 3 de outubro, no artigo 101 da Lei 5/2019, do 
2 de agosto, e nos artigos 11 e 12 do Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o 
Catálogo galego de especies ameazadas.

2. O formulario para realizar as actuacións previstas no parágrafo anterior é o que cons-
ta no anexo XI desta orde co código de procedemento MT812J.
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3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 
referido anexo:

a) Documentación que acredite a procedencia legal da ave (CITES, factura de compra, 
documentos de cesión, certificado de cría...)

b) Documento acreditativo da representación por calquera medio válido en dereito, se 
é o caso.

4. A maiores dos indicados no artigo 5, para a tramitación deste procedemento consul-
taranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas 
administracións públicas:

a) Inscrición no Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía (Regiac).

5. O prazo para resolver é de tres meses desde a data en que a solicitude teña entrada 
no rexistro electrónico da Administración ou organismo competente para a súa tramitación. 
O vencemento do prazo sen notificarse resolución expresa lexitima as persoas interesadas 
para entendela desestimada por silencio administrativo, conforme prevé o artigo 101 da 
Lei 5/2019, do 22 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia.

Artigo 18. Comunicación previa para a tenza de máis de cinco cans maiores de tres 
meses nun mesmo establecemento

1. O procedemento para a comunicación previa para a tenza de máis de cinco cans maio-
res de tres meses nun mesmo establecemento está regulado no artigo 10 da Lei 4/2017, do 
3 de outubro, e no artigo 33 do Decreto 153/1998, do 2 de abril.

2. O formulario para realizar as actuacións previstas no parágrafo anterior é o que cons-
ta no anexo XII desta orde co código de procedemento MT812K.

3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 
referido anexo:

a) Memoria descritiva do centro ou establecemento, das súas instalacións e da finalida-
de deste.

b) Acreditación da persoa representante que asine a comunicación, por calquera medio 
válido en dereito, se é o caso.
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Artigo 19. Autorización e inscrición, modificación ou baixa no Rexistro Galego de 

Núcleos Zoolóxicos (Reganuz)

1. O procedemento para a autorización e inscrición, modificación ou baixa no Rexistro 

Galego de Núcleos Zoolóxicos (Reganuz) está regulado no artigo 10 da Lei 4/2017, do 3 

de outubro, e no artigo 36 do Decreto 153/1998, do 2 de abril.

2. O formulario para realizar as actuacións previstas no parágrafo anterior é o que cons-

ta no anexo XIII desta orde co código de procedemento MT812L.

3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 

referido anexo:

a) Proxecto técnico con planos de localización e distribución das construcións e instala-

cións, locais e resto de dependencias.

b) 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.

c) Informe técnico zoosanitario asinado por un/unha veterinario/a colexiado/a, describin-

do o cumprimento das exixencias que se detallan no artigo 36 do Decreto 153/1998, do 2 

de abril.

d) Taxas administrativas devindicadas pola tramitación da solicitude (código 30.34.02- 

autorización de establecementos de animais domésticos e salvaxes en catividade).

e) Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio vá-

lido en dereito, se é o caso.

4. O prazo para resolver é de seis meses desde a data en que a solicitude teña entrada 

no rexistro electrónico da Administración ou organismo competente para a súa tramitación. 

O vencemento do prazo sen notificarse resolución expresa lexitima as persoas interesadas 

para entendela desestimada por silencio administrativo, de conformidade co previsto na 

disposición adicional segunda da Lei 4/2017, do 3 de outubro.
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Artigo 20. Certificación da ausencia de sancións por infraccións en materia de tenza 
de animais potencialmente perigosos

1. O procedemento para a certificación da ausencia de sancións por infraccións en mate-
ria de tenza de animais potencialmente perigosos está regulado no artigo 17 da Lei 4/2017, 
do 3 de outubro, e no artigo 3 da Lei 50/1999, do 23 de decembro.

2. O formulario para realizar as actuacións previstas no parágrafo anterior é o que cons-
ta no anexo XIV desta orde co código de procedemento MT812M.

3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 
referido anexo:

a) Taxas administrativas devindicadas pola tramitación da solicitude (código 30.04.01-ex-
pedición de certificados e diplomas).

b) Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio vá-
lido en dereito, se é o caso.

Artigo 21. Aprobación do plan anual de aproveitamento cinexético

1. O procedemento para a aprobación do Plan anual de aproveitamento cinexético está 
establecido no artigo 3 do Decreto 284/2001, do 11 de outubro.

2. O formulario para realizar as actuacións previstas no parágrafo anterior é o que cons-
ta no anexo XV desta orde co código de procedemento MT720A.

3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 
referido anexo:

a) Plan anual de aproveitamento cinexético obtido na aplicación informática habilita-
da para o efecto e dispoñible no portal web de caza de Galicia: https://cmatv.xunta.gal/
seccion-tema/c/CMAOT_Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/
Caza/seccion.html&std=plan_de_ordenacion_cinexetica.html&sub=procesos/

b) Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio vá-
lido en dereito, se é o caso.
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Para acceder á dita aplicación informática será preciso identificarse introducindo o nú-

mero de NIF/DNI/NIE e contrasinal facilitado pola Dirección Xeral de Patrimonio Natural.

4. O prazo para resolver é dun mes desde a data en que a solicitude teña entrada 

no rexistro electrónico da Administración ou organismo competente para a súa tramita-

ción. O vencemento do prazo sen notificarse resolución expresa lexitima as persoas inte-

resadas para entendela desestimada por silencio administrativo, conforme o artigo 48 da 

Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia.

Artigo 22. Aprobación da renovación do plan de ordenación cinexética

1. O procedemento para a aprobación da renovación do Plan de ordenación cinexética 

está establecido no artigo 2 do Decreto 284/2001, do 11 de outubro.

2. O formulario para realizar as actuacións previstas no parágrafo anterior é o que cons-

ta no anexo XVI desta orde co código de procedemento MT720B.

3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 

referido anexo:

a) Resumo do plan de ordenación cinexética obtido da aplicación informática habilitada para 

o efecto e dispoñible no portal web de caza de Galicia https://cmatv.xunta.gal/seccion-tema/c/

CMAOT_Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Caza/seccion.

html&std=plan_de_ordenacion_cinexetica.html&sub=procesos/

b) Plan de ordenación cinexética.

c) Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio vá-

lido en dereito, se é o caso.

4. O prazo para resolver é de dous meses desde a data en que a solicitude teña entrada 

no rexistro electrónico da Administración ou organismo competente para a súa tramitación. 

O vencemento do prazo sen notificarse resolución expresa lexitima as persoas interesadas 

para entendela estimada por silencio administrativo.
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Artigo 23. Comunicación previa das cazarías que se realicen baixo a modalidade de 
batida, montaría, espera e axexo

1. O procedemento para a comunicación previa de cazarías que se realicen baixo as 
modalidades de batida, montaría, espera e axexo está establecido no artigo 38 do Decre-
to 284/2001, do 11 de outubro.

2. O formulario para realizar as actuacións previstas no parágrafo anterior é o que cons-
ta no anexo XVII desta orde co código de procedemento MT720C.

3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 
referido anexo:

a) Documento de comunicación previa de cazaría baixo a modalidade que se preten-
de practicar, obtido da páxina web da consellería: https://cmatv.xunta.gal/seccion-tema/c/
CMAOT_Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Caza/seccion.
html&std=plan_de_ordenacion_cinexetica.html&sub=procesos/

b) Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio vá-
lido en dereito, se é o caso.

Artigo 24. Comunicación de resultados cinexéticos en cazarías que se realicen baixo 
as modalidades de batida, montaría, espera ou axexo

1. O procedemento para a comunicación de resultados cinexéticos das cazarías que 
se realicen baixo as modalidades de batida, montaría, espera e axexo está establecido no 
artigo 38 do Decreto 284/2001, do 11 de outubro.

2. O formulario para realizar as actuacións previstas no parágrafo anterior é o que cons-
ta no anexo XVIII desta orde co código de procedemento MT720D.

3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 
referido anexo:

a) Documentación común:

i) Relación de participantes nas cazarías realizadas nas modalidades de batida ou monta-
ría, segundo os formularios dispoñibles na páxina web da consellería: https://cmatv.xunta.gal/
seccion-tema/c/CMAOT_Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/
Caza/seccion.html&std=ganhos_e_monterias.html&sub=procesos/
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ii) Documento coa imaxe das matrices dos precintos utilizados.

b) Nas cazarías realizadas en zonas libres de caza, documento de comunicación de re-
sultados das cazarías realizadas, segundo o modelo obtido da páxina web da consellería.

c) Nas cazarías realizadas en terreos de réxime cinexético especial, documento de re-
sultados das cazarías realizadas, obtido da aplicación informática habilitada para o efec-
to e dispoñible no portal web de caza de Galicia: https://cmatv.xunta.gal/seccion-tema/c/
CMAOT_Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Caza/seccion.
html&std=plan_de_ordenacion_cinexetica.html&sub=procesos/

d) Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio vá-
lido en dereito, se é o caso.

Artigo 25. Autorización para cazar aves prexudiciais para a agricultura e a caza

1. O procedemento para a autorización para cazar aves prexudiciais para a agricultura 
e a caza, está establecido no artigo 71 da Lei 13/2013, do 23 de decembro.

2. O formulario para realizar as actuacións previstas no parágrafo anterior é o que cons-
ta no anexo XIX desta orde co código de procedemento MT720G.

3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 
referido anexo:

a) Relación nominal de posibles participantes na cazaría.

b) Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio vá-
lido en dereito, se é o caso.

Artigo 26. Autorización para realizar soltas de especies cinexéticas no medio natural

1. O procedemento de autorización para realizar soltas de especies cinexéticas no me-
dio natural está establecido no artigo 53 da Lei 13/2013, do 23 de decembro.

2. O formulario para realizar as actuacións previstas no parágrafo anterior é o que cons-
ta no anexo XX desta orde co código de procedemento MT720M.
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3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 
referido anexo:

a) Taxa administrativa pagada para realizar soltas de especies cinexéticas no medio 
natural na tempada vixente (código 30.38.05).

b) Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio vá-
lido en dereito, se é o caso.

4. O prazo para resolver é de tres meses desde a data en que a solicitude teña entrada 
no rexistro electrónico da Administración ou organismo competente para a súa tramitación. 
O vencemento do prazo sen notificarse resolución expresa lexitima as persoas interesadas 
para entendela estimada por silencio administrativo.

Artigo 27. Aprobación do primeiro plan de ordenación cinexética

1. O procedemento para a aprobación do primeiro plan de ordenación cinexética está 
establecido no artigo 48 da Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia, e no arti-
go 2 do Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de caza 
de Galicia.

2. O formulario para realizar as actuacións previstas no parágrafo anterior é o que cons-
ta no anexo XXI desta orde co código de procedemento MT720Q.

3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 
referido anexo:

a) Resumo do plan de ordenación cinexética obtido da aplicación informática habilitada para 
o efecto e dispoñible no portal web de caza de Galicia https://cmatv.xunta.gal/seccion-tema/c/
CMAOT_Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Caza/seccion.
html&std=plan_de_ordenacion_cinexetica.html&sub=procesos/

b) Plan de ordenación cinexética.

c) Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio vá-
lido en dereito, se é o caso.

4. O prazo para resolver é de dous meses desde a data en que a solicitude teña entrada 
no rexistro electrónico da Administración ou organismo competente para a súa tramitación. 
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O vencemento do prazo sen notificarse resolución expresa lexitima as persoas interesadas 
para entendela estimada por silencio administrativo, conforme prevé o artigo 2.2 do De-
creto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de caza de Galicia.

Artigo 28. Aprobación da revisión do plan de ordenación cinexética

1. O procedemento para a revisión do primeiro plan de ordenación cinexética está es-
tablecido no artigo 48 da Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia, e no artigo 
2 do Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de caza de 
Galicia.

2. O formulario para realizar as actuacións previstas no parágrafo anterior é o que cons-
ta no anexo XXII desta orde co código de procedemento MT720R.

3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 
referido anexo:

a) Resumo do plan de ordenación cinexética obtido da aplicación informática habilitada para 
o efecto e dispoñible no portal web de caza de Galicia https://cmatv.xunta.gal/seccion-tema/c/
CMAOT_Conservacion?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Caza/seccion.
html&std=plan_de_ordenacion_cinexetica.html&sub=procesos/

b) Plan de ordenación cinexética.

c) Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio vá-
lido en dereito, se é o caso.

