ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MT420A

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN PREVIA PARA O INICIO DO EXERCICIO DE ACTIVIDADE NUN
ESTABLECEMENTO VETERINARIO, NUN CENTRO DEDICADO Á HIXIENE E AO COIDADO
ESTÉTICO DOS ANIMAIS
DATOS DA PERSOA COMUNICANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NIF

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

TELÉFONO

FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa ou entidade comunicante

Persoa ou entidade representante

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

CORREO ELECTRÓNICO

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

PARROQUIA
CP

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

MOTIVO DA SOLICITUDE
Comunicación previa

Modificación dos datos

Cese da comunicación

TIPO DE NÚCLEO ZOOLÓXICO
Establecemento veterinario

Centro adicado á hixiene e ao coidado estético dos animais

DENOMINACIÓN DO NÚCLEO ZOOLÓXICO
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON
ANTERIORIDADE (neste último caso presumirase que a consulta é autorizada)

ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

Documentación común
Documento acreditativo da representación por calquera medio válido en dereito
Memoria descritiva do centro ou establecemento e as súas instalacións, así como dos
medios que dispoñan previstos no artigo 36 do Decreto 153/1998, do 2 de abril

1. Requisitos esixibles para o inicio da actividade nun establecemento veterinario:
Punto primeiro do artigo 36 do Decreto 153/1998, de 2 de abril
a) Localización apropiada, co illamento adecuado, que evite o posible contaxio de enfermidades ou de animais estraños ao establecemento
b) Construcións, instalacións e equipamentos que proporcionen un ambiente hixiénico, protexan de posibles riscos os animais e faciliten a
aplicación de medidas zoosanitarias
c) Subministración de auga potable
d) Sistema para a eliminación de esterco, xurro e augas residuais, de forma que non entrañen perigo de contaxio para outros animais nin
para o ser humano
e) Recintos, locais e gaiolas de fácil lavado e desinfección para o illamento, secuestro e observación dos animais enfermos ou sospeitosos
f) Medios apropiados para a limpeza e a desinfección dos locais, materiais e utensilios en contacto cos animais e, se é o caso, dos vehículos
utilizados no seu transporte, cando este se precise
g) Medios apropiados para a destrución ou eliminación hixiénica de cadáveres animais e materias contumaces
h) Programa definido de hixiene e profilaxe para os animais albergados, proposto por un facultativo veterinario
i) Programa de manexo adecuado para que os animais se manteñan en bo estado de saúde, supervisado por un facultativo veterinario
Punto segundo do artigo 36 do Decreto 153/1998, de 2 de abril
Os establecementos veterinarios e aqueles outros onde se realicen coidados ou aloxamento de animais disporán de locais de espera
apropiados, co fin de que en ningún caso os animais permanezan na vía pública, escaleiras ou espazos comúns de inmobles, antes da súa
entrada nos citados establecementos
2. Requisitos esixibles para o inicio da actividade nun centro dedicado ao acicalamento de animais:
Punto primeiro do artigo 36 do Decreto 153/1998, de 2 de abril
a) Localización apropiada, co illamento adecuado, que evite o posible contaxio de enfermidades ou de animais estraños ao establecemento
b) Construcións, instalacións e equipamentos que proporcionen un ambiente hixiénico, protexan de posibles riscos os animais e faciliten a
aplicación de medidas zoosanitarias
c) Subministración de auga potable
d) Sistema para a eliminación de esterco, xurro e augas residuais, de forma que non entrañen perigo de contaxio para outros animais nin
para o ser humano
e) Recintos, locais e gaiolas de fácil lavado e desinfección para o illamento, secuestro e observación dos animais enfermos ou sospeitosos
f) Medios apropiados para a limpeza e a desinfección dos locais, materiais e utensilios en contacto cos animais e, se é o caso, dos vehículos
utilizados no seu transporte, cando este se precise
g) Programa definido de hixiene e profilaxe para os animais albergados, proposto por un facultativo veterinario
h) Programa de manexo adecuado para que os animais se manteñan en bo estado de saúde, supervisado por un facultativo veterinario
Punto segundo do artigo 36 do Decreto 153/1998, de 2 de abril
Os establecementos veterinarios e aqueles outros onde se realicen coidados ou aloxamento de animais disporán de locais de espera
apropiados, co fin de que en ningún caso os animais permanezan na vía pública, escaleiras ou espazos comúns de inmobles, antes da súa
entrada nos citados establecementos
Punto terceiro do artigo 36 do Decreto 153/1998, de 2 de abril
a) Dispoñer de auga quente á temperatura adecuada para o lavado dos animais
b) Dispoñer dun sistema de secado apropiado e, se é o caso, cos dispositivos necesarios que eviten o risco de producir queimaduras ao
animal
c) Dispoñer nas mesas de traballo, se é o caso, de sistemas de suxeición apropiados que eviten o risco de estrangulamento dos animais no
caso de que estes intente saltar o chan
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Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I
(continuación)

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

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI/NIE da persoa representante
NIF da entidade comunicante

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na
tramitación deste procedemento, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes,
serán incluídos nun ficheiro denominado Relacións administrativas coa cidadanía e entidades co obxecto de xestionar o presente procedemento,
así como para informar ás persoas interesadas sobre a súa tramitación. O órgano responsable deste ficheiro é Secretaría Xeral Técnica da
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer
ante Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte
enderezo: San Lázaro, s/n, 15781 Santiago de Compostela ou a través dun correo electrónico a sxt.mot@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia.
Decreto 153/1998, do 2 de abril, polo que se aproba o regulamento que desenvolve a Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección dos animais
domésticos e salvaxes en catividade.
Orde do 13 de xullo de 2010 pola que se aproba e se dá publicidade ao modelo de comunicación previa relativa ao inicio do exercicio de
actividade nun establecemento veterinario, nun centro dedicado ao acicalamento ou coidados de animais, ou nunha residencia de animais (DOG
nº 136 do 19 de xullo de 2010).

SINATURA DA PERSOA COMUNICANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

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

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

