AN EXO I

CÓDIGO DO
PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

R EC OÑ EC EMEN TO E IN SC R IC IÓN N O R EXISTR O GAL EGO D E ASOC IAC IÓN S D E
C R IAD OR ES PAR A A XESTIÓN D OS L IBR OS XEN EAL ÓXIC OS D E R AZAS GAN D EIR AS
AU TÓC TON AS D E GAL IC IA

DOCUMENTO

MR501C

SOL IC ITU D E

DAT OS DA ENT IDADE SOLICIT ANT E
RAZÓN SOCIAL

TIPO

NIF

NOME DA VÍA

NUM

PARROQUIA

BLOQ

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

TELÉFONO

FAX

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:
Entidade solicitante
Persoa ou entidade representante
Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos 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.
Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

DOCUMENT ACIÓN QUE SE PRESENT A
Memoria da actividade e infraestructuras da explotación
Plano de situación e das construcións da explotación
Certificado de cumprimento de distancias asinado por un técnico/a componente
Descrición e referencia catastral das parcelas que compoñen a explotación
Programa sanitario, de manexo e benestar dos animais da explotación, certificado por un veterinario/a
Programa de selección ou multiplicación (para granxas de selección ou multiplicación respectivamente)
Documentación acreditativa do pago das taxas que correspondan
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DOCUMENT ACIÓN QUE SE PRESENT A
Acreditación xurídica da persoa solicitante que inclúa o teor literal dos seus estatutos nos que apareza especificamente a ausencia de
discriminación á hora de realizar as súas funcións
Acreditación da representatividade da persoa 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 das persoas socios, explotacións e censos desagregados dos animais da raza autóctona implicada, coa sinatura de cada unha das
persoas socias criadoras
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 unha persoa directora técnica do libro xenealóxico, que exercerá a coordinación e seguimento
do programa de mellora e que deberá ser un titulada universitaria 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

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 mais 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
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.

SINAT URA DA PERSOA REPRESENT ANT E

LUGAR E DATA
,

de

Dirección General de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

de