4. O prazo para resolver é de dous meses desde a data en que a solicitude tivese 
entrada no rexistro electrónico da Administración ou organismo competente para a súa 
tramitación. O vencemento do prazo sen notificarse resolución expresa lexitima as per-
soas interesadas para entendela estimada por silencio administrativo, conforme prevé o 
artigo 2.5 do Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de 
caza de Galicia.

Artigo 29. Declaración de terreos cinexéticos ordenados e das explotacións cinexé-
ticas comerciais

1. O procedemento para solicitar a declaración de terreos cinexéticos ordenados e das 
explotacións cinexéticas comerciais está establecido nos artigos 11, 15, 20, 21, 22, 23, 26 
e 27 da Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia.
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2. O formulario para realizar as actuacións previstas no parágrafo anterior é o que cons-
ta no anexo XXIII desta orde co código de procedemento MT720S.

3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 
referido anexo:

a) Documentos acreditativos da titularidade cinexética.

b) Plano coa especificación dos lindes e superficie.

c) Memoria coas directrices básicas do plan de ordenación cinexética, no caso de soli-
citar a declaración dun tecor.

d) Documentación acreditativa da constitución e legal funcionamento da sociedade ou 
asociación, no caso de solicitar a declaración dun tecor societario.

e) Copia autenticada dos estatutos en vigor legalmente aprobados, no caso de solicitar 
a declaración dun tecor societario.

f) Plan de viabilidade empresarial no caso de solicitar a declaración dunha explotación 
cinexética comercial.

g) Proxecto da explotación cinexética comercial, cando esta afecte espazos naturais 
protexidos.

h) Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio vá-
lido en dereito, se é o caso.

4. O prazo para resolver, desde a data en que a solicitude teña entrada no rexistro 
electrónico da Administración ou organismo competente para a súa tramitación, é de oito 
meses nas distintas fases do procedemento para a declaración dos terreos cinexéticos 
ordenados-tecor e seis meses para as explotacións cinexéticas comerciais. O vencemento 
dos prazos sen notificarse resolución expresa lexitima as persoas interesadas para en-
tendelas desestimadas por silencio administrativo, conforme prevén os artigos 15 e 27 da 
Lei 13/2013, do 23 de decembro.
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Artigo 30. Modificación do ámbito territorial de terreos de réxime cinexético especial

1. O procedemento para solicitar a modificación do ámbito territorial de terreos de réxi-
me cinexético especial está establecido no artigo 16 da Lei 13/2013, do 23 de decembro, 
de caza de Galicia.

2. O formulario para realizar as actuacións previstas no parágrafo anterior é o que cons-
ta no anexo XXIV desta orde co código de procedemento MT720U.

3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 
referido anexo:

a) Documentos acreditativos da titularidade cinexética dos terreos afectados pola modi-
ficación solicitada.

b) Plano coa especificación dos lindes e superficie.

c) Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio vá-
lido en dereito, se é o caso.

Artigo 31. Licenza de caza

1. O procedemento para solicitar a licenza de caza está establecido no artigo 59 da 
Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia, e no artigo 45 do Decreto 284/2001, 
do 11 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de caza de Galicia.

2. O formulario para realizar as actuacións previstas no parágrafo anterior é o que cons-
ta no anexo XXV desta orde co código de procedemento MT720V.

3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 
referido anexo:

a) Xustificante do pagamento das taxas que correspondan (código 30.15.01-licenza au-
tonómica de clase A; código 30.15.02-licenza autonómica de clase B; código 30.15.03-li-
cenza autonómica de clase C; código 30.15.05-licenza interautonómica de caza).

b) Autorización da persoa que legalmente represente o solicitante, cando se trate dunha 
persoa menor de idade non emancipada que fixese 16 anos.
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c) Certificado de superación das probas de aptitude.

d) Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio vá-
lido en dereito, se é o caso.

Artigo 32. Autorización para cazar en zona de exclusión

1. O procedemento para solicitar autorización para cazar en zona de exclusión está es-
tablecido no artigo 9 da Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia.

2. O formulario para realizar as actuacións previstas no parágrafo anterior é o que cons-
ta no anexo XXVI desta orde co código de procedemento MT720Y.

3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 
referido anexo:

a) Memoria xustificativa para cazar en zona de exclusión por razóns técnicas, de segu-
ridade, científicas, sanitarias ou sociais.

b) Plano de la zona de exclusión.

c) Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio vá-
lido en dereito, se é o caso.

4. O prazo para resolver é de tres meses desde a data en que a solicitude teña entrada 
no rexistro electrónico da Administración ou organismo competente para a súa tramitación. 
O vencemento do prazo sen notificarse resolución expresa lexitima as persoas interesadas 
para entendela estimada por silencio administrativo, de conformidade coa disposición adi-
cional terceira da Lei 13/2013, do 23 de decembro.

Artigo 33. Autorización para cazar en zona de seguridade

1. O procedemento para solicitar autorización para cazar en zona de seguridade está 
establecido no artigo 42 da Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia.

2. O formulario para realizar as actuacións previstas no parágrafo anterior é o que cons-
ta no anexo XXVII desta orde co código de procedemento MT720Z.
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3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 
referido anexo:

a) Memoria xustificativa.

b) Plano da zona de seguridade.

c) Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio vá-
lido en dereito, se é o caso.

4. O prazo para resolver é de tres meses desde a data en que a solicitude tivese entrada 
no rexistro electrónico da Administración ou organismo competente para a súa tramitación. 
O vencemento do prazo sen notificarse resolución expresa lexitima as persoas interesadas 
para entendela desestimada por silencio administrativo, conforme prevé o artigo 42.3 da 
Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia.

Artigo 34. Autorización de medios e métodos prohibidos

1. O procedemento para solicitar autorización de medios e métodos prohibidos está 
establecido no artigo 35 do Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aproba o Re-
gulamento de caza de Galicia.

A utilización de medios e métodos prohibidos poderá solicitarse cando concorra algunha 
das circunstancias seguintes:

– Para evitar prexuízos para a saúde e seguridade das persoas.

– Para evitar prexuízos para especies protexidas.

– Para previr prexuízos importantes aos cultivos, ao gando, aos bosques, á propia caza, 
á pesca ou á calidade das augas.

– Para combater enfermidades ou epizootias que afecten as especies cinexéticas.

– Cando sexa necesario por razón de investigación, educación, repoboación ou rein-
corporación, ou cando se precise para a cría en catividade en centros autorizados para o 
efecto.

– Para previr accidentes en relación coa seguridade aérea.
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2. O formulario para realizar as actuacións previstas no parágrafo anterior é o que cons-
ta no anexo XXVIII desta orde co código de procedemento MT721B.

3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 
referido anexo:

a) Memoria xustificativa dos medios e métodos prohibidos que queren empregarse e 
das circunstancias que xustifican o seu uso.

b) Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio vá-
lido en dereito, se é o caso.

Artigo 35. Autorización especial

1. O procedemento para solicitar unha autorización especial está establecido no arti-
go 71 da Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia.

2. O formulario para realizar as actuacións previstas no parágrafo anterior é o que cons-
ta no anexo XXIX desta orde co código de procedemento MT721C.

3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 
referido anexo:

a) Memoria xustificativa e motivada da autorización especial cando concorra algunha 
das circunstancias seguintes:

– Cando da súa aplicación deriven efectos prexudiciais para a saúde e seguridade das 
persoas.

– Cando da súa aplicación deriven efectos prexudiciais para especies protexidas.

– Para previr prexuízos importantes para os cultivos, o gando, os bosques, a propia 
caza, a pesca ou a calidade das augas.

– Para protexer a flora e a fauna silvestres e os hábitats naturais.

– Cando sexa necesario por razón de investigación, educación, repoboación ou reintro-
dución, ou cando se precise para a cría en catividade orientada a eses fins.
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– Para previr accidentes en relación coa seguridade aérea.

b) Documento acreditativo da titularidade por calquera medio válido en dereito, de ser 
o caso.

c) Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio vá-
lido en dereito, se é o caso.

Artigo 36. Licenza recreativa de pesca continental

1. As licenzas que habilitan a pescar nas augas continentais galegas están reguladas 
nos artigos 4, 5 e 6 do Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamen-
to de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais.

2. O formulario MT806A, que se incorpora no anexo XXX, permite solicitar a expedición 
dos seguintes tipos de licenzas:

a) Clase A: válida para españois, outros cidadáns da Unión Europea e estranxeiros resi-
dentes, maiores de 18 anos e menores de 65. Período de validez de 1 ano.

b) Clase A-1: válida para españois, outros cidadáns da Unión Europea e estranxeiros 
residentes, maiores de 18 anos e menores de 65. Período de validez de 15 días.

c) Clase A-2: válida para españois, outros cidadáns da Unión Europea e estranxeiros 
residentes, maiores de 18 anos e menores de 65. Período de validez de 2 anos.

d) Clase B: válida para estranxeiros non residentes e cidadáns de países non perten-
centes á Unión Europea. Período de validez de 1 ano.

e) Clase B-1: válida para estranxeiros non residentes e cidadáns de países non perten-
centes á Unión Europea. Período de validez de 15 días.

f) Clase C: válida para españois, outros cidadáns da Unión Europea e estranxeiros resi-
dentes, menores de 18 anos ou maiores de 65. Período de validez de 1 ano.

g) Clase C-1: válida para españois, outros cidadáns da Unión Europea e estranxeiros 
residentes, menores de 18 anos ou maiores de 65. Período de validez de 15 días.
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h) Clase interautonómica de pesca en augas continentais: válida para cidadáns espa-
ñois ou estranxeiros residentes en España. Período de validez de 1 ano.

i) Clase E: licenza especial para embarcacións e artefactos flotantes que se empreguen 
no exercicio da pesca. Período de validez de 1 ano.

3. A documentación necesaria para a tramitación deste procedemento é a recollida no 
referido anexo:

a) Xustificante/s do pagamento das taxas que correspondan (código 30.14.01-licen-
za de clase A; código 30.14.02-licenza de clases A-1 e A-2; código 30.14.03-licenza de 
clase B; código 30.14.04-licenza de clase B-1; código 30.14.05-licenza de clase C; códi-
go 30.14.06-licenza de clase C-1; código 30.14.08-licenza de clase E; código 30.14.09-re-
carga para pesca de reo e salmón; código 30.14.10-recarga para pesca a flote; códi-
go 30.14.11-licenza interautonómica de pesca continental).

b) Cando se solicite unha licenza para menores de 18 anos sen DNI ou NIE, fotografía 
actualizada do menor e copia do libro de familia.

c) Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio vá-
lido en dereito, se é o caso. Non é necesaria no caso de menores, cando esta representa-
ción sexa exercida por quen teña a patria potestade, tutela ou curatela.

4. A maiores dos indicados no artigo 4, para a tramitación deste procedemento consul-
taranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas 
administracións públicas:

a) DNI/NIE do pai, a nai ou o/a titor/a indicados na solicitude, para licenzas de menores 
de 18 anos sen DNI ou NIE.

Artigo 37. Prazos

Os prazos de presentación de solicitudes, declaracións e comunicacións serán os se-
guintes:

1. As solicitudes de excepción ás normas de protección xeral das especies de fauna 
silvestre (código de procedemento MT812A), excepción ás prohibicións derivadas da 
inclusión dunha especie no Catálogo español de especies exóticas invasoras (código 
de procedemento MT812B), autorización para a realización de eventos con animais de 
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compañía (código de procedemento MT812C), inscrición, modificación, renovación ou 
baixa como veterinario/a actuante do Rexistro Galego de Identificación de Animais de 
Compañía (Regiac) (código de procedemento MT812D), expedición do certificado de 
capacitación para o adestramento de cans de garda e defensa (código de procedemento 
MT812E), inscrición, modificación ou baixa no Rexistro Galego de Asociacións para a 
Protección e Defensa dos Animais de Compañía (código de procedemento MT812F), au-
torización para realizar competicións de caza (código de procedemento MT720I), licen-
za profesional para a pesca de anguía (código de procedemento MT806C), aprobación 
de plans de aproveitamento para a pesca profesional da anguía en augas continentais 
(código de procedemento 08), autorización administrativa para a tenza de aves de rapi-
na en catividade (código de procedemento MT812J), autorización e inscrición, modifica-
ción ou baixa no Rexistro Galego de Núcleos Zoolóxicos (Reganuz) (código de proce-
demento MT812L), certificación da ausencia de sancións por infraccións en materia de 
tenza de animais potencialmente perigosos (código de procedemento MT812M), apro-
bación do plan anual de aproveitamento cinexético (código de procedemento MT720A), 
aprobación da renovación do plan de ordenación cinexética (código de procedemento 
MT720B), autorización para cazar aves prexudiciais para a agricultura e a caza (código 
de procedemento MT720G), autorización para realizar soltas de especies cinexéticas 
no medio natural (código de procedemento MT720M), aprobación do primeiro plan de 
ordenación cinexética (código de procedemento MT720Q), aprobación da revisión do 
plan de ordenación cinexética (código de procedemento MT720R), declaración de te-
rreos cinexeticamente ordenados e das explotacións cinexéticas comerciais (código de 
procedemento MT720S), licenza de caza (código de procedemento MT720V), autoriza-
ción para cazar en zona de exclusión (código de procedemento MT720Y), autorización 
para cazar en zona de seguridade (código de procedemento MT720Z), autorización de 
medios e métodos prohibidos (código de procedemento MT721B), autorización especial 
(código de procedemento MT721C) e licenza recreativa de pesca continental (código de 
procedemento MT806A), poderán presentarse ao longo de todo o ano.

