
ANEXO II

PROCEDEMENTO

PLAN DE EXPLOTACIÓN DE POLIQUETOS 
AUTORIZACIÓN PARA A EXTRACCIÓN MENSUAL

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PE410B

DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

DATOS PARA A AUTORIZACIÓN DA APERTURA
DURANTE OS DÍAS BANCO OU PRAIA

ESPECIE (máximo por especie e persoa):

Arenicola marina Diopatra naepolitana Hediste diversicolor Lumbrineris impatiens

OBSERVACIÓNS

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Datos de explotación do mes anterior necesarios para o seguimento e xestión dos bancos, de acordo coas indicacións dos técnicos da 
consellería responsables de informar a solicitude

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle 
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a 
xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a 
Secretaría Xeral Técnica, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a 
secretariaxeraltecnica.cmrm@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 6 de febreiro de 1998 pola que se regula a extracción de poliquetos, vermes mariños para engado, no litoral de Galicia. 
Orde do 18 de abril de 2006 pola que se regulan os plans de explotación específicos para poliquetos e se aproban os plans de explotación de 
poliquetos no litoral de Galicia para o ano 2006. 
Orde do __ de ________ de ____ pola que se aproban os plans para a explotación dos poliquetos en Galicia para o ano 2015 e se regula o seu 
exercicio.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural e do Mar Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
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Orde do __ de ________ de ____ pola que se aproban os plans para a explotación dos poliquetos en Galicia para o ano 2015 e se regula o seu exercicio.
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