ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR501C

SOLICITUDE

RECOÑECEMENTO E INSCRICIÓN NO REXISTRO GALEGO DE ASOCIACIÓNS DE
CRIADORES PARA A XESTIÓN DOS LIBROS XENEALÓXICOS DE RAZAS GANDEIRAS
AUTÓCTONAS DE GALICIA

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO DE VÍA
CP

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

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Acreditación xurídica do solicitante que inclúa
discriminación á hora de realizar as súas funcións.

o teor

literal dos seus estatutos nos que apareza especificamente a ausencia de

Acreditación da representatividade do solicitante.
Acta da asamblea xeral en que se aproba a solicitude de recoñecemento.
Documentación acreditativa de posuír uns efectivos mínimos de animais e de criadores que permitan desenvolver o programa de mellora, a
relación dos socios, explotacións e censos desagregados dos animais da raza autóctona implicada, coa sinatura de cada un dos socios
criadores.
Memoria do programa de mellora que se pretende desenvolver avalado por un centro cualificado de xenética, que inclúa, polo menos, os
contidos obrigatorios mencionados nos artigos 16 e 21.2 do Real Decreto 2129/2008.
Documentación acreditativa de ter persoal suficiente e cualificado para atender o bo desenvolvemento das funcións propias do libro
xenealóxico e do programa de mellora, que incluirá un director técnico do libro xenealóxico, que exercerá a coordinación e seguimento do
programa de mellora e que deberá ser un titulado universitario con coñecementos e formación en materia zootécnica.
Documentación acreditativa de equipo e material informático ou mecánico adecuados ás funcións que se van desenvolver, especialmente
para o tratamento de datos.
Modelos de impresos normalizados para informe e tratamento de datos dentro dos distintos rexistros.
Documentación acreditativa de ter medios para realizar os controis analíticos de filiación, que inclúa a dispoñibilidade de servizos de
laboratorio para estes efectos, propios ou alleos, a través de técnicas homologadas polo Centro Nacional de Referencia de Xenética animal.
Documentación acreditativa de ter recursos económicos suficientes para a xestión do libro xenealóxico e o desenvolvemento do programa
de mellora, segundo o censo da raza e a súa distribución territorial.

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

ANEXO I
(continuación)

De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co
previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, a Consellería do Medio Rural e do Mar publicará na súa páxina web
oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao abeiro desta orde. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as
sancións que, como consecuencia delas, se poidan impoñer nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva
implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e a referida publicidade.
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
Real Decreto 2129/2008, do 26 de decembro, polo que se establece o Programa nacional de conservación, mellora e fomento das razas
gandeiras.
Decreto 149/2011, do 7 de xullo, polo que se establece o Catálogo oficial de razas gandeiras autóctonas , se regula o recoñecemento oficial das
asociacións de criadores de razas autóctonas de Galicia, para creen ou xestionen libros xenealóxicos e se aproban os programas para a súa
conservación, mellora e fomento.
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 REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Produción Agropecuaria

de

de

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

