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CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PR004A

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL
ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS
DO CAMIÑO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

APACA

G70459045

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

ANDAR

RÚA / CALLE

FONTIÑAS

27

BAIXO

PARROQUIA

PORTA

LUGAR

CP

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

15707

CORUÑA (A)

Santiago de Compostela

Santiago DE COMPOSTELA

TELÉFONO

FAX

TELÉFONO MÓBIL

604028306

CORREO ELECTRÓNICO
apaca@paradoxahumana.com

NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

SANTIAGO

PIÑAN

OUJO

32778218K

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa ou entidade solicitante

Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

604028306

apaca@paradoxahumana.com

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.
Electrónica 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.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA

PARROQUIA
CP

PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

ASUNTO RELACIONADO

PRESUNTO CASO DE MALTRATO ANIMAL
CAN EN ESTADO DEPLORABLE ATADO A UNHA CADEA EN TRIACASTELA

LOCALIDADE

Número de entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia: 2019/1995934
Data e hora: 01-10-2019 18:35

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

Data e hora: 01-10-2019 18:35

Asinado por SANTIAGO PIÑAN OUJO (32778218K) mediante un certificado dixital en representación de ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS DO CAMIÑO (G70459045)

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE SOLICITUDES, ESCRITOS E COMUNICACIÓNS QUE NON CONTEN CUN
SISTEMA ELECTRÓNICO ESPECÍFICO NIN CUN MODELO ELECTRÓNICO NORMALIZADO

NO CASO DUN PROCEDEMENTO EXISTENTE

EXPÓN:
Con data 26 de setembro de 2019 recibimos un aviso dunha peregrina australiana que viña realizando a Ruta do Camiño francés e que á altura
de Triacastela observa un can atado a unha cedea nun cobertizo nun estado absolutamente deplorable e en evidente estado de caquexia.
A peregrina indícanos que a casa está no lugar de Ramil, no propio Camiño de Santiago, a man esquerda en dirección a Triacastela e que é
perfectamente visible desde a vía dos camiñantes.
Ante as imaxes que nos mostra é evidente que se están vulnerando polo menos estes aspectos da lei e que é probable que a este animal,
nestas condicións, non quede moito tempo de vida, a menos que se interveña para axudalo.
MAIS DETALLE EN DOCUMENTO ADXUNTO

Polo tanto, SOLICITA:
Que se envíe a uns axentes para comprobar a situación do animal, realícense as comprobacións oportunas e que, no seu caso, procédase como
fora necesario a fin de poñer a salvo a este can e darlle o tratamento e coidados necesarios para a súa recuperación.
MAIS DETALLE EN DOCUMENTO ADXUNTO

Data e hora: 01-10-2019 18:35

Asinado por SANTIAGO PIÑAN OUJO (32778218K) mediante un certificado dixital en representación de ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS DO CAMIÑO (G70459045)

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
ESCRITO CON FOTOGRAFÍAS

Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante
NIF da entidade solicitante

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á cal se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento

A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e
contidos da carpeta do cidadán.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa de 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.

Persoas destinatarias dos datos

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.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer 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
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
de datos e máis información
Actualización normativa: 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.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 4 de maio de 2017, conxunta da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e da Consellería de
Facenda, pola que se aproba a posta en funcionamento do servizo para a presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que
non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Data e hora: 01-10-2019 18:35

Asinado por SANTIAGO PIÑAN OUJO (32778218K) mediante un certificado dixital en representación de ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS DO CAMIÑO (G70459045)

COMPROBACIÓN DE DATOS

Lugar e data

Santiago DE COMPOSTELA

,

1

de

outubro

de

2019

DESTINATARIO
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

CÓDIGO SOLICITUD:
XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA DE
LUGO

01686004

