
ANEXO XIIANEXO XII

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DOCÓDIGO DO
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

COMUNICACIÓN PREVIA PARA A TENZA DE MÁIS DE CINCO CANS MAIORES DECOMUNICACIÓN PREVIA PARA A TENZA DE MÁIS DE CINCO CANS MAIORES DE
TRES MESES NUN MESMO ESTABLECEMENTOTRES MESES NUN MESMO ESTABLECEMENTO MT812KMT812K COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN

  DATOS DA PERSOA COMUNICANTE    DATOS DA PERSOA COMUNICANTE  

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar
en calquera momento a través de Notifica.gal:

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.

 Electrón icaElectrón ica  a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia - Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal).
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.

 Pos ta lPos ta l  (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

https://notifica.xunta.gal
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DATOS DOS CANS PRESENTESDATOS DOS CANS PRESENTES

RAZA SEXO
M/F NÚMERO MICROCHIP Nº PASAPORTE

MÉTODO DE
CONTROL DE

REPRODUCIÓN
PROPIETARIO

1-M(macho)/F(femia)
2-MÉTODO DE CONTROL DE REPRODUCIÓN: esterilización cirúrxica, tratamento hormonal, illamento por sexos, outro...

1

2

DATOS SOBRE O USO DAS INSTALACIÓNSDATOS SOBRE O USO DAS INSTALACIÓNS
RÉXIME DE USO

 PROPIEDADE/VIVENDA
 OUTRO (indicar)

FINALIDADE DA TENZA
 COMPAÑÍA
 CINEXÉTICA

 OUTRA (indicar)

ESPECIES PRESENTES
 SÓ ALOXAN CANS
 PRESENZA DOUTRAS

ESPECIES
 NON
 SI (indicar cales e número)
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DATOS DAS INSTALACIÓN/LOCALIZACIÓN/MANEXO DOS ANIMAISDATOS DAS INSTALACIÓN/LOCALIZACIÓN/MANEXO DOS ANIMAIS

Enderezo das instalacións

Descrición da instalación/recinto/vivenda

Frecuencia e sistema de alimentación

Protección fronte a fenómenos atmosféricos

Sistema de subministración de auga

Bosquexo da instalación
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DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Memoria descritiva do centro ou establecemento, das súas instalacións e da finalidade do mesmo.

Documento acreditativo da representación por calquera medio válido en dereito.

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto  de cons u l ta  ás  adm in is tracións  púb l icas . NoOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto  de cons u l ta  ás  adm in is tracións  púb l icas . No
cas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a  es ta  cons u l ta , deberán ind ica lo  no recadrocas o de que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a  es ta  cons u l ta , deberán ind ica lo  no recadro
corres pondente  e  achegar unha cop ia  dos  docum entos .corres pondente  e  achegar unha cop ia  dos  docum entos .

OPÓÑOME ÁOPÓÑOME Á
CONSULTACONSULTA

DNI/NIE da persoa comunicante
DNI/NIE da persoa representante
CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSCONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS
A pers oa in teres ada autoriza  a  cons u l ta  a  outras  adm in is tracións  púb l icas  dos  s egu in tesA pers oa in teres ada autoriza  a  cons u l ta  a  outras  adm in is tracións  púb l icas  dos  s egu in tes
datos . De non autorizar a  cons u l ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente .datos . De non autorizar a  cons u l ta , deberá achegar o  docum ento corres pondente .

AUTORIZO AAUTORIZO A
CONSULTACONSULTA

NIF da entidade comunicante
NIF da entidade representante

 Si  Non
 Si  Non

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do
tratamento

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Finalidades do
tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para
comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de
tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á
información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o
tratamento

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/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de
procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Destinatarios dos
datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus
datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e
rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa
delegada de
protección de datos e
máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos)

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos


ANEXO XIIANEXO XII
(continuación)(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia.

Decreto 153/1998, do 2 de abril, polo que se aproba o Regulamento que desenvolve a Lei 1/993, do 13 de abril, de protección de animais
domésticos e salvaxes en catividade.

Orde do 27 de xullo de 2021 pola que se habilitan electronicamente os procedementos administrativos de prazo aberto do órgano competente
en materia de biodiversidade, caza e pesca continental, e se habilitan na sede electrónica da Xunta de Galicia.

  SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE    SINATURA DO TITULAR OU REPRESENTANTE  

LUGAR E DATA

, de de

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de


