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CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PE403A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
ENTIDADE ASOCIATIVA DO SECTOR NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
ENDEREZO LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO

TELÉFONO FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO

SOLICITA
Aprobación do Plan de Explotación Marisqueira para o ano 2014.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA
Plan de explotación.

OBSERVACIÓNS

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos 
persoais recollidos nesta solicitude incorporaranse a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede 
pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido a este centro directivo 
como responsable do ficheiro.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 423/93, de 17 de decembro, modificado polo 237/02 do 11 de xullo, polo que se refunde a normativa vixente en materia de marisqueo, 
extracción de algas e cultivos mariños. 
Orde do __ de _________ de ____ pola que se aproba o Plan Xeral de Explotación Marisqueira para o ano 2013.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro
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