RECIBO DE PRESENTACIÓN NO REXISTRO ELECTRÓNICO DA XUNTA DE GALICIA
A solicitude, escrito ou comunicación para Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que
non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado presentada por SOCIEDADE
GALEGA HISTORIA NATURAL SGHN con NIF G15037211 tivo entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia
cos seguintes datos:
NÚMERO DE ENTRADA

DATA E HORA DA PRESENTACIÓN

2019/352410

19-02-2019 09:59

DESTINO

DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO NATURAL

A seguinte táboa recolle un resumo electrónico da solicitude, escrito ou comunicación presentada e, se fose o
caso, un índice e un resumo electrónico da documentación que se declara achegar:
Nome do arquivo

Resumo electrónico do arquivo
(Algoritmo SHA1)

Solicitude.

Solicitude-PR004A-20190219.pdf

5F71AF9DECF03131FBF1443CA0F6488284BE08C0

Outros.

Desbroces_PN_Enciña_da_Lastra_2019- A593A56447463D7404F18171EFFD3BCAD03DD9A2
01-17.pdf

Asinado por REXISTRO ELECTRÓNICO DA XUNTA DE GALICIA

Data e hora: 19-02-2019 09:59

CVE: a5164cbc-0b09-338a-83ae-1f93d2f1a453

Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Documento achegado

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PR004A

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
PRIMEIRO APELIDO

NOME/RAZÓN SOCIAL

SEGUNDO APELIDO

NIF

Sociedade Galega de Historia Natural

G15037211

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

AVENIDA

Vilagarcía

2

PARROQUIA

ANDAR

Entlo

PORTA
C

LUGAR

CP

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

15706

CORUÑA (A)

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

TELÉFONO

FAX

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

626595593

sghn@sghn.org

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

Serafín J.

González

Prieto

34935654B

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

626595593

presidente@sghn.org

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)
Data e hora: 19-02-2019 09:59

Asinado por SERAFIN GONZALEZ PRIETO (34935654B) mediante un certificado dixital en representación de SOCIEDADE GALEGA HISTORIA NATURAL SGHN (G15037211)

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

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

Traballos forestais na Zona de Reserva do Parque Natural da Serra de Enciña da Lastra

LOCALIDADE

NO CASO DUN PROCEDEMENTO EXISTENTE

EXPÓN:
Que SGHN ven de ter coñecemento das tarefas de desbroce e claras que se están a realizar nas formacións de aciñeirais dentro da Zona de
Reserva do Parque Natural da Serra de Enciña da Lastra, concretamente na ladeira leste-surleste de As Galegas (véxanse fotografías adxuntas).

Polo tanto, SOLICITA:
Que a DX de Patrimonio Natural e os seus Servizos provinciais en Ourense informen a SGHN sobre se ditos traballos forestais contan cós
informes e permisos administrativos preceptivos e
a.
En caso negativo, que a DX de Patrimonio Natural adopte todas as medidas necesarias para garantir a súa paralización inmediata,
a identificación dos autores, a depuración das responsabilidades a que houbera lugar e facilitar a rexeneración natural dos terreos.
b.
En caso afirmativo, que a DX de Patrimonio Natural facilite a SGHN copia de todos eles para coñecer os criterios técnicos, legais e
ambientais empregados para autorizar ditos traballos forestais nun espazo declarado ZEC, ZEPA e Parque Natural nos comezos da tempada de
cría da fauna e con afección a formacións vexetais moi escasas en Galicia.

Data e hora: 19-02-2019 09:59

Asinado por SERAFIN GONZALEZ PRIETO (34935654B) mediante un certificado dixital en representación de SOCIEDADE GALEGA HISTORIA NATURAL SGHN (G15037211)

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Fotografías do cartaz e as zonas desbrozadas

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: 19-02-2019 09:59

Asinado por SERAFIN GONZALEZ PRIETO (34935654B) mediante un certificado dixital en representación de SOCIEDADE GALEGA HISTORIA NATURAL SGHN (G15037211)

COMPROBACIÓN DE DATOS

Lugar e data

Santiago de Compostela

,

19

de

febreiro

de

DESTINATARIO
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

2019

CÓDIGO SOLICITUD:
DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO NATURAL

01220630

