FORMULARI DE CONTROL DE LA RECOL·LECCIÓ DE Posidonia
oceanica PER A USOS TRADICIONALS I AMB MÈTODES MANUALS
Article 6.3.a Decret 25/2018 de 27 de juliol, sobre la conservació de la Posidonia oceanica a
les Illes Balears

Dades personals:
Nom:
DNI:
Telèfon:

Adreça postal:
Correu electrònic:

Espècie/Actuació: retirada o recol·lecció de P. oceanica
Quantitat*:
Actuació sol·licitada:
 Recol·lecció per a usos tradicionals (descripció):

Localització:
Illa/es i zona/platges on s’ha de desenvolupar la tasca:
 Fora d’espai natural protegit
 Dins espai natural protegit
 Dins i fora d’espai natural protegit

Quin: ............................
Quin: ............................

Tipus de platja**
 Natural amb serveis
 Natural sense serveis
Data inici recol·lecció*:

Data finalització recol·lecció:
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Altres informacions d’interès:

Relació de documentació tramesa:
1. 2. 3. -

Signatura i nom del sol·licitant:

Data:
El present formulari ha de ser enviat per e-mail a especies@dgcapea.caib.es,
indicant “Recol·lecció de Posidònia per a usos tradicionals” a l’assumpte, o bé per
correu postal.
*
Quantitat: La quantitat finalment recol·lectada haurà de ser comunicada a l’administració.
Època: les restes de posidònia no es poden retirar entre els dies 31 d'octubre i 15 de març a sectors de les
platges urbanes, i entre els dies 30 de setembre i 1 de maig a platges naturals amb serveis.

**

Platja natural amb serveis: aquell tram de platja que compta amb elements antròpics i artificials de baix
impacte i serveis temporals, i que alhora compta amb unes condicions ecològiques i geomorfològiques ben
conservades tant en l'àmbit marí com terrestre.
Platja natural sense serveis: el tram de platja que no presenta elements antròpics ni artificials que alterin les
seves condicions ambientals o paisatgístiques, i que alhora presenta unes condicions ecològiques i
geomorfològiques ben conservades tant en l’àmbit marí com en el terrestre.
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