Edificio Administrativo San Lázaro, s/n
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA

ANEXO I
SOLICITUDE DE LICENZA INTERAUTONOMICA DE
CAZA OU DE PESCA EN AUGAS CONTINENTAIS.
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
DNI / NIE

Tipo de vía:

Primeiro apelido

Segundo apelido:

Nome de vía:

Provincia:

Concello :

Teléfono fixo:

Teléfono móbil:

Núm.:

Localidade:

Nome

Portal:

Data de nacemento

Escaleira:

Piso:

C.P.:

Pais:

Fax:

Porta:

Correo electrónico:

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE OU TITOR LEGAL
(deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
DNI / NIE

Primeiro apelido:

Provincia:

Concello :

Tipo de vía:

Segundo apelido:

Localidade:

Nome de vía:

Teléfono fixo:

Teléfono móbil:

C.P.:

Pais

Núm.:

Fax:

Nome:

Portal:

Escaleira:

Piso:

Porta:

Correo electrónico:

SOLICITUDE
LICENZA INTERAUTONÓMICA de (sinalar o que proceda):
 Caza

 Pesca en augas continentais

DECLARACIÓN RESPONSABLE
En cumprimento do previsto no artigo 59, da Lei 13/2013, do 23 de decembro, de Caza e no artigo 2, da Lei
7/1992, do 24 de xullo de Pesca Fluvial, respectivamente, da Comunidade Autónoma de Galicia.
 Non se atopa inhabilitado para a obtención da licenza de caza ou pesca en augas continentais, por sanción
administrativa firme ou por resolución xudicial firme en aplicación da lexislación penal.
 Ter superado o exame do cazador ou probas de acceso equivalentes con data ...........................na comunidade
autónoma de ......................................
 Posuír licenza de caza na comunidade autónoma de ........................................................... con anterioridade ao
14 de outubro de 2015 (só válida licenza de comunidade autónoma que teña implantado o exame do cazador
ou probas de acceso equivalentes).
 No suposto de menores de idade, o titor legal acredita o cumprimento das condición anteriormente expostas.

Edificio Administrativo San Lázaro, s/n
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA

ANEXO I
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
 Xustificante de pago, Modelo A de autoliquidación de taxas
 Copia do DNI/NIE da persoa solicitante
 Outra:
A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato ou manifestación que se acompañe
ou incorpore a esta declaración responsable, ou a non presentación ante a Administración competente da
declaración responsable, determinará a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou actividade afectada
desde o momento en que se teña constancia de tales feitos, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou
administrativas a que houbese lugar. Así mesmo, a resolución da Administración Pública que declare tales
circunstancias poderá determinar a obrigación da persoa interesada de restituír a situación xurídica ao momento
previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou ao comezo da actividade correspondente, así como a
imposibilidade de instar un novo procedemento co mesmo obxecto durante un período de tempo determinado,
todo iso conforme aos termos establecidos nas normas sectoriais de aplicación. (artigo 71. bis punto 4 da Lei
30/1992 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data:
,

de

de

De conformidade co disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos
de Carácter Persoal infórmase que os datos de carácter persoal contidos neste impreso serán incorporados a un
ficheiro, cuxo responsable é a Dirección Xeral de Conservación da Natureza da Comunidade Autónoma de
Galicia coa finalidade de recoller os datos de licenzas de caza e pesca en augas continentais. O interesado
autoriza o intercambio de devandita información entre as Comunidades Autónomas signatarias e o Ministerio de
Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, aos efectos do control administrativo do exercicio da caza ou da
pesca en augas continentais nas mencionadas Comunidades Autónomas. Así mesmo, infórmase que pode
exercer o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos pola citada Lei e o seu Regulamento,
mediante escrito dirixido á citada Dirección Xeral, segundo os modelos normalizados aprobados por Orde
PAT/175/2003, do 20 de febreiro.

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