2. As comunicacións de tenza de exemplares de fauna incluídos no Catálogo español 
de especies exóticas invasoras ou da súa liberación accidental (código de procedemento 
MT812N), comunicación previa para a tenza de máis de cinco cans maiores de tres me-
ses nun mesmo establecemento (código de procedemento MT812K), comunicación pre-
via das cazarías que se realicen baixo a modalidade de batida, montaría, espera e axexo 
(código de procedemento MT720C), comunicación de resultados cinexéticos en cazarías 
que se realicen baixo as modalidades de batida, montaría, espera ou axexo (código de 
procedemento MT720D), poderán presentarse ao longo de todo o ano.
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Disposición adicional primeira. Actualización dos modelos normalizados

De conformidade coa disposición adicional sexta da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de admi-
nistración dixital de Galicia, os modelos normalizados aplicables na tramitación dos proce-
dementos regulados nesta disposición poderán ser actualizados co fin de mantelos adap-
tados á normativa vixente. Para estes efectos será suficiente a publicación dos modelos 
actualizados na sede electrónica da Xunta de Galicia, onde estarán permanentemente 
accesibles para todas as persoas interesadas, sen que sexa necesaria unha nova publica-
ción no Diario Oficial de Galicia.

Disposición adicional segunda

Así mesmo, para os devanditos procedementos suprímese a exixencia da documenta-
ción que de acordo coa lexislación vixente, non se pode solicitar para a súa tramitación ou 
á cal a Administración galega pode acceder directamente mediante a plataforma de intero-
perabilidade administrativa.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de 
Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2021

Ángeles Vázquez Mejuto 
Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

ANEXO

relación de procedementos

Nº anexo Código Denominación Documento/presentación

I MT812A Excepción ás normas de protección xeral 
das especies de fauna silvestre Solicitude/electrónica

II MT812B
Excepción ás prohibicións derivadas da 
inclusión dunha especie no Catálogo 
español de especies exóticas invasoras

Solicitude/electrónica

III MT812C Autorización para a realización de eventos 
con animais de compañía Solicitude/electrónica

C
V

E
-D

O
G

: a
fx

qt
58

4-
u0

o7
-r

ln
8-

oe
s2

-x
x4

ty
cj

fy
03

3



DOG Núm. 171 Luns, 6 de setembro de 2021 Páx. 44103

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Nº anexo Código Denominación Documento/presentación

IV MT812D

Inscrición, modificación, renovación ou 
baixa como veterinario/a actuante do 
Rexistro Galego de Identificación de 
Animais de Compañía (Regiac)

Solicitude/electrónica

V MT812E
Expedición do certificado de capacitación 
para o adestramento de cans de garda e 
defensa

Solicitude/electrónica

VI MT812F

Inscrición, modificación ou baixa no 
Rexistro Galego de Asociacións para a 
Protección e Defensa dos Animais de 
Compañía

Solicitude/electrónica

VII MT720I Autorización para realizar competicións de 
caza Solicitude/electrónica

VIII MT806C Licenza profesional para a pesca de 
anguía Solicitude/electrónica

IX MT806B
Aprobación de plans de aproveitamento 
para a pesca profesional da anguía en 
augas continentais

Solicitude/electrónica

X MT812N

Comunicación da tenza de exemplares 
de fauna incluídos no Catálogo español 
de especies exóticas invasoras ou da súa 
liberación accidental

Comunicación/presencial-electrónica

XI MT812J Autorización administrativa para a tenza de 
aves de rapina en catividade Solicitude/presencial-electrónica

XII MT812K
Comunicación previa para a tenza de máis 
de cinco cans maiores de tres meses nun 
mesmo establecemento

Comunicación/presencial-electrónica

XIII MT812L
Autorización e inscrición, modificación 
ou baixa no Rexistro Galego de Núcleos 
Zoolóxicos (Reganuz)

Solicitude/presencial-electrónica

XIV MT812M
Certificación da ausencia de sancións por 
infraccións en materia de tenza de animais 
potencialmente perigosos

Solicitude/presencial-electrónica

XV MT720A Aprobación do plan anual de 
aproveitamento cinexético Solicitude/presencial-electrónica

XVI MT720B Aprobación da renovación do plan de 
ordenación cinexética Solicitude/presencial-electrónica

XVII MT720C
Comunicación previa das cazarías que 
se realicen baixo a modalidade de batida, 
montaría, espera e axexo

Comunicación/presencial-electrónica

XVIII MT720D

Comunicación de resultados cinexéticos 
en cazarías que se realicen baixo as 
modalidades de batida, montaría, espera 
ou axexo

Comunicación/presencial-electrónica
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Nº anexo Código Denominación Documento/presentación

XIX MT720G Autorización para cazar aves prexudiciais 
para a agricultura e a caza Solicitude/presencial-electrónica

XX MT720M Autorización para realizar soltas de 
especies cinexéticas no medio natural Solicitude/presencial-electrónica

XXI MT720Q Aprobación do primeiro plan de 
ordenación cinexética Solicitude/presencial-electrónica

XXII MT720R Aprobación da revisión do plan de 
ordenación cinexética Solicitude/presencial-electrónica

XXIII MT720S
Declaración de terreos cinexéticos 
ordenados e das explotacións cinexéticas 
comerciais

Declaración/presencial-electrónica

XXIV MT720U Modificación do ámbito territorial de 
terreos de réxime cinexético especial Solicitude/presencial-electrónica

XXV MT720V Licenza de caza Solicitude/presencial-electrónica

XXVI MT720Y Autorización para cazar en zona de 
exclusión Solicitude/presencial-electrónica

XXVII MT720Z Autorización para cazar en zona de 
seguridade Solicitude/presencial-electrónica

XXVIII MT721B Autorización de medios e métodos 
prohibidos Solicitude/presencial-electrónica

XXIX MT721C Autorización especial Solicitude/presencial-electrónica

XXX MT806A Licenza recreativa de pesca continental Solicitude/presencial-electrónica
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ANEXO I

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DECÓDIGO DE
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

EXCEPCIÓN ÁS NORMAS DE PROTECCIÓN XERAL DAS ESPECIES DE FAUNAEXCEPCIÓN ÁS NORMAS DE PROTECCIÓN XERAL DAS ESPECIES DE FAUNA
SILVESTRESILVESTRE MT812AMT812A SOLICITUDESOLICITUDE

  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE    DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de

Galicia - Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal).

Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365.

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar

en calquera momento a través de Notifica.gal:

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

    DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO   

ESPECIES OBXECTO DA SOLICITUDE Nº MÁXIMO DE EXEMPLARES

OBXECTIVO E XUSTIFICACIÓN DA SOLICITUDE
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ANEXO I

(continuación)

    DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO (continuación) DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO (continuación)   

ACTIVIDADES PARA AS CALES SOLICITA AUTORIZACIÓN (art 99 da Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de
Galicia):

 Efectos prexudiciais para a saúde e seguridade das persoas

 Previr prexuízos importantes aos cultivos, ao gando, aos bosques, á pesca e á calidade das augas. Salvo no caso das aves, no caso de
prexuízo a outras formas de propiedade.

 Razóns imperiosas de interese público de primeira orde, incluídas as de carácter socioeconómico (non aplicable a aves).

 Razón de investigación, educación, repoboación ou reintrodución, ou cando se precise para a cría en catividade orientada aos ditos fins.

 Previr accidentes en relación coa seguridade aérea, no caso das aves.

 A captura e retención de determinadas especies non incluídas na Listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial ou na
Listaxe de réxime de protección especial de Galicia, en condicións estritamente controladas mediante métodos selectivos e en pequenas
cantidades.

 Para protexer a flora e a fauna silvestres e os hábitats naturais.

METODOLOXÍA QUE SE VAI EMPREGAR

PERÍODO PARA O CAL SE SOLICITA A AUTORIZACIÓN

ÁMBITO TERRITORIAL EN QUE SE PRETENDE LEVAR A CABO A ACCIÓN

ALTERNATIVAS NON UTILIZADAS E DATOS CIENTÍFICOS UTILIZADOS (xustificar que non existe alternativa satisfactoria á concesión da
autorización)

MEDIDAS DE CONTROL QUE SE VAN UTILIZAR:
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ANEXO I

(continuación)

    DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO (continuación) DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO (continuación)   

PERSOAS QUE INTEGRAN O GRUPO DE TRABALLO (NOME, APELIDOS E NIF de cada unha)

NOME E APELIDOS NIF

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Memoria que conteña a información científica e técnica suficiente para avaliar a solicitude

Documento acreditativo da representación por calquera medio válido en dereito

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . NoOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No

cas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  nocas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no

recadro corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .recadro corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintesA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes

datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade solicitante

NIF da entidade representante

 Si  Non

 Si  Non

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para

comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de

tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á

información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no

formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de

procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos

datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos  seus

datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa

delegada de

protección de datos e

máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos )
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ANEXO I

(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade.

Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente

en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

  SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE    SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE  

LUGAR E DATA

, de de

 Se a actuación ten lugar nunha provincia

Xefatura Terri toria l  da Cons el lería  de Medio Am biente, Terri torio  e  Vivenda deXefatura Terri toria l  da Cons el lería  de Medio Am biente, Terri torio  e  Vivenda de  

 Se a actuación ten lugar en máis dunha provincia

Di rección Xera l  de Patrim onio Natura lDi rección Xera l  de Patrim onio Natura l
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ANEXO II

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DECÓDIGO DE
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

EXCEPCIÓN ÁS PROHIBICIÓNS DERIVADAS DA INCLUSIÓN DUNHA ESPECIE NOEXCEPCIÓN ÁS PROHIBICIÓNS DERIVADAS DA INCLUSIÓN DUNHA ESPECIE NO
CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORASCATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS MT812BMT812B SOLICITUDESOLICITUDE

  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE    DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de

Galicia - Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal).

Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365.

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar

en calquera momento a través de Notifica.gal:

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

    DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO   

ESPECIES OBXECTO DA SOLICITUDE Nº MÁXIMO DE EXEMPLARES

OBXECTIVO E XUSTIFICACIÓN DA SOLICITUDE
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ANEXO II

(continuación)

    DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO (continuación) DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO (continuación)   

ACTIVIDADES PARA AS CALES SOLICITA AUTORIZACIÓN

MEDIOS, INSTALACIÓNS, SISTEMAS OU MÉTODOS QUE SE VAN EMPREGAR E OS SEUS LÍMITES. CONDICIÓNS DE TRANSPORTE E DESTINO
FINAL DOS EXEMPLARES (se procede)

RAZÓNS

NATUREZA E CONDICIÓNS DE RISCO. SOLUCIÓNS ALTERNATIVAS NON ADOPTADAS E DATOS CIENTÍFICOS UTILIZADOS (se procede):

MEDIDAS DE CONTROL QUE SE VAN UTILIZAR:
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ANEXO II

(continuación)

    DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO (continuación) DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO (continuación)   

PERSOAS QUE INTEGRAN O GRUPO DE TRABALLO (NOME, APELIDOS E NIF de cada unha)

1- 2-

3- 4-

5- 6-

LUGAR/ES, DATA/S E HORA/S (se procede) onde se realizará a actividade

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Memoria que conteña a información científica e técnica suficiente para avaliar a solicitude

Documento acreditativo da representación por calquera medio válido en dereito

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . NoOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No

cas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  nocas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no

recadro corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .recadro corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintesA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes

datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade solicitante

NIF da entidade representante

 Si  Non

 Si  Non
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ANEXO II

(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para

comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de

tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á

información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no

formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de

procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos

datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos  seus

datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa

delegada de

protección de datos e

máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos )

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade.

