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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO 
REVISIÓN DO PARCELARIO E ESTADO DAS PARCELAS EN POLÍGONOS AGROFORESTAIS 
DE INICIATIVA PÚBLICA. POLÍGONO AGROFORESTAL DE CUALEDRO  ALEGACIÓNS 

 
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 

    

TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA 

      

PARROQUIA LUGAR 

  

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE 

    

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO 

   

 
A PERSOA SOLICITANTE ACTÚA COMO: 
       En nome propio 
...   Representante da persoa ou entidade interesada no procedemento  
DATOS DA PERSOA OU ENTIDADE REPRESENTADA: 
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 

    

 
DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar en 
calquera momento a través de Notifica.gal: 
TELÉFONO MÓBIL  CORREO ELECTRÓNICO  

  
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 ou Chave365. 
      Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente) 
TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA 

      

PARROQUIA LUGAR 

  

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE 

    

 
En relación co procedemento que se indica, a persoa que asina o presente documento, de conformidade co disposto no artigo 
76 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, formula as seguintes: 
 

ALEGACIÓNS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://notifica.xunta.gal/�
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DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA  
    DNI/NIE da persoa física declarante. 
    DNI/NIE da persoa física representante. 
    NIF da entidade declarante. 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

 

COMPROBACIÓN DE DATOS  
Dado que o procedemento non foi obxecto de habilitación electrónica, os documentos relacionados non poden ser obxecto de consulta ás 
administracións públicas, polo que terán que ser presentados polas persoas interesadas 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS  
Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). 

Finalidades do tratamento 

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa 
solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que se 
deriven e informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta 
cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter 
administrativo. 
A execución dun contrato no que a persoa interesada é parte ou para a aplicación a petición desta de 
medidas precontractuais. 

Lexitimación para o tratamento 

O cumprimento dunha tarefa en 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. 

Destinatarios dos datos 

As Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a 
tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma 
integral á información relativa a unha materia. 
As persoas titulares dos dereitos de aproveitamento sobre as parcelas incluídas no perímetro do 
polígono agroforestal. 
Publicación a través dos distintos medios de comunicación institucionais de que dispón a Xunta de 
Galicia como diarios oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios. 

Exercicio de dereitos 

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e 
supresión dos seus datos ou retirar, no seu caso, o consentimento outorgado a través da sede 
electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do 
procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-
dereitos 

Contacto coa persoa delegada de 
protección de datos e máis información 

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos 

 
LEXISLACIÓN APLICABLE 
Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia. 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. 
Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. 

 
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE 
 
 
 
 
 

Lugar e data 
 ,  de  de   

 
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) 


