AN EXO II

CÓDIGO DO
PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

D EC L AR AC IÓN R ESPON SABL E PAR A A IN SC R IC IÓN N O R EXISTR O GAL EGO D E
EXPL OTAC IÓN S EQU IN AS

DOCUMENTO

D EC L AR AC IÓN
R ESPON SABL E

MR416B

DAT OS DA PERSOA DECLARANT E
NOME/RAZÓN SOCIAL

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚM.

NIF

BLOQ.

ANDAR

PORTA

Seleccione
PARROQUIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

Seleccione

Seleccione

FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E , NA S ÚA RE P RE S E NTA CIÓN (deberá ac redit ars e a repres ent ac ión fidedigna por c alquera medio válido en dereit o)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DAT OS PARA OS EF ECT OS DE NOT IF ICACIÓN
Notifíquese a:
Persoa ou entidade declarante
Persoa ou entidade representante
Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME DA VÍA

NÚM.

BLOQ.

Seleccione
PARROQUIA

CÓDIGO POSTAL

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

Seleccione

Seleccione

LOCALIDADE

ANDAR

PORTA

AN EXO II
(co n ti n u a ci ó n )

DAT OS DA EXPLOT ACIÓN
CÓDIGO REGA (en caso de
declaracións de baixa ou
modificación)

NOME

PARROQUIA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

PROVINCIA

CONCELLO

Seleccione

Seleccione

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

COORDENADAS XEOGRÁFICAS
X:

LOCALIDADE

NOME ESPAZO NATURA 2000 (se procede)
Y:

ESPECIE EQUINA
CABALOS

ASNOS

CRUCES

CEBRAS

CLASIF ICACIÓN DA EXPLOT ACIÓN
EXPLOTACIÓN DE PEQUENA CAPACIDADE
Produción e reprodución

SI

NON

Orientacion zootécnica

Reprodución para sela

Sustentabilidade

Convencional
Explotación non comercial

Lecer ou ensino

Práctica ecuestre
Núcleo zoolóxico
Centro ensino

Tratante ou operador comercial
Concentracións
Especiais

Praza de touros

Concurso ou competición
Carácter lúdico ou cultural
Praza de touros permanente
Praza de touros non permanente

Centro de inspección (PIF)
Centro de corentena (PIF)
Pastos
Explotacións de cabalos silvestres ou semisilvestres (agás se a finalidade é produciónreprodución para carne)
Centros de acollida ou recollida de équidos abandonados
Sistema produtivo

Extensivo en liberdade

Extensivo

Extensivo en réxime pechado

Intensivo

OBXECT O DA SOLICIT UDE
ALTA
BAIXA
INACTIVIDADE
OUTRAS MODIFICACIÓNS (indicar):

MODIFICACIÓN CLASIFICACIÓN

MODIFICACIÓN TITULARIDADE
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(co n ti n u a ci ó n )

A PERSOA DECLARANT E OU REPRESENT ANT E DECLARA:
Cumprir co artigo 4 do Real Decreto 804/2011, do 10 de xuño, polo que se regula a ordenación zootécnica, sanitaria e de benestar animal das
explotacións equinas e se establece o plan sanitario equino e co artigo 5 do Decreto 142/2012, do 14 de xuño, polo que se establecen as normas
de identificación e ordenación zoosanitaria dos animais equinos en Galicia (non se precisa en baixas).

DECLARACIÓN CENSAL
MENORES 6 MESES

FEMIAS DE VENTRE MAOIRES DE 36 MESES

ENTRE 6 E 12 MESES

SEMENTAIS MAIORES DE 36 MESES

ENTRE 12 E 36 MESES

NON REPRODUTORES MAIORES DE 36 MESES

DOCUMENT ACIÓN QUE SE PRESENT A OU XA PRESENT ADA CON ANT ERIORIDADE
Permisos ou licenzas esixibles pola normativa vixente (licenza municipal, licenzas medioambientais) (non se precisa en baixas).
Documentación acreditativa do pago das taxas que correspondan (non se precisa en baixas).
Documento de conformidade asinado por ambas persoas titulares, así como información sobre posibles liñas de axuda comprometidas
vinculadas á explotación (só para os casos de cambio de titularidade).
No caso de localización en Espazos Natura 2000, declaración responsable do cumprimento das obrigas inherentes á integración da
superficie da súa explotación na Rede Natura 2000 (non se precisa en baixas).
No caso de asentarse a explotación sobre pastos de uso común, declaración responsable da dispoñibilidade da autorización expresa de
pastoreo outorgada pola persoa propietaria dos terreos (non se precisa en baixas).
Outros (indicar):

ÓR GAN O

C ÓD .PR OC .

AN O

Acreditación da representatividade da persoa declarante (de ser o caso).
Acreditación da personalidade xurídica da entidade declarante e os seus
estatutos (de ser o caso).

COMPROBACIÓN DE DAT OS
Os d o cu m e n to s re l a ci o n a d o s s e rá n o b xe cto d e co n s u l ta á s a d m i n i s tra ci ó n s p ú b l i ca s . N o ca s o d e q u e a s
p e rs o a s i n te re s a d a s s e o p o ñ a n a e s ta co n s u l ta , d e b e rá n i n d i ca l o n o re ca d ro co rre s p o n d e n te e a ch e g a r
u n h a co p i a d o s d o cu m e n to s .

OPÓÑ OME Á
C ON SU L TA

NIF da entidade declarante
DNI/NIE da persoa declarante
DNI/NIE da persoa representante
NIF da entidade representante

INF ORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROT ECCIÓN DE DAT OS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento

Lexitimación para o tratamento

Persoas destinatarias dos datos

Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou
comunicación.
A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da
información e contidos da Carpeta cidadá.
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/informacionxeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizos.
Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario
para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas
interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como
exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e
rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de protección de datos
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.
e máis información
Actu a l i za ci ó n n o rm a ti va : no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.
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LEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 142/2012, do 14 de xuño, polo que se establecen as normas de identificación e ordenación zoosanitaria dos animais equinos en
Galicia (DOG núm. 129, do 6 de xullo de 2012).
Real decreto 479/2004, do 26 de marzo, polo que se establece e regula o Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras (BOE núm. 89, do 13 de
abril de 2004).
Real decreto 804/2011, do 10 de xuño, polo que se regula a ordenación zootécnica, sanitaria e de benestar animal das explotacións equinas e
se establece o plan sanitario equino (BOE núm. 157, do 2 de xullo de 2011).
Real decreto 348/2000, do 10 de marzo, relativo á protección dos animais en explotacións gandeiras (BOE núm. 61 do 11 de marzo de 2000).
Lei 8/2003, de 24 de abril, de sanidade animal (BOE núm. 99 do 25 de abril de 2003).
Lei 32/2007, do 7 de novembro, para o coidado dos animais, na súa explotación, transporte, experimentación e sacrificio (BOE núm. 268, do 8
de novembro de 2007).
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro de 2015).
Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (BOE núm. 294, do 6 decembro de
2018).

SINAT URA DA PERSOA DECLARANT E OU REPRESENT ANT E

LUGAR E DATA
,

de

Xefatura territorial da Consellería do Medio Rural de

de

Seleccione