Real decreto 630/2013, do 2 de agosto, polo que se regula o Catálogo español de especies exóticas invasoras.

Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente

en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

  SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE    SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE  

LUGAR E DATA

, de de

 Se a actuación tenlugar nunha provincia

Xefatura Terri toria l  da Cons el lería  de Medio Am biente, Terri torio  e  Vivenda deXefatura Terri toria l  da Cons el lería  de Medio Am biente, Terri torio  e  Vivenda de  

 Se a actuación ten lugar en máis dunha provincia

Di rección Xera l  de Patrim onio Natura lDi rección Xera l  de Patrim onio Natura l
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ANEXO III

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DECÓDIGO DE
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

AUTORIZACIÓN PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS CON ANIMAIS DE COMPAÑÍAAUTORIZACIÓN PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS CON ANIMAIS DE COMPAÑÍA MT812CMT812C SOLICITUDESOLICITUDE

  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE    DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de

Galicia - Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal).

Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365.

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar

en calquera momento a través de Notifica.gal:

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

    DATOS ESPECÍFICOS DO EVENTODATOS ESPECÍFICOS DO EVENTO    

ÁMBITO TERRITORIAL. PROVINCIA/S DE

 A CORUÑA  OURENSE

 LUGO  PONTEVEDRA

RELACIÓN DE CONCELLOS CON INDICACIÓN DAS DATAS PARA CADA UN DELES

DENOMINACIÓN DO EVENTO

OBXECTO
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ANEXO III

(continuación)

    DATOS ESPECÍFICOS DO EVENTO (continuación)DATOS ESPECÍFICOS DO EVENTO (continuación)     

MOTIVO DA SOLICITUDE

 AUTORIZACIÓN  MODIFICACIÓN

No caso de modificación, indíquense os elementos que se pretenden cambiar:

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Memoria descritiva sobre o evento obxecto da solicitude asinada pola persoa solicitante ou representante.

Listaxe de animais participantes coa identificación individual destes, documentación sanitaria preceptiva deles (cando proceda),
documentación de animais potencialmente perigosos (cando proceda).

Documentación que acredite a orixe legal dos animais.

Programa de medidas sanitarias subscrito por un veterinario/a.

Taxas administrativas devindicadas pola tramitación da solicitude (código taxa: 30.34.03)

Documento acreditativo da representación por calquera medio válido en dereito

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . NoOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No

cas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  nocas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no

recadro corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .recadro corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintesA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes

datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade solicitante

NIF da entidade representante

 Si  Non

 Si  Non
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ANEXO III

(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para

comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de

tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á

información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no

formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de

procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos

datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos  seus

datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa

delegada de

protección de datos e

máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos )

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia.

Decreto 153/1998, do 2 de abril, polo que se aproba o Regulamento que desenvolve a Lei 1/993, do 13 de abril, de protección de animais

domésticos e salvaxes en catividade.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente

en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

  SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE    SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE  

LUGAR E DATA

, de de

 Se a actuación ten lugar nunha provincia

Xefatura Terri toria l  da Cons el lería  de Medio Am biente, Terri torio  e  Vivenda deXefatura Terri toria l  da Cons el lería  de Medio Am biente, Terri torio  e  Vivenda de  

 Se a actuación ten lugar en máis dunha provincia

Di rección Xera l  de Patrim onio Natura l  da Cons el lería  de Medio Am biente, Terri torio  e  VivendaDirección Xera l  de Patrim onio Natura l  da Cons el lería  de Medio Am biente, Terri torio  e  Vivenda
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ANEXO IV

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DECÓDIGO DE
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

INSCRICIÓN, MODIFICACIÓN/RENOVACIÓN OU BAIXA COMO VETERINARIO/AINSCRICIÓN, MODIFICACIÓN/RENOVACIÓN OU BAIXA COMO VETERINARIO/A
ACTUANTE DO REXISTRO GALEGO DE IDENTIFICACIÓN DE ANIMAIS DE COMPAÑÍAACTUANTE DO REXISTRO GALEGO DE IDENTIFICACIÓN DE ANIMAIS DE COMPAÑÍA
(REGIAC)(REGIAC)

MT812DMT812D SOLICITUDESOLICITUDE

  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE    DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de

Galicia - Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal).

Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365.

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar

en calquera momento a través de Notifica.gal:

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

  DATOS DO ESTABLECEMENTO    DATOS DO ESTABLECEMENTO  

RAZÓN SOCIAL Nº INSCRICIÓN REGANUZ NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO
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ANEXO IV

(continuación)

    MOTIVO DA SOLICITUDEMOTIVO DA SOLICITUDE    
 INSCRICIÓN  MODIFICACIÓN/RENOVACIÓN  BAIXA

DETALLE

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Documentación acreditativa da inscrición no Colexio Oficial de Veterinarios

Documentación acreditativa de estar dada/o de alta para o exercicio libre da profesión veterinaria

Taxas administrativas devindicadas pola tramitación da solicitude (código taxa: 30.02.00)

Documento acreditativo da representación por calquera medio válido en dereito

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . NoOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No

cas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  nocas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no

recadro corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .recadro corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintesA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes

datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade solicitante

NIF da entidade representante

 Si  Non

 Si  Non

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para

comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de

tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á

información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no

formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de

procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos

datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos  seus

datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa

delegada de

protección de datos e

máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos )
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ANEXO IV

(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia.

Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia e

se crean os rexistros galegos de Identificación de Animais de Compañía e Potencialmente Perigosos e de Adestradores Caninos.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente

en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

  SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE    SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE  

LUGAR E DATA

, de de

Dirección Xeral de Patrimonio Natural
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ANEXO V

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DECÓDIGO DE
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

EXPEDICIÓN DO CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN PARA O ADESTRAMENTO DEEXPEDICIÓN DO CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN PARA O ADESTRAMENTO DE
CANS DE GARDA E DEFENSACANS DE GARDA E DEFENSA MT812EMT812E SOLICITUDESOLICITUDE

  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE    DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de

Galicia - Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal).

Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365.

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar

en calquera momento a través de Notifica.gal:

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

    MOTIVO DA SOLICITUDEMOTIVO DA SOLICITUDE    
 OBTENCIÓN  HOMOLOGACIÓN  CESAMENTO DA ACTIVIDADE/BAIXA

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Compromiso de cumprimento de normas de manexo e comunicación de datos previstas no Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, e na Lei
4/2017, do 3 de outubro

Certificado de capacitación para o adestramento (só en caso de solicitude de homologación)

Certificado médico e psicolóxico que acredite que non está incapacitado/a nin física nin psiquicamente.

Dispoñibilidade de instalacións e aloxamentos axeitados (número de inscrición no Reganuz do centro de adestramento):

Taxas administrativas devindicadas pola tramitación da solicitude (código taxa: 30.35.01)

Documento acreditativo da representación por calquera medio válido en dereito

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO
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ANEXO V

(continuación)

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . NoOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No

cas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  nocas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no

recadro corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .recadro corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

Inexistencia de sancións por infraccións en materia de protección animal ou en materia de tenza de

animais potencialmente perigosos.

Inexistencia de antecedentes penais 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.

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintesA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes

datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade solicitante

NIF da entidade representante

 Si  Non

 Si  Non

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para

comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de

tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á

información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no

formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de

procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos

datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos  seus

datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa

delegada de

protección de datos e

máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos )
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ANEXO V

(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia.

Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia e

se crean os rexistros galegos de Identificación de Animais de Compañía e Potencialmente Perigosos e de Adestradores Caninos.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente

en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

  SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE    SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE  

LUGAR E DATA

, de de

Dirección Xeral de Patrimonio Natural
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ANEXO VI

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DECÓDIGO DE
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

INSCRICIÓN, MODIFICACIÓN OU BAIXA NO REXISTRO GALEGO DE ASOCIACIÓNSINSCRICIÓN, MODIFICACIÓN OU BAIXA NO REXISTRO GALEGO DE ASOCIACIÓNS
PARA A PROTECCIÓN E DEFENSA DOS ANIMAIS DE COMPAÑÍAPARA A PROTECCIÓN E DEFENSA DOS ANIMAIS DE COMPAÑÍA MT812FMT812F SOLICITUDESOLICITUDE

  DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE    DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE  

RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de

Galicia - Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal).

Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365.

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar

en calquera momento a través de Notifica.gal:

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

MOTIVO DA SOLICITUDEMOTIVO DA SOLICITUDE
 INSCRICIÓN  MODIFICACIÓN  BAIXA

DETALLE:

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Copia dos estatutos dos socios e acta constitucional

Taxas administrativas devindicadas pola tramitación da solicitude (código taxa: 30.02.00)

Documento acreditativo da representación por calquera medio válido en dereito

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO
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ANEXO VI

(continuación)

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . NoOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No

cas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadrocas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadro

corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa representante

Inexistencia de sancións por infraccións en materia de protección animal ou en materia de tenza de animais

potencialmente perigosos.

Inexistencia de antecedentes penais 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.

Inscrición no Rexistro de Asociacións na Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e

Turismo.

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintesA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes

datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade solicitante

NIF da entidade representante

 Si  Non

 Si  Non

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para comprobar a

exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos

persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter

administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na

páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de procedementos e servizos.

Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos datos As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou

retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos

na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa

delegada de protección

de datos e máis

información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos)

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia.

Decreto 153/1998, do 2 de abril, polo que se aproba o Regulamento que desenvolve a Lei 1/993, do 13 de abril, de protección de animais

domésticos e salvaxes en catividade.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente

en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

  SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE    SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE  

LUGAR E DATA

, de de

Dirección Xeral de Patrimonio Natural
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ANEXO VII

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DECÓDIGO DE
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR COMPETICIÓNS DE CAZAAUTORIZACIÓN PARA REALIZAR COMPETICIÓNS DE CAZA MT720IMT720I SOLICITUDESOLICITUDE

  DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE    DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE  

RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de

Galicia - Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal).

Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365.

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar

en calquera momento a través de Notifica.gal:

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

  DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO    DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO  

IDENTIFICACIÓN DO TERREO CINEXÉTICO

DENOMINACIÓN DA COMPETICIÓN

DATAS DE CELEBRACIÓN

ESPECIES CINEXÉTICAS

NOME

MATRÍCULA

RELACIÓN DE ESPECIES  Caza sementada

 Caza de exemplares
silvestres
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ANEXO VII

(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Informe da Federación Galega de Caza.

Consentimento do titular do espazo cinexético para realizar a competición de caza.

Documento acreditativo da representación por calquera medio válido en dereito, de ser o
caso.

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . NoOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No

cas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadrocas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadro

corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa representante

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintesA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes

datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade solicitante

NIF da entidade representante

 Si  Non

 Si  Non

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para

comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de

tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á

información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no

formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de

procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos

datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus

datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa

delegada de

protección de datos e

máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos)

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aproba o regulamento de caza de Galicia.

Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente

en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

  SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE    SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE  

LUGAR E DATA

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de
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ANEXO VIII

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DECÓDIGO DE
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

LICENZA PROFESIONAL PARA A PESCA DE ANGUÍALICENZA PROFESIONAL PARA A PESCA DE ANGUÍA MT806CMT806C SOLICITUDESOLICITUDE

  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE    DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de

Galicia - Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal).

Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365.

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar

en calquera momento a través de Notifica.gal:

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO
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ANEXO VIII

(continuación)

Tipo de solicitude:  Primeira licenza  Renovación  Incluír recarga para pesca a flote

APROVEITAMENTOS PARA OS CALES SE SOLICITA A LICENZAAPROVEITAMENTOS PARA OS CALES SE SOLICITA A LICENZA

Plan de aproveitamento vixente en que está inscrita a persoa
solicitante:

REQUISITOS BÁSICOSREQUISITOS BÁSICOS

 A persoa solicitante é maior de 18 anos ou menor emancipado e non é maior de 65 anos

Data de nacemento:

 A persoa solicitante non é pensionista de xubilación, invalidez permanente absoluta ou total, nin percibe subsidios a favor de familiares, ou
percibe a pensión da renda de integración social en Galicia.

