ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PE101A

SOLICITUDE

AUTORIZACIÓNS DE CONSTRUCIÓN E MODERNIZACIÓN DE BUQUES PESQUEIROS

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NIF

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

TELÉFONO

FAX

TELÉFONO MÓBIL

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:

Persoa ou entidade solicitante

Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
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 asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA

PARROQUIA
CP

PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

TIPO DE AUTORIZACIÓN
CONSTRUCIÓN
NOME DO NOVO BUQUE
MODERNIZACIÓN OU RECONVERSIÓN
NOME DO BUQUE
MATRÍCULA E FOLIO

OBSERVACIÓNS

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO I
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
1.Documentación común:
ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

Acreditación da representación fidedigna por calquera medio válido en dereito.
2.Solicitudes de autorización de nova construción:
Anexo II.
Proxecto realizado por persoal técnico competente que debe incluír cálculo de arqueo en GT e TRB e información detallada do motor que se
vaia instalar.
Xustificante do aboamento da taxa por autorización de construción de novas embarcacións.
Carpeta de baixas constituída por:
Folla de asento certificada e actualizada na que conste a aportación como baixa.
Certificación do Rexistro mercantil acreditativa da titularidade do buque e a ausencia de cargas e gravames.
Certificación da Capitanía marítima correspondente acreditativa da actividade pesqueira do buque nos 12 meses anteriores á data do
expediente, salvo que estea eximido deste requisito pola normativa básica de aplicación, o cal se acreditará.
Compromiso de baixa formulado nos termos que indica o artigo 4.4.D) da Orde do 5 de maio de 1998.
Se é o caso, documento acreditativo da liquidación do Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.
3.Solicitudes de autorización de modernización ou reconversión:
Folla de asento certificada e actualizada do buque.
Anexo III cumprimentado nos apartados que corresponda.
Xustificante do aboamento da taxa por autorización de obras de modernización e reconversión de buques.
Para os cambios de censo, caladoiro ou modalidade e nas instalacións ou modificacións dos sistemas ou equipos de detección, extracción,
conservación ou tratamento da pesca: unha memoria explicativa.
Nas obras que impliquen unha variación das características ou disposición estrutural do buque: proxecto realizado por técnico competente
que debe incluír cálculo de arqueo en GT e TRB.
Nas instalacións ou cambios de motor: catálogo coa información técnica detallada deste.
Cando as obras impliquen un incremento do arqueo en GT ou da potencia propulsora do buque, carpeta de baixas constituída por:
Folla de asento certificada e actualizada na que conste a aportación como baixa.
Certificación do Rexistro mercantil acreditativa da titularidade do buque e a ausencia de cargas e gravames.
Certificación da Capitanía marítima correspondente acreditativa da actividade pesqueira do buque nos 12 meses anteriores á data do
expediente, salvo que estea eximido deste requisito pola normativa básica de aplicación, o cal se acreditará.
Compromiso de baixa formulado nos termos que indica o artigo 4.4.D) da Orde do 5 de maio de 1998.
Se é o caso, documento acreditativo da liquidación do Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
DNI/NIE da persoa solicitante.
DNI/NIE da persoa representante.
NIF da entidade solicitante.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

ANEXO I
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á cal se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento

A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e
contidos da carpeta do cidadán.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa de 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.

Persoas destinatarias dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á
información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos
a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa
reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de protección
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
de datos e máis información
Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Real decreto 1549/2009, do 9 de outubro, sobre ordenación do sector pesqueiro e adaptación ao Fondo Europeo de Pesca (BOE nº 245 do 10 de
outubro de 2009) modificado polo Real decreto 1586/2012, do 23 de novembro (BOE nº 283 de 24 de novembro de 2012).
Orde do 5 de maio de 1998 pola que se regula a tramitación das autorizacións de construción e modernización de buques pesqueiros na
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 101 do 28 de maio de 1998).
Orde do 22 de abril de 2015 do Vicepresidente e Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se adaptan e
incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de prazo aberto da Consellería do Medio Rural e do Mar.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

de

de

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO II

AUTORIZACIÓNS DE CONSTRUCIÓN
CARACTERÍSTICAS DO NOVO BUQUE
NOME

ESLORA TOTAL

PUNTAL DE CONSTRUCIÓN

ARQUEO BRUTO (GT)

POTENCIA DO MOTOR PROPULSOR

ESLORA ENTRE PERPENDICULARES

MARCA DO MOTOR

NÚMERO DE TRIPULANTES MODALIDADE DE PESCA

MODELO DO MOTOR

CALADOIRO OU CENSO

PORTO BASE

MATERIAL DE CONSTRUCIÓN

TONELAXE DE REXISTRO BRUTO (TRB)

ESTALEIRO CONSTRUCTOR

RESUMO DA/S BAIXA/S ACHEGADA/S
NOME DO BUQUE

MATRÍCULA E FOLIO

SUMA
Nº DE BAIXAS:

ARQUEO BRUTO
(GT)

POTENCIA

MATERIALIZACIÓN

ANEXO III

AUTORIZACIÓNS DE MODERNIZACIÓN E RECONVERSIÓN
DATOS DO BUQUE
NOME

MATRÍCULA E FOLIO

CÓDIGO NO CENSO DA FLOTA PESQUEIRA OPERATIVA

PORTO BASE

LUGAR DE REALIZACIÓN DAS OBRAS

A. Reconversións e obras a que se refire o artigo 5º.4.. 4. da orde: (cubrir só os apartados en que existe variación)
Antes da
reconversión ou obras

Despois da
reconversión ou obras

Antes das obras

Despois das obras

Antes das obras

Despois das obras

Censo
Caladoiro
Modalidade de pesca
Sistemas ou equipos de:
Detección da pesca
Extracción
Conservación
Tratamento
B. Obras a que se refire o artigo 5º.5. da orde: (cubrir só as variacións)

Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga
Puntal de construcción
Arqueo bruto (GT)
Tonelaxe de Rexistro Bruto (TRB)
C. Instalacións ou cambios de motor a que se refire o artigo 5º.6. da orde:

Marca do motor
Modelo do motor
Potencia do motor
D. Se se dá o suposto a que se refire o artigo 5º.7. da orde:
RESUMEN DA/S BAIXA/S ACHEGADA/S
NOME DO BUQUE

MATRÍCULA E FOLIO

TOTALES
Nº DE BAIXAS:

ARQUEO BRUTO
(GT)

POTENCIA

MATERIALIZACIÓN

