¡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 I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR502A

SOLICITUDE

REXISTRO DE OPERADORES COMERCIAIS DE GANDO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
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

TIPO DE OPERADOR/A COMERCIAL

TIPO DE SOLICITUDE

Tratante

Alta

Operador/a comercial intracomunitario/a

Renovación (Nº rexistro transportista:

)

Entrador/a

Baixa

)

(Nº rexistro transportista:

Carnicero/a

ESPECIES ANIMAIS OBXECTO DA ACTIVIDADE COMERCIAL
DATOS DA EXPLOTACIÓN DE TRATO
CÓDIGO REGA
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

OUTRAS EXPLOTACIÓNS RELACIONADAS
CÓDIGO REGA

CÓDIGO REGA

CÓDIGO REGA

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE GANDO DA PERSOA SOLICITANTE
Matrícula

Matrícula

Matrícula

Matrícula

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 I
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
INSCRICIÓN
Copia do DNI no caso de persoas físicas (só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade).
Dúas fotografías tamaño carné.
Copia do resgardo do IAE.
Xustificante de alta na Seguridade Social: copia dos dous últimos documentos de cotización no réxime especial de autónomos ou TC1 e TC2
para traballadores por conta allea, só no caso de non autorizar a súa consulta.
Declaración e croquis de situación e descrición detallada das cortes de trato (no caso de operadores comerciais intracomunitarios, memoria
técnica de instalacións visada por persoal veterinario colexiado).
Documentación dos vehículos empregados no transporte de gando (se procede).
Xustificante de ter aboadas as taxas correspondentes.
Se traballa para unha empresa: documentación que acredite a relación coa empresa e/ou autorización da empresa para mercar gando.
RENOVACIÓN
Carné de tratante.
Copia resgardo IAE actualizado.
Xustificante de alta na Seguridade Social actualizado (só no caso de non autorizar a consulta).
Documentos xustificativos de cambios en vehículos ou explotación (se é o caso).
Xustificante de ingreso das taxas correspondentes.
BAIXA
Carné de operador/a comercial.
Autorizo a Consellería do Medio Rural e do Mar a consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de
identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro e a Orde
da Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería do Medio Rural e do Mar a consultar os datos de alta na Seguridade Social que obran en poder da Tesourería Xeral da
Seguridade Social, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

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

LEXISLACIÓN APLICABLE
- Decreto 355/1994, do 4 de decembro, polo que se regula o traslado de animais e se aproban os modelos oficiais de autorización oficial de
traslado (DOG nº 240 do 15 de decembro de 1994). Modificado polo Decreto 34/2004, do 29 de xaneiro (DOG nº 31 do 13 de febreiro de 2004)
- Orde do 23 de agosto de 1995 pola que se regulan e fixan as condicións, marcas e documentos sanitarios para o traslado e circulación de
animais, así cómo o libro rexistro de compra venda de gando.
- Orde do 4 de abril de 1997 pola que se establecen as normas para o desenvolvemento das campañas de saneamento gandeiro das especies
bovina, ovina e cabrúa (DOG nº 73 do 17 de abril de 1997).
- Real decreto 1716/2000, do 13 de outubro, sobre normas sanitarias para o intercambio intracomunitario de animais das especies bovina e
porcina (BOE nº 256, do 25 de outubro de 2000).
- Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade animal (BOE nº 99 do 25 de abril de 2003).
- 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 SOLICITANTE 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

