ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR237D

DECLARACIÓN

CUMPRIMENTO DAS CONDICIÓNS ESPECÍFICAS DA ELIMINACIÓN MEDIANTE
DEGRADACIÓN IN SITU DE CADÁVERES EQUINOS MORTOS NOS PASTOS

DATOS DA PERSOA DECLARANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

SEGUNDO APELIDO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

TELÉFONO MÓBIL

NIF
ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa representante

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

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE (poderá ser cambiado en calquera momento da tramitación do procedemento)
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Só 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 de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA
PARROQUIA
CP

PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

NPU

MICROCHIP

IDENTIFICACIÓN DO EQUINO MORTO
Nº DE REGA DA EXPLOTACIÓN EQUINA

DATOS DE LOCALIZACIÓN
DATA DE LOCALIZACIÓN DO EQUINO MORTO
LUGAR NO QUE SE ATOPOU O EQUINO MORTO (coordenadas xeográficas, outros)

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

ANEXO I
(continuación)

A PERSOA INTERESADA OU REPRESENTANTE DECLARA
O cadáver se atopa nunha zona de acceso practicamente imposible, e/ou
Polas características da zona córrense riscos para a saúde e a seguridade do persoal que leve a cabo a recollida, e/ou
A súa recollida implicaría o uso de medios desproporcionados
Non se aprecia risco de contaminación das capas freáticas e os acuíferos
Non hai menos de 250 metros a calquera captación de auga potable e 50 metros a calquera curso de auga
Non hai menos de 100 metros a ningunha vivenda allea
Non hai menos de 100 metros a ningunha outra explotación gandeira (*)
Non se dá ningunha outra circunstancia específica de orde ambiental, social, paisaxística, cinexética, etc. que faga necesaria a súa retirada
ou enterramento
(*) Nos pastos de uso común non se considera a existencia doutras explotaciones gandeiras.
(*) Para os efectos deste decreto, os équidos considéranse animais de abasto, salvo indicación expresa na súa contra no documento de
identificación equina (DIE, sección II), regulado polo Regulamento de Execución (UE) 2015/262, do 17 de febreiro, que establece normas con
arranxo ás Directivas 90/427/CEE e 2009/156/CE, polo que respecta aos métodos de identificación dos équidos.

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
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
Dirección Xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo
electrónico a sersegal@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 72/2016, do 9 de xuño, polo que se autorizan e se regulan determinados sistemas de eliminación de subprodutos animais non
destinados ao consumo humano en Galicia e se concretan determinados aspectos sanitarios das explotacións porcinas.

SINATURA DA PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural de

de

de

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

