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PR004A

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

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

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)
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

Expansión, medidas de control e investigación sobre a invasión de Vespa velutina

LOCALIDADE

Número de entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia: 2019/799099
Data e hora: 08-04-2019 17:24

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

Data e hora: 08-04-2019 17:24

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

NO CASO DUN PROCEDEMENTO EXISTENTE

EXPÓN:
Véxase o PDF adxunto elaborado pola Sección de Entomoloxía de SGHN

Polo tanto, SOLICITA:

Data e hora: 08-04-2019 17:24

Asinado por SERAFIN GONZALEZ PRIETO (34935654B) mediante un certificado dixital en representación de SOCIEDADE GALEGA HISTORIA NATURAL SGHN (G15037211)
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Que, como se recolle no PDF adxunto elaborado pola Sección de Entomoloxía de SGHN:
- Se nos informe das cantidades en litros de insecticida empregados en 2016, 2017 e 2018 e tipo/s de insecticida empregado.
- Se nos informe se o persoal que manexa estes produtos conta cos EPI axeitados e foron formados axeitadamente no manexo destes produtos e
rexistrada por escrito esa
formación.
- Se nos informe se existen controis e rexistros escritos da destrución dos residuos xerados durante o manexo dos insecticidas.
- Se nos informe sobre os controis que realiza a Xunta de Galicia sobre importación doutras razas de abellas, ou se se solicita á administración
central eses datos no caso de
que sexa esta quen faga os controis.
- Se prohiba ou se xestione ós niveis que correspondan as importacións doutras razas, variedades, formas ou natios alleas ás locais.
- Se potencie e publique a investigación sobre esta especie, dotando ós centros e investigadores dos medios necesarios e dentro do concurso de
méritos estandarizados
en investigación científica.
- Se reforme o actual protocolo de actuación en base ás investigacións e novidades científicas que existen neste campo, que non son poucas.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
PDF co informe elaborado por SGHN-Sección de Entomoloxía

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: 08-04-2019 17:24

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

,

8

de

abril

de

2019

DESTINATARIO
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

CÓDIGO SOLICITUD:
SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

01337326

