¡ATENCIÓN! Vostede pode cumprimentar este formulario e presentalo no rexistro electrónico ou gardar un borrador na súa carpeta do
cidadán. O borrador non pode gardarse no seu disco local. Para cubrir un campo sitúe o punteiro do rato no espazo correspondente.

ANEXO

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR515G

DECLARACIÓN

DECLARACIÓN CENSUAL ANUAL DE EXPLOTACIÓNS GANDEIRAS. PISCICULTURA
DATOS DA PERSOA DECLARANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL
TIPO DE VÍA
CP

NIF
NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO
EXPLOTACIÓN INSCRITA NO REXISTRO XERAL DE EXPLOTACIÓNS CO
CÓDIGO REGA

DATA DO CENSO DECLARADO PARA A ESPECIE
Censo/producción media do ano
(Censo declarado polo titular en calquera
data do ano ou esixido pola autoridade
competente no seu caso, agás a declaración censual obrigatoria.)

CATEGORÍA

CAPACIDADE MÁXIMA

CENSO

Número de ovos
Número de alevíns
Número de adultos de engorde
Número de reprodutores
Toneladas de ovos/ano
Toneladas de alevíns/ano
Toneladas de adultos de engorde/ano
Toneladas de reprodutores/ano

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

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

¡ATENCIÓN! Vostede pode cumprimentar este formulario e presentalo no rexistro electrónico ou gardar un borrador na súa carpeta do
cidadán. O borrador non pode gardarse no seu disco local. Para cubrir un campo sitúe o punteiro do rato no espazo correspondente.

ANEXO
(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLE
- Real decreto 479/2004, de 26 de marzo, polo que se establece e regula o Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras (BOE nº 89, de 13 de abril
de 2004).
- Real Decreto 1614/2008, de 3 de octubre, relativo os requisitos zoosanitarios de los animaise dos productos d acuicultura, así como a
prevención e control de determinadas enfermidades dos animais acuáticos (BOE nº 242, de 7 de outubro de 2008).
- Orde do 22 de abril de 2015 do Vicepresidente e Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se adaptan e
incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de prazo aberto da Consellería do Medio Rural e do Mar.

SINATURA DA PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural e do Mar de

de

de

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

