
XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA
Praza de Luís Seoane
Edificio Monelos, 5º
15008 A CORUÑA

Ronda da Muralla, 70
27071 LUGO

Rúa do Paseo 18, 3º
32003 OURENSE

Avda. Fernández Ladreda, 43
36003 PONTEVEDRA

NOME E APELIDOS

SINATURA DO SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

NOME E APELIDOS

TELÉFONO CONTACTO FAX

ENDEREZO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIALOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

,              de                                                      de 20

PROCEDEMENTO

PRIMEIRA LICENZA DE CAZA

   DOCUMENTO

   SOLICITUDE

DATOS DO SOLICITANTE

DNI

PARROQUIA

Fotocopia cotexada do DNI.C

Autorización dos pais ou titores (en menores de 18 anos).C

Certificado de aptitude do exame do cazador expedido por calquera comunidade autónoma na que se realice dito exame, (agás os extranxeiros  non residentes
en España), ou acreditación de ter posuído licenza de caza expedida por calquera comunidade autónoma, nalgún dos 5 anos anteriores á entrada en vigor da
Lei de caza de Galicia, (dende o 12/10/1992 ao 12/10/1997).

C

Pago das taxas administrativas.C

Autorizo á Consellería de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro e a orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7
de xullo de 2009 que a desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade no Sistema de Verificación de Datos de Identidade.

En cumprimento do disposto no artigo 5 da lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de que os datos persoais recollidos nesta solicitude,
se incorporarán para o seu tratamento coa finalidade de xestión deste procedemento. Se o desexa pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición
previstos na lei, dirixindo un escrito a esta consellería como responsable do ficheiro, no enderezo que figura no encabezado da solicitude.

LEXISLACIÓN APLICABLE

Lei 4/1997, de 25 de xuño, de Caza de Galicia.

Decreto 284/2001, de 11 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de Caza de Galicia.

Orde do 1 de xuño de 2007 pola que se regula o exame do cazador na Comunidade Autónoma
de Galicia.

(Para cubrir pola Administración)

RECIBIDO REVISADO E CONFORME
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PRIMEIRA LICENZA DE CAZA
   DOCUMENTO
 
   SOLICITUDE
DATOS DO SOLICITANTE
DNI
PARROQUIA
Fotocopia cotexada do DNI.
Autorización dos pais ou titores (en menores de 18 anos).
Certificado de aptitude do exame do cazador expedido por calquera comunidade autónoma na que se realice dito exame, (agás os extranxeiros  non residentes en España), ou acreditación de ter posuído licenza de caza expedida por calquera comunidade autónoma, nalgún dos 5 anos anteriores á entrada en vigor da Lei de caza de Galicia, (dende o 12/10/1992 ao 12/10/1997).
Pago das taxas administrativas.
Autorizo á Consellería de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro e a orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009 que a desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade no Sistema de Verificación de Datos de Identidade.
 
En cumprimento do disposto no artigo 5 da lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de que os datos persoais recollidos nesta solicitude, se incorporarán para o seu tratamento coa finalidade de xestión deste procedemento. Se o desexa pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a esta consellería como responsable do ficheiro, no enderezo que figura no encabezado da solicitude.
LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 4/1997, de 25 de xuño, de Caza de Galicia.
 
Decreto 284/2001, de 11 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de Caza de Galicia. 
 
Orde do 1 de xuño de 2007 pola que se regula o exame do cazador na Comunidade Autónoma de Galicia. 
(Para cubrir pola Administración)
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