 A persoa solicitante está de alta nun réxime da Seguridade Social que permita o exercicio de actividades pesqueiras.

REQUISITOS PARA A RENOVACIÓN DA LICENZAREQUISITOS PARA A RENOVACIÓN DA LICENZA

 A persoa solicitante realizou unha actividade pesqueira suficiente, entendendo por tal a que se realiza durante un mínimo dun 50 % dos días
de actividade laboral efectiva dentro dos aproveitamentos cubertos pola licenza do ano anterior. Para efectos de cálculo da referida porcentaxe,
descontarase do período autorizado o tempo de inactividade por causa de forza maior debidamente xustificada.

Número de licenza que se vai
renovar:

Días de actividade laboral
dentro do plan de
aproveitamento anterior:

Días de actividade laboral
efectiva realizados dentro do
plan de aproveitamento anterior:

  A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:    A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:  

1. Que non está inhabilitada para a obtención da licenza de pesca en augas continentais por sanción administrativa firme ou por resolución

xudicial firme en aplicación da lexislación penal.

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se presentan son certos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Xustificante do pagamento das taxas (código 30.14.07 para a licenza e 30.14.10 para a recarga de pesca a flote).

Acreditación de que a persoa solicitante está de alta nun réxime da Seguridade Social que permita o exercicio de actividades pesqueiras.

Copia do rol da embarcación en que figure como rexistrado, no caso de pescadores que vaian faenar desde embarcacións autorizadas nun
plan de aproveitamento.

Xustificante de vendas en lonxa ou centro de venda autorizado durante o último ano.

Acreditación fidedigna da representación.

PARA A RENOVACIÓN DA LICENZAPARA A RENOVACIÓN DA LICENZA

TODOSTODOS

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO
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ANEXO VIIIANEXO VIII

(continuación)(continuación)

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . NoOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No

cas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadrocas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadro

corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

Consulta das prestacións do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, Incapacidade Temporal, Maternidade

e Paternidade

Certificado das percepcións da renda de integración social de Galicia a data concreta

Consulta da vida laboral dos últimos 12 meses

CONSENTIMEN TO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintesA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes

datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade representante  Si  Non

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para

comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de

tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á

información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no

formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de

procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos

datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus

datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa

delegada de

protección de datos e

máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos)

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 2/2021, do 8 de xaneiro, de pesca continental de Galicia.

Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos

continentais.

Decreto 130/2011, do 9 de xuño, polo que se regula a pesca profesional da anguía nas augas continentais competencia da Comunidade

Autónoma de Galicia.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente

en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

  SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE    SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE  

LUGAR E DATA

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de
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ANEXO IX

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DECÓDIGO DE
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

PLANS DE APROVEITAMENTO PARA A PESCA PROFESIONAL DA ANGUÍA EN AUGASPLANS DE APROVEITAMENTO PARA A PESCA PROFESIONAL DA ANGUÍA EN AUGAS
CONTINENTAISCONTINENTAIS MT806BMT806B SOLICITUDESOLICITUDE

  DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE    DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE  

RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de

Galicia - Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal).

Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365.

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar

en calquera momento a través de Notifica.gal:

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BÁSICOS DO PLAN DE APROVEITAMENTODATOS BÁSICOS DO PLAN DE APROVEITAMENTO

Nome da bacía fluvial:

Tipo de solicitude:  Aprobación do plan  Renovación do plan

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:

1. Baixo a súa responsabilidade, que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se presentan son certos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Copia do acordo do órgano de goberno da asociación comprensivo da adopción da decisión de solicitude de aprobación ou prórroga do plan.

Plan de aproveitamento da bacía co contido mínimo establecido no Decreto 130/2011, do
9 de xuño, polo que se regula a pesca profesional da anguía nas augas continentais
competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

Acreditación fidedigna da representación.

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO
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ANEXO IX

(continuación)

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . NoOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No

cas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadrocas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadro

corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa representante

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintesA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes

datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade solicitante

NIF da entidade representante

 Si  Non

 Si  Non

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para

comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de

tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á

información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no

formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de

procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos

datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus

datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa

delegada de

protección de datos e

máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos)

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 2/2021, do 8 de xaneiro, de pesca continental de Galicia.

Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos

continentais.

Decreto 130/2011, do 9 de xuño, polo que se regula a pesca profesional da anguía nas augas continentais competencia da Comunidade

Autónoma de Galicia.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente

en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

  SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE    SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE  

LUGAR E DATA

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de
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ANEXO X

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DECÓDIGO DE
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

COMUNICACIÓN DA TENZA DE EXEMPLARES DE FAUNA INCLUÍDOS NOCOMUNICACIÓN DA TENZA DE EXEMPLARES DE FAUNA INCLUÍDOS NO
CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS OU DA SÚACATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS OU DA SÚA
LIBERACIÓN ACCIDENTALLIBERACIÓN ACCIDENTAL

MT812NMT812N COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN

DATOS DA PERSOA COMUNICANTEDATOS DA PERSOA COMUNICANTE

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar

en calquera momento a través de Notifica.gal:

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.

 Electrón icaElectrón ica  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.

 Pos ta lPos ta l  (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE
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ANEXO X

(continuación)

DATOS DOS EXEMPLARESDATOS DOS EXEMPLARES

ESPECIE SEXO
M/F/D

ANO DE
(cubrir polo menos un campo)

IDENTIFICACIÓN MÉTODO DE
CONTROL DE

REPRODUCIÓN
ALOXAMENTO

NACEMENTO ADQUISICIÓN MÉTODO CÓDIGO

1

3

4

2

1 -M(macho)/F(femia)/D(descoñecido)

2 -MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN NUMERADO: microchip, anel pechado, anel aberto, brinco...

3 -MÉTODO DE CONTROL DE REPRODUCIÓN: esterilización cirúrxica, tratamento hormonal, illamento por sexos, eliminación de postas outro...

4 -ALOXAMENTO: terrario, gaiola, aviario, cercado...

A PERSOA COMUNICANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:A PERSOA COMUNICANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:

1. Que todos os datos contidos nesta comunicación e nos documentos que se achegan son certos

2. Que é o propietario do/s animal/is arriba indicado/s.

3. Que é coñecedor dos riscos que presenta a tenza das especies exóticas invasoras para o ambiente

4. Que foron tomadas todas as medidas necesarias para evitar a súa reprodución e escape, estando aloxado/s nun espazo contido, de xeito que:

4.1. Está/n fisicamente illado/s e non pode/n escapar, propagarse nin ser trasladado/s fóra por persoas non autorizadas

4.2. Conta/n con protocolos de limpeza, xestión dos residuos e mantemento que garanten que ningún exemplar nin parte reproducible destes

pode escapar, propagarse nin ser trasladado por persoas non autorizadas

4.3. O traslado do/s exemplar/es desde o/s dito/s espazo/s realizarase de forma que exclúa a propagación ou reprodución fóra deste/s

5. Que se compromete a comunicar previamente calquera traslado de instalación animal.

6. Que se compromete a que o/s exemplar/es non sexa/n reproducido/s, liberado/s intencionadamente na natureza, cedido/s, comercializado/s,

nin exhibidos

7. Que se compromete a comunicar:

7.1. A liberación accidental con carácter inmediato e como máximo nun prazo de 2 días hábiles

7.2. A morte nun prazo máximo de 10 días hábiles

8 Que se compromete a non restituír con novos individuos os existentes cando estes cursen baixa por falecemento
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ANEXO X

(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Certificado veterinario

Documentación da orixe dos animais

Descrición das instalacións con planos e fotografías (só para animais aloxados en recintos exteriores)

Taxas administrativas devindicadas pola tramitación da solicitude.

Xustificante veterinario da identificación microchip, no caso de mamíferos e aves de 200 g ou máis, quelónidos e saurios de 12 cm ou
maiores e ofidios de 60 cm ou maiores

Fotografías xenérica e de detalle, para os restantes exemplares e especies (excepto aves de menos de 200 g con anel pechado)

Esterilización cirúrxica, para os mamíferos e demais especies en que sexa factible

Esterilización química (inxección ou implantes hormonais), para as restantes especies en que sexa de aplicación

Documento acreditativo da representación por calquera medio válido en dereito.

Documento probatorio da identificación do animal (para todas as especies, excepto as aves de menos 200 g que teñan anel pechado):

Xustificante veterinario do control de reprodución (para todas as especies que poidan ser esterilizadas por veterinario ou con medicación):

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . NoOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No

cas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadrocas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadro

corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa comunicante

DNI/NIE da persoa representante

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintesA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes

datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade comunicante

NIF da entidade representante

 Si  Non

 Si  Non
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ANEXO X

(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para

comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de

tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á

información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no

formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de

procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos

datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus

datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa

delegada de

protección de datos e

máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos)

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Real decreto 630/2013, do 2 de agosto, polo que se regula o Catálogo español de especies exóticas invasoras.

Regulamento (UE) nº 1143/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, do 22 de outubro de 2014, sobre a prevención e a xestión da

introdución e propagación de especies exóticas invasoras.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente

en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

  SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE    SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE  

LUGAR E DATA

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de
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ANEXO XI

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DECÓDIGO DE
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA A TENZA DE AVES DE RAPINA EN CATIVIDADEAUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA A TENZA DE AVES DE RAPINA EN CATIVIDADE MT812JMT812J SOLICITUDESOLICITUDE

  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE    DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar

en calquera momento a través de Notifica.gal:

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.

 Electrón icaElectrón ica  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.

 Pos ta lPos ta l  (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE
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ANEXO XI

(continuación)

DATOS DO ANIMALDATOS DO ANIMAL

ESPECIE (nome común e científico)

SISTEMA DE MARCACIÓN E NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

DATA DE NACEMENTO

SEXO

NÚMERO DE INSCRICIÓN DO NÚCLEO ZOOLÓXICO NO REGANUZ

PAÍS DE PROCEDENCIA

ENDEREZO ONDE SE ALOXA A AVE DE RAPINA

  A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:    A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:  

1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Documentación que acredite a procedencia legal da ave (CITES, factura de compra, documentos de cesión, certificado de cría...)

Documento acreditativo da representación por calquera medio válido en dereito.

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . NoOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No

cas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadrocas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadro

corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

Inscrición no Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía (Regiac)

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintesA pers oa  in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes

datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade solicitante

NIF da entidade representante

 Si  Non

 Si  Non

C
V

E
-D

O
G

: a
fx

qt
58

4-
u0

o7
-r

ln
8-

oe
s2

-x
x4

ty
cj

fy
03

3



DOG Núm. 171 Luns, 6 de setembro de 2021 Páx. 44137

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

                                                                                                                         

ANEXO XI

(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para

comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de

tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á

información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no

formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de

procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos

datos
As administración públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus

datos ou retirar, no seu caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa

delegada de

protección de datos e

máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos)

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 5/2019, do 2 de agosto, de patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia

Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia.

Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente

en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

  SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE    SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE  

LUGAR E DATA

, de de

 En caso de que se trate de especies de aves de rapina non incluídas nos Catálogos galego ou español de especies ameazadas

Xefatura Terri toria l  da Cons el lería  de Medio Am biente, Terri torio  e  Vivenda deXefatura Terri toria l  da Cons el lería  de Medio Am biente, Terri torio  e  Vivenda de  

 En caso de que se trate de especies de aves de rapina incluídas nos Catálogos galego o español de especies ameazadas

Dirección Xera l  de Patrim onio Natura l  da Cons el lería  de Medio Am biente, Terri torio  e  VivendaDirección Xera l  de Patrim onio Natura l  da Cons el lería  de Medio Am biente, Terri torio  e  Vivenda
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ANEXO XII

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DECÓDIGO DE
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

COMUNICACIÓN PREVIA PARA A TENZA DE MÁIS DE CINCO CANS MAIORES DECOMUNICACIÓN PREVIA PARA A TENZA DE MÁIS DE CINCO CANS MAIORES DE
TRES MESES NUN MESMO ESTABLECEMENTOTRES MESES NUN MESMO ESTABLECEMENTO MT812KMT812K COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN

  DATOS DA PERSOA COMUNICANTE    DATOS DA PERSOA COMUNICANTE  

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar

en calquera momento a través de Notifica.gal:

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.

 Electrón icaElectrón ica  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.

 Pos ta lPos ta l  (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE
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ANEXO XII

(continuación)

DATOS DOS CANS PRESENTESDATOS DOS CANS PRESENTES

RAZA
SEXO

M/F NÚMERO MICROCHIP Nº PASAPORTE
MÉTODO DE

CONTROL DE
REPRODUCIÓN

PROPIETARIO

1-M(macho)/F(femia)

2-MÉTODO DE CONTROL DE REPRODUCIÓN: esterilización cirúrxica, tratamento hormonal, illamento por sexos, outro...

1

2

DATOS SOBRE O USO DAS INSTALACIÓNSDATOS SOBRE O USO DAS INSTALACIÓNS
RÉXIME DE USO

 PROPIEDADE/VIVENDA

 OUTRO (indicar)

FINALIDADE DA TENZA

 COMPAÑÍA

 CINEXÉTICA

 OUTRA (indicar)

ESPECIES PRESENTES

 SÓ ALOXAN CANS

 PRESENZA DOUTRAS
ESPECIES

 NON

 SI (indicar cales e número)
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ANEXO XII

(continuación)

DATOS DAS INSTALACIÓN/LOCALIZACIÓN/MANEXO DOS ANIMAISDATOS DAS INSTALACIÓN/LOCALIZACIÓN/MANEXO DOS ANIMAIS

Descrición da instalación/recinto/vivenda

Frecuencia e sistema de alimentación

Protección fronte a fenómenos atmosféricos

Sistema de subministración de auga

Bosquexo da instalación
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ANEXO XII

(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Memoria descritiva do centro ou establecemento, das súas instalacións e da finalidade do mesmo.

Documento acreditativo da representación por calquera medio válido en dereito.

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . NoOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No

cas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadrocas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadro

corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa comunicante

DNI/NIE da persoa representante

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintesA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes

datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade comunicante

NIF da entidade representante

 Si  Non

 Si  Non

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para

comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de

tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á

información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no

formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de

procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos

datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus

datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa

delegada de

protección de datos e

máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos)

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia.

Decreto 153/1998, do 2 de abril, polo que se aproba o Regulamento que desenvolve a Lei 1/993, do 13 de abril, de protección de animais

domésticos e salvaxes en catividade.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente

en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

  SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE    SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE  

LUGAR E DATA

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda de
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ANEXO XIII

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DECÓDIGO DE
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

AUTORIZACIÓN E INSCRICIÓN, MODIFICACIÓN OU BAIXA NO REXISTRO GALEGO DEAUTORIZACIÓN E INSCRICIÓN, MODIFICACIÓN OU BAIXA NO REXISTRO GALEGO DE
NÚCLEOS ZOOLÓXICOS (REGANUZ)NÚCLEOS ZOOLÓXICOS (REGANUZ) MT812LMT812L SOLICITUDESOLICITUDE

  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE    DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar

en calquera momento a través de Notifica.gal:

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.

 Electrón icaElectrón ica  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.

 Pos ta lPos ta l  (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

MOTIVO DA SOLICITUDEMOTIVO DA SOLICITUDE
 AUTORIZACIÓN/INSCRICIÓN NO

REGANUZ
 MODIFICACIÓN  CESAMENTO DE ACTIVIDADE/BAIXA NO

REGANUZ

DETALLE:
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ANEXO XIII

(continuación)

DENOMINACIÓN DO NÚCLEO ZOOLÓXICODENOMINACIÓN DO NÚCLEO ZOOLÓXICO

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DO NÚCLEO ZOOLÓXICO DATOS DO NÚCLEO ZOOLÓXICO (características e finalidade)

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

Outros

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Proxecto técnico con planos de localización e distribución das construcións e 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, que describa o cumprimento das exixencias que se detallan no artigo 36 do
Decreto 153/1998, do 2 de abril.

Taxas administrativas devindicadas pola tramitación da solicitude (código taxa: 30.34.02)

Documento acreditativo da representación por calquera medio válido en dereito.

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO
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ANEXO XIII

(continuación)

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . NoOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No

cas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadrocas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadro

corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintesA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes

datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade solicitante

NIF da entidade representante

 Si  Non

 Si  Non

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para

comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de

tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á

información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no

formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de

procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos

datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus

datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa

delegada de

protección de datos e

máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos)

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia.

Decreto 153/1998, do 2 de abril, polo que se aproba o Regulamento que desenvolve a Lei 1/993, do 13 de abril, de protección de animais

domésticos e salvaxes en catividade.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente

en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

  SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE    SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE  

LUGAR E DATA

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA de
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ANEXO XIV

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DE PROCEDEMENTOCÓDIGO DE PROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

CERTIFICACIÓN DA AUSENCIA DE SANCIÓNS POR INFRACCIÓNS EN MATERIA DE TENZA DECERTIFICACIÓN DA AUSENCIA DE SANCIÓNS POR INFRACCIÓNS EN MATERIA DE TENZA DE
ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOSANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS MT812MMT812M SOLICITUDESOLICITUDE

  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE    DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar en calquera

momento a través de Notifica.gal:

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.

 Electrón icaElectrón ica  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.

 Pos ta lPos ta l  (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE
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ANEXO XIV

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Taxas administrativas devindicadas pola tramitación da solicitude (código taxa: 30.04.01)

Documento acreditativo da representación por calquera medio válido en dereito.

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No cas o de que asOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No cas o de que as

pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadro corres pondente e achegarpers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadro corres pondente e achegar

unha copia dos  docum entos .unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes  datos . De nonA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes  datos . De non

autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade solicitante

NIF da entidade representante

 Si  Non

 Si  Non

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para comprobar a

exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos

persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter

administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento

das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos datos As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar, se

é o  caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa

reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa

delegada de protección

de datos e máis

información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos)

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da tenza de animais potencialmente perigosos.

Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia.

Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia e se crean os

rexistros galegos de Identificación de Animais de Compañía e Potencialmente Perigosos e de Adestradores Caninos.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente en materia de

biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

  SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE    SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE  

LUGAR E DATA

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de
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ANEXO XV

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DECÓDIGO DE
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

APROBACIÓN DO PLAN ANUAL DE APROVEITAMENTO CINEXÉTICOAPROBACIÓN DO PLAN ANUAL DE APROVEITAMENTO CINEXÉTICO MT720AMT720A SOLICITUDESOLICITUDE

  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE    DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar

en calquera momento a través de Notifica.gal:

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.

 Electrón icaElectrón ica  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.

 Pos ta lPos ta l  (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE
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ANEXO XV

(continuación)

DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTODATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO

NOME DO TECOR OU EXPLOTACIÓN CINEXÉTICA COMERCIAL MATRÍCULA

TEMPADA DE VIXENCIA DO PLAN ANUAL DE APROVEITAMENTO CINEXÉTICO

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Plan anual de aproveitamento cinexético obtido do portal web de caza

Documento acreditativo da representación por calquera medio válido en dereito.

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . NoOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No

cas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadrocas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadro

corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintesA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes

datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade solicitante

NIF da entidade representante

 Si  Non

 Si  Non

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para

comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de

tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á

información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no

formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de

procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos

datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus

datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa

delegada de

protección de datos e

máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos)

C
V

E
-D

O
G

: a
fx

qt
58

4-
u0

o7
-r

ln
8-

oe
s2

-x
x4

ty
cj

fy
03

3



DOG Núm. 171 Luns, 6 de setembro de 2021 Páx. 44149

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

ANEXO XV

(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de caza de Galicia.

Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia.

Resolución do 19 de maio de 2020 pola que se determinan as épocas hábiles de caza, as medidas de control por danos e os réximes

especiais por especies durante a tempada 2020-2021.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente

en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTESINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

LUGAR E DATA

, de de
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ANEXO XVI

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DECÓDIGO DE
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

RENOVACIÓN DO PLAN DE ORDENACIÓN CINEXÉTICARENOVACIÓN DO PLAN DE ORDENACIÓN CINEXÉTICA MT720BMT720B SOLICITUDESOLICITUDE

  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE    DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar

en calquera momento a través de Notifica.gal:

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.

 Electrón icaElectrón ica  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.

 Pos ta lPos ta l  (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE
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ANEXO XVI

(continuación)

DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTODATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO

NOME DO TECOR OU EXPLOTACIÓN CINEXÉTICA COMERCIAL MATRÍCULA

TEMPADAS DE VIXENCIA DO PLAN DE ORDENACIÓN CINEXÉTICA

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Resumo do plan de ordenación cinexética obtido da aplicación informática habilitada para o efecto e dispoñible no portal web de caza de
Galicia

Plan de ordenación cinexética.

Documento acreditativo da representación por calquera medio válido en dereito, de ser o
caso

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . NoOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No

cas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadrocas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadro

corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintesA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes

datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade solicitante

NIF da entidade representante

 Si  Non

 Si  Non

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para

comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de

tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á

información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no

formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de

procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos

datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus

datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto coa persoa

delegada de

protección de datos e

máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos)
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ANEXO XVI

(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de caza de Galicia.

Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente

en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTESINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

LUGAR E DATA

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de

C
V

E
-D

O
G

: a
fx

qt
58

4-
u0

o7
-r

ln
8-

oe
s2

-x
x4

ty
cj

fy
03

3



DOG Núm. 171 Luns, 6 de setembro de 2021 Páx. 44153

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

ANEXO XVII

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DECÓDIGO DE
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

COMUNICACIÓN PREVIA DAS CAZARÍAS QUE SE REALICEN BAIXO A MODALIDADECOMUNICACIÓN PREVIA DAS CAZARÍAS QUE SE REALICEN BAIXO A MODALIDADE
DE BATIDA, MONTARÍA, ESPERA E AXEXODE BATIDA, MONTARÍA, ESPERA E AXEXO MT720CMT720C COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN

DATOS DA PERSOA COMUNICANTEDATOS DA PERSOA COMUNICANTE

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar

en calquera momento a través de Notifica.gal:

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.

 Electrón icaElectrón ica  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.

 Pos ta lPos ta l  (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE
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ANEXO XVII

(continuación)

IDENTIFICACIÓN DO ESPAZO CINEXÉTICOIDENTIFICACIÓN DO ESPAZO CINEXÉTICO

RÉXIME CINEXÉTICO ESPECIAL (TECOR OU ECC)

NOME

MATRÍCULA

RÉXIME CINEXÉTICO COMÚN (ZONA LIBRE DE CAZA)

CÓDIGO ZLC

CONCELLOS

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Documento de comunicación previa de cazaría baixo a modalidade que se pretende practicar, obtido da páxina web da Consellería

Documento acreditativo da representación por calquera medio válido en dereito.

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . NoOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No

cas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadrocas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadro

corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa comunicante

DNI/NIE da persoa representante

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintesA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes

datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade comunicante

NIF da entidade representante

 Si  Non

 Si  Non
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ANEXO XVII

(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para

comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de

tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á

información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no

formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de

procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos

datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus

datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto coa persoa

delegada de

protección de datos e

máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos)

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia.

Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de caza de Galicia.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente

en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

SINATURA DA PERSOA COMUNICANTE OU REPRESENTANTESINATURA DA PERSOA COMUNICANTE OU REPRESENTANTE

LUGAR E DATA

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de
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ANEXO XVIII

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DECÓDIGO DE
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS CINEXÉTICOS EN CAZARÍAS QUE SECOMUNICACIÓN DE RESULTADOS CINEXÉTICOS EN CAZARÍAS QUE SE
REALICEN BAIXO AS MODALIDADES DE BATIDA, MONTARÍA, ESPERA OU AXEXOREALICEN BAIXO AS MODALIDADES DE BATIDA, MONTARÍA, ESPERA OU AXEXO MT720DMT720D COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN

DATOS DA PERSOA COMUNICANTEDATOS DA PERSOA COMUNICANTE

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar

en calquera momento a través de Notifica.gal:

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.

 Electrón icaElectrón ica  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.

 Pos ta lPos ta l  (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE
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ANEXO XVIII

(continuación)

IDENTIFICACIÓN DO ESPAZO CINEXÉTICOIDENTIFICACIÓN DO ESPAZO CINEXÉTICO

RÉXIME CINEXÉTICO ESPECIAL (TECOR OU ECC)

NOME

MATRÍCULA

RÉXIME CINEXÉTICO COMÚN (ZONA LIBRE DE CAZA)

CÓDIGO ZLC

CONCELLOS

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Relación de participantes nas cazarías realizadas nas modalidades de batida ou montaría, segundo os formularios dispoñibles na páxina
web da Consellería

Documento coa imaxe das matrices dos precintos utilizados.

Documento de comunicación de resultados das cazarías realizadas, segundo o modelo obtido da páxina web da Consellería.

Documento de resultados das cazarías realizadas, obtido da aplicación informática habilitada para o efecto e dispoñible no portal web de
caza de Galicia

Acreditación da persoa representante que asine a comunicación, por calquera medio
válido en dereito.

Docum entación com únDocum entación com ún

Nas  cazarías  rea l izadas  en zonas  l ibres  de cazaNas  cazarías  rea l izadas  en zonas  l ibres  de caza

Nas  cazarías  rea l izadas  en terreos  de réxim e cinexético es pecia lNas  cazarías  rea l izadas  en terreos  de réxim e cinexético es pecia l

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . NoOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No

cas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadrocas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadro

corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa comunicante

DNI/NIE da persoa representante

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintesA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes

datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade comunicante

NIF da entidade representante

 Si  Non

 Si  Non
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ANEXO XVIII

(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para

comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de

tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á

información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no

formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de

procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos

datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus

datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto coa persoa

delegada de

protección de datos e

máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos)

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia.

Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de caza de Galicia.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente

en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

SINATURA DA PERSOA COMUNICANTE OU REPRESENTANTESINATURA DA PERSOA COMUNICANTE OU REPRESENTANTE

LUGAR E DATA

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de
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ANEXO XIX

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DECÓDIGO DE
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

AUTORIZACIÓN PARA CAZAR AVES PREXUDICIAIS PARA A AGRICULTURA E A CAZAAUTORIZACIÓN PARA CAZAR AVES PREXUDICIAIS PARA A AGRICULTURA E A CAZA MT720GMT720G SOLICITUDESOLICITUDE

  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE    DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

Actúa na condición de:

 Representante do/da titular cinexético dos terreos.

 Propietario/a dos terreos.

 Representante do concello.

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar

en calquera momento a través de Notifica.gal:

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.

 Electrón icaElectrón ica  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.

 Pos ta lPos ta l  (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE
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ANEXO XIX

(continuación)

    DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTODATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO    

IDENTIFICACIÓN DO TERREO CINEXÉTICO

ESPECIE/S QUE SE PRETENDE CAZAR OU CAPTURAR

LOCALIZACIÓN DOS DANOS

DESCRICIÓN DOS PREXUÍZOS CAUSADOS OU DOS RISCOS QUE SE
POIDAN PRODUCIR, ASÍ COMO A SÚA MAGNITUDE

TÉCNICAS DISUASORIAS PROBADAS SEN ÉXITO

MODALIDADE/S SOLICITADA/S

NOME

MATRÍCULA

LUGAR

PARROQUIA

CONCELLOS

Data Lugar/es da cazaría

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Relación nominal de posibles participantes na cazaría.

Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio válido
en dereito.

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO
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ANEXO XIX

(continuación)

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . NoOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No

cas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadrocas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadro

corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintesA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes

datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade solicitante

NIF da entidade representante

 Si  Non

 Si  Non

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para

comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de

tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á

información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no

formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de

procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos

datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus

datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa

delegada de

protección de datos e

máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos)

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia.

Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de caza de Galicia.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente

en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTESINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

LUGAR E DATA

, de de

Dirección Xeral de Patrimonio Natural
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ANEXO XX

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO
CÓDIGOCÓDIGO

DE PROCEDEMENTODE PROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR SOLTAS DE ESPECIES CINEXÉTICAS NO MEDIOAUTORIZACIÓN PARA REALIZAR SOLTAS DE ESPECIES CINEXÉTICAS NO MEDIO
NATURALNATURAL MT720MMT720M SOLICITUDESOLICITUDE

  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE    DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar

en calquera momento a través de Notifica.gal:

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.

 Electrón icaElectrón ica  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.

 Pos ta lPos ta l  (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE
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ANEXO XX

(continuación)

    DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTODATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO    

NOME DO ESPAZO CINEXÉTICO EN QUE SE REALIZARÁ A SOLTA MATRÍCULA

ESPECIE/S OBXECTO DA SOLTA

IDENTIFICACIÓN DA EXPLOTACIÓN CINEXÉTICA, TERREO CINEXÉTICO OU ESPAZO NATURAL ACOUTADO DE PROCEDENCIA DOS
EXEMPLARES(2)

TIPOLOXÍA DOS ANIMAIS

 Nados e criados en granxas cinexéticas.

 Capturados no medio natural inmediatamente antes do seu traslado.

 Capturados no medio natural e agrupados en instalación de concentración.

DATA PREVISTA DO ENVÍO NÚMERO DE EXEMPLARES QUE SE
TRASLADARÁN

DATAS PREVISTAS DE SOLTA

LOCALIZACIÓN DA SOLTALOCALIZACIÓN DA SOLTA

LUGAR/ES

PARROQUIA/S

CONCELLO/S

RESPONSABLE DA SOLTARESPONSABLE DA SOLTA

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

(1) A autorización de solta estará condicionada ao cumprimento dos requisitos sanitarios.

(2) Indicarase o código REGA e a súa clasificación zootécnica ou tipo, no caso de terreo cinexético ou espazo natural acoutado, o código ou

nomenclatura de identificación deste espazo.

    A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARAA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA    
1. Que as soltas de especies cinexéticas no medio natural solicitadas se adecúan ás previsións do plan anual de aproveitamento cinexético

que afecta os terreos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Taxa administrativa pagada da autorización para realizar soltas de especies cinexéticas no medio natural na tempada vixente (código
30.38.05).

Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio válido
en dereito.

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No cas oOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No cas o

de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadrode que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadro

corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintesA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes

datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade solicitante

NIF da entidade representante

 Si  Non

 Si  Non
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ANEXO XX

(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para

comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de

tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á

información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no

formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de

procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos

datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos  seus

datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa

delegada de

protección de datos e

máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos )

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de caza de Galicia.

Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente

en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

  SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE    SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE  

LUGAR E DATA

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de
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ANEXO XXI

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DE PROCEDEMENTOCÓDIGO DE PROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

APROBACIÓN DO PRIMEIRO PLAN DE ORDENACIÓN CINEXÉTICAAPROBACIÓN DO PRIMEIRO PLAN DE ORDENACIÓN CINEXÉTICA MT720QMT720Q SOLICITUDESOLICITUDE

  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE    DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar en calquera

momento a través de Notifica.gal:

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.

 Electrón icaElectrón ica  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.

 Pos ta lPos ta l  (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTODATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO

NOME DO TECOR OU EXPLOTACIÓN CINEXÉTICA COMERCIAL MATRÍCULA

TEMPADAS DE VIXENCIA DO PLAN DE ORDENACIÓN CINEXÉTICA
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ANEXO XXI

(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Resumo do plan anual de ordenación cinexética obtido da aplicación informática habilitada para o efecto e dispoñible no portal web de caza de Galicia
https://cmatv.xunta.gal/seccion-tema/c/CMAOT_Conservacion?
content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Caza/seccion.html&std=plan_de_ordenacion_cinexetica.html&sub=procesos/.

Plan de ordenación cinexética

Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio válido en
dereito.

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No cas o deOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No cas o de

que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadro corres pondenteque as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadro corres pondente

e achegar unha copia dos  docum entos .e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes  datos . DeA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes  datos . De

non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade solicitante

NIF da entidade representante

 Si  Non

 Si  Non

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para comprobar a

exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos

persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter

administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na

páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de procedementos e servizos.

Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos datos As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou

retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos

na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa

delegada de protección

de datos e máis

información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos)

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de caza de Galicia.

Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente en materia

de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

  SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE    SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE  

LUGAR E DATA

, de de

Dirección Xeral de Patrimonio Natural
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ANEXO XXII

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DECÓDIGO DE
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

APROBACIÓN DA REVISIÓN DO PLAN DE ORDENACIÓN CINEXÉTICAAPROBACIÓN DA REVISIÓN DO PLAN DE ORDENACIÓN CINEXÉTICA MT720RMT720R SOLICITUDESOLICITUDE

  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE    DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar

en calquera momento a través de Notifica.gal:

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.

 Electrón icaElectrón ica  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.

 Pos ta lPos ta l  (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE
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ANEXO XXII

(continuación)

    DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTODATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO    

NOME DO TECOR OU EXPLOTACIÓN CINEXÉTICA COMERCIAL MATRÍCULA

TEMPADAS DE VIXENCIA DO PLAN DE ORDENACIÓN CINEXÉTICA

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Resumo do plan anual de ordenación cinexética obtido da aplicación informática habilitada para o efecto e dispoñible no portal web de caza
de Galicia.

Plan de ordenación cinexética.

Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio válido
en dereito.

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No cas oOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No cas o

de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadrode que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadro

corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintesA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes

datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade solicitante

NIF da entidade representante

 Si  Non

 Si  Non

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para

comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de

tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á

información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no

formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de

procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos

datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos  seus

datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa

delegada de

protección de datos e

máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos )
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ANEXO XXII

(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de caza de Galicia.

Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente

en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

  SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE    SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE  

LUGAR E DATA

, de de

Dirección Xeral de Patrimonio Natural
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ANEXO XXIII

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DECÓDIGO DE
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

DECLARACIÓN DE TERREOS CINEXÉTICOS ORDEADOS E DAS EXPLOTACIÓNSDECLARACIÓN DE TERREOS CINEXÉTICOS ORDEADOS E DAS EXPLOTACIÓNS
CINEXÉTICAS COMERCIAISCINEXÉTICAS COMERCIAIS MT720SMT720S DECLARACIÓNDECLARACIÓN

  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE    DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar

en calquera momento a través de Notifica.gal:

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.

 Electrón icaElectrón ica  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.

 Pos ta lPos ta l  (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE
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ANEXO XXIII

(continuación)

    DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTODATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO    

TERREOS AFECTADOS CONCELLO/S SUPERFICIE (ha)

CATEGORIA DE TERREO CINEXÉTICO SOMETIDO A RÉXIME ESPECIAL DENOMINACIÓN

TERREOS CINEXETICAMENTE ORDENADOS

 Tecor de carácter local 

 Tecor de carácter societario 

 Tecor de carácter individual

TERREO CINEXÉTICODEPORTIVO

EXPLOTACIÓN CINEXÉTICA COMERCIAL

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Documentos acreditativos da titularidade cinexética.

Plano coa especificación dos lindes e superficie.

Memoria coas directrices básicas do Plan de ordenación cinexética, no caso de solicitar a declaración dun tecor.

Documentación acreditativa da constitución e legal funcionamento da sociedade ou asociación, no caso de solicitar a declaración dun tecor
societario.

Copia autenticada dos estatutos en vigor legalmente aprobados, no caso de solicitar a declaración dun tecor societario.

Plan de viabilidade empresarial no caso de solicitar a declaración dunha explotación cinexética comercial.

Proxecto da explotación cinexética comercial, cando esta afecte espazos naturais protexidos.

Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio válido
en dereito.

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No cas oOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No cas o

de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadrode que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadro

corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa declarante

DNI/NIE da persoa representante

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintesA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes

datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade declarante

NIF da entidade representante

 Si  Non

 Si  Non
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ANEXO XXIII

(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para

comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de

tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á

información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no

formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de

procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos

datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos  seus

datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa

delegada de

protección de datos e

máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos )

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente

en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

  SINATURA DA PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE    SINATURA DA PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE  

LUGAR E DATA

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de
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ANEXO XXIV

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DECÓDIGO DE
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

MODIFICACIÓN DO ÁMBITO TERRITORIAL DE ESPAZOS DE RÉXIME CINEXÉTICOMODIFICACIÓN DO ÁMBITO TERRITORIAL DE ESPAZOS DE RÉXIME CINEXÉTICO
ESPECIALESPECIAL MT720UMT720U SOLICITUDESOLICITUDE

  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE    DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar

en calquera momento a través de Notifica.gal:

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.

 Electrón icaElectrón ica  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.

 Pos ta lPos ta l  (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE
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ANEXO XXIV

(continuación)

    DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTODATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO    

Identificación do espazo cinexético

 Tecor 

 Explotación cinexética comercial 

 Terreo cinexético deportivo

Matrícula Titular

Solicítase
 Ampliación

 Segregación

Terreos afectados:

Superficie (ha):

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Documentos acreditativos da titularidade cinexética dos terreos afectados pola modificación solicitada.

Plano con especificación dos límites e superficie.

Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio válido
en dereito.

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No cas oOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No cas o

de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadrode que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadro

corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintesA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes

datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade solicitante

NIF da entidade representante

 Si  Non

 Si  Non

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para

comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de

tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á

información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no

formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de

procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos

datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos  seus

datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa

delegada de

protección de datos e

máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos )
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ANEXO XXIV

(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia.

Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de caza de Galicia.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente

en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

  SINATURA DA PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE    SINATURA DA PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE  

LUGAR E DATA

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de
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ANEXO XXV

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DECÓDIGO DE
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

LICENZA DE CAZALICENZA DE CAZA MT720VMT720V SOLICITUDESOLICITUDE

  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE    DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar

en calquera momento a través de Notifica.gal:

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.

 Electrón icaElectrón ica  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.

 Pos ta lPos ta l  (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE
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ANEXO XXV

(continuación)

    DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTODATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO    

TIPO DE LICENZA SOLICITADA

 Clase A1  Clase A2  Clase A3  Clase A4  Clase A5  Clase A6  Clase B1  Clase B2  Clase B3  Clase B4

 Clase B5  Clase B6  Clase C  Licenza única interautonómica

LICENZAS MENSUAIS (A4, A5, A6, B4, B5 e B6)

Data do primeiro día de validez da licenza (posterior á data de solicitude):

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Xustificante do pagamento das taxas que correspondan (código 30.15.01 - Licenza autonómica de clase A; código 30.15.02 - Licenza
autonómica de clase B; código 30.15.03 - Licenza autonómica de clase C; código 30.15.05 - Licenza interautonómica de caza).

Autorización da persoa que legalmente represente ao solicitante, cando se trate dunha persoa menor de idade non emancipada que fixese 16
anos.

Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio válido
en dereito.

Certificado de superación das probas de aptitude.

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No cas oOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No cas o

de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadrode que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadro

corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintesA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes

datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade solicitante  Si  Non

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para

comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de

tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á

información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no

formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de

procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos

datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos  seus

datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa

delegada de

protección de datos e

máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos )
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ANEXO XXVANEXO XXV

(continuación)(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente

en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

  SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE    SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE  

LUGAR E DATA

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de
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ANEXO XXVI

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DECÓDIGO DE
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

AUTORIZACIÓN PARA CAZAR EN ZONA DE EXCLUSIÓNAUTORIZACIÓN PARA CAZAR EN ZONA DE EXCLUSIÓN MT720YMT720Y SOLICITUDESOLICITUDE

  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE    DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar

en calquera momento a través de Notifica.gal:

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.

 Electrón icaElectrón ica  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.

 Pos ta lPos ta l  (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE
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ANEXO XXVI

(continuación)

    DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTODATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO    

Zona de exclusión

Razóns técnicas, de seguridade, científicas, sanitarias ou sociais polas que se solicita a autorización

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Memoria xustificativa para cazar en zona de exclusión por razóns técnicas, de seguridade, científicas, sanitarias ou sociais

Plano da zona de exclusión.

Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio válido
en dereito.

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No cas oOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No cas o

de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadrode que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadro

corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintesA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes

datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade solicitante

NIF da entidade representante

 Si  Non

 Si  Non

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para

comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de

tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á

información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no

formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de

procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos

datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos  seus

datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa

delegada de

protección de datos e

máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos )

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente

en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.
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ANEXO XXVIANEXO XXVI

(continuación)(continuación)

  SINATURA DA PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE    SINATURA DA PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE  

LUGAR E DATA

, de de

Dirección Xeral de Patrimonio Natural

C
V

E
-D

O
G

: a
fx

qt
58

4-
u0

o7
-r

ln
8-

oe
s2

-x
x4

ty
cj

fy
03

3



DOG Núm. 171 Luns, 6 de setembro de 2021 Páx. 44182

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

ANEXO XXVII

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DECÓDIGO DE
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

AUTORIZACIÓN PARA CAZAR EN ZONA DE SEGURIDADEAUTORIZACIÓN PARA CAZAR EN ZONA DE SEGURIDADE MT720ZMT720Z SOLICITUDESOLICITUDE

  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE    DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar

en calquera momento a través de Notifica.gal:

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.

 Electrón icaElectrón ica  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.

 Pos ta lPos ta l  (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE
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ANEXO XXVII

(continuación)

    DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTODATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO    

Zona de seguridade

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Memoria xustificativa

Plano da zona de seguridade.

Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio válido
en dereito.

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No cas oOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No cas o

de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadrode que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadro

corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintesA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes

datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade solicitante

NIF da entidade representante

 Si  Non

 Si  Non

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para

comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de

tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á

información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no

formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de

procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos

datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos  seus

datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa

delegada de

protección de datos e

máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos )

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente

en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.
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ANEXO XXVII

(continuación)

  SINATURA DA PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE    SINATURA DA PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE  

LUGAR E DATA

, de de

Dirección Xeral de Patrimonio Natural
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ANEXO XXVIII

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DECÓDIGO DE
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

AUTORIZACIÓN DE MEDIOS E MÉTODOS PROHIBIDOSAUTORIZACIÓN DE MEDIOS E MÉTODOS PROHIBIDOS MT721BMT721B SOLICITUDESOLICITUDE

  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE    DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar

en calquera momento a través de Notifica.gal:

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.

 Electrón icaElectrón ica  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.

 Pos ta lPos ta l  (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE
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ANEXO XXVIII

(continuación)

    DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTODATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO    

Persoa autorizada

Tempo autorizado

Motivo da autorización

Especie Idade Sexo

Especie Idade Sexo

Especie Idade Sexo

Medios, sistemas ou métodos que se van empregar

Localización

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Memoria xustificativa dos medios e métodos prohibidos que queren empregarse e das circunstancias que xustifican o seu uso

Acreditación da persoa representante que asine a comunicación, por calquera medio
válido en dereito.

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No cas oOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No cas o

de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadrode que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadro

corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintesA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes

datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade solicitante

NIF da entidade representante

 Si  Non

 Si  Non

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para

comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de

tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á

información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no

formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de

procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos

datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos  seus

datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa

delegada de

protección de datos e

máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos )
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ANEXO XXVIII

(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de caza de Galicia.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente

en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

  SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE    SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE  

LUGAR E DATA

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA de
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ANEXO XXIX

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DECÓDIGO DE
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

AUTORIZACIÓN ESPECIALAUTORIZACIÓN ESPECIAL MT721CMT721C SOLICITUDESOLICITUDE

  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE    DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar

en calquera momento a través de Notifica.gal:

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.

 Electrón icaElectrón ica  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.

 Pos ta lPos ta l  (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE
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ANEXO XXIX

(continuación)

    DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTODATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO    

Persoa autorizada

Tempo autorizado

Motivo da autorización

Especie Idade Sexo

Especie Idade Sexo

Especie Idade Sexo

Medios, sistemas ou métodos que se van empregar

Identificación da produción

agrícola, forestal ou gandeira

protexible

Titularidade

Prexuizos ocasionados

Localización

    A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:     
1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

2. Que o(s) título(s) xurídico(s) que posúe para acreditar a titularidade da produción agrícola, forestal ou gandeira son os que se relacionan:

PRODUCIÓN AGRÍCOLA, FORESTAL OU GANDEIRA TÍTULO XURÍDICO

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Memoria xustificativa

Documento acreditativo da titularidade por calquera medio válido en dereito, de ser o
caso.

Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio válido
en dereito.

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No cas oOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No cas o

de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadrode que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadro

corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintesA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes

datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade solicitante

NIF da entidade representante

 Si  Non

 Si  Non
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ANEXO XXIX

(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para

comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de

tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á

información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no

formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de

procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos

datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos  seus

datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa

delegada de

protección de datos e

máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos )

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de caza de Galicia.

Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente

en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

  SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE    SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE  

LUGAR E DATA

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de
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ANEXO XXX

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DECÓDIGO DE
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

LICENZA RECREATIVA DE PESCA CONTINENTALLICENZA RECREATIVA DE PESCA CONTINENTAL MT806AMT806A SOLICITUDESOLICITUDE

  DATOS DA PERSOA SOLICITANTE    DATOS DA PERSOA SOLICITANTE  

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar

en calquera momento a través de Notifica.gal:

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.

 Electrón icaElectrón ica  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.

 Pos ta lPos ta l  (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE
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ANEXO XXX

(continuación)

    DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTODATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO    

Interautonómica de pesca
en augas continentais

 Clase A  Clase A1  Clase A2  Clase B  Clase B1  Clase C  Clase C1  Clase E

Data de nacemento da persoa solicitante:

Nacionalidade:

Tipo de solicitude:  Primeira licenza  Renovación

RECARGAS (para clas es  A / A1 / A2 / B / B1 / C)RECARGAS (para clas es  A / A1 / A2 / B / B1 / C)

 Para pesca de reo e salmón  Para pesca a flote

LICENZAS QUINCENAIS (clas es  A1 / B1)LICENZAS QUINCENAIS (clas es  A1 / B1)

Data do primeiro día de validez da licenza (posterior á data de solicitude):

L ICENZAS DE MENORES DE IDADELICENZAS DE MENORES DE IDADE

Datos do: Nome Primeiro apelido Segundo apelido NIF

 Pai 

 Nai 

 Titor/a

    A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:     
1. Que a persoa solicitante non está inhabilitada para a obtención da licenza de pesca en augas continentais por sanción administrativa

firme ou por resolución xudicial firme en aplicación da lexislación penal.

2. Que presentou declaración responsable para a navegación ou a flotación outorgada polo organismo con competencias nestas materias

nas zonas de desembocadura ou nas masas de auga continentais  das demarcacións hidrográficas intercomunitarias, de ser o caso.

3. Que presentou declaración responsable para a navegación ou a flotación outorgada polo organismo con competencias nestas materias

nas zonas de desembocadura ou nas masas de auga continentais da demarcación hidrográfica Galicia Costa, de ser o caso.

4. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se presentan son certos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Xustificante/s do pagamento das taxas (301401 para a clase A; 301402 para as A-1 e A-2; 301403 para a B; 301404 para a B1; 301408 para a
E; 301411 para a I1; as clases C e C1 son de balde. 301409 para a recarga R; 301410 para a R-F)

Fotografía actualizada do menor.

Copia do libro de familia.

Acreditación da persoa representante que asine a solicitude, por calquera medio válido
en dereito, se é o caso.

Menores de 18 anos sen DNI ou NIE

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO

TODOS

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No cas oOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto de cons ul ta  ás  adm in is tracións  públ icas . No cas o

de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadrode que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a es ta cons ul ta , deberán ind ica lo  no recadro

corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .corres pondente e achegar unha copia dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á

CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

MARQUE O RECADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓNMARQUE O RECADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN

DNI/NIE do pai, a nai ou o/a titor/a indicados na solicitude.

CONSENTIMENTO PAR A A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

A pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintesA pers oa in teres ada autoriza a cons ul ta  a  outras  adm in is tracións  públ icas  dos  s eguintes

datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.datos . De non autorizar a  cons ul ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente.

AUTORIZO AAUTORIZO A

CONSULTACONSULTA

NIF da entidade solicitante

NIF da entidade representante

 Si  Non

 Si  Non
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ANEXO XXX

(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do

tratamento
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do

tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para

comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de

tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á

información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o

tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no

formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de

procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos

datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos  seus

datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa

delegada de

protección de datos e

máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos )

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 2/2021, do 8 de xaneiro, de pesca continental de Galicia.

Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos

continentais.

Resolución do 27 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se dá publicidade ao convenio de

colaboración entre as administracións das comunidades autónomas de Asturias , Comunidade Valenciana, Aragón, Extremadura, Madrid,

Comunidade de Castilla y León e a Administración xeral do Estado, a través do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, para o

establecemento das licenzas interautonómicas de caza e de pesca en augas continentais para todos os seus territorios.

Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se adaptan e incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de

prazo aberto da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente

en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

  SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE    SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE  

LUGAR E DATA

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de
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