ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PE627A

SOLICITUDE

AUTORIZACIÓN DE VENDA DE PRODUTOS PESQUEIROS QUE NON SEXAN OBXECTO
DE PRIMEIRA VENDA EN LONXA
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF OU EQUIVALENTE

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO
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 de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA
PARROQUIA
CP

PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

TIPO DE PRODUTOS PARA OS QUE SE SOLICITA A AUTORIZACIÓN
CONXELