ANEXO III

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PE403D

SOLICITUDE

AUTORIZACIÓN DE EXTRACCIÓN, TRASLADO, SEMENTEIRA, LIMPEZA EN PLANS
ESPECÍFICOS DE EXPLOTACIÓN MARISQUEIRA
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

ANDAR

CONCELLO
FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Entidade solicitante

Persoa ou entidade representante

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos 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.
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO

OBXECTO DA SOLICITUDE
Autorización para:
Realizar extraccións con fins comerciais.
Traslados.
Limpezas.
Outros (especifíquense):
Durante os días:
Na zona ou zonas:
Para a especie ou especies:

OBSERVACIÓNS

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA
Datos de explotación do mes anterior necesarios para o seguimento e xestión dos bancos, de acordo coas indicacións do persoal técnico da
consellería responsable de informar a solicitude.
De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na
tramitación deste procedemento, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes,
serán incluídos nun ficheiro denominado <relacións administrativas coa cidadanía e entidades> co obxecto de xestionar o presente
procedemento, así como para informar ás persoas interesadas sobre a súa tramitación. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral
Técnica. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Secretaría Xeral Técnica, mediante o envío
dunha comunicación ao seguinte enderezo: Edificio administrativo San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela (A Coruña) ou a través dun
correo electrónico a sxt.mar@xunta.gal
https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO III
(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 423/1993, do 17 de decembro, modificado polo Decreto 237/2002, do 11 de xullo, polo que se refunde a normativa vixente en materia
de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños.
Orde doXX de decembro de 2017, pola que se aproba o Plan Xeral de Explotación Marisqueira para o ano 2018.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

Xefatura Territorial da Consellería do Mar en
https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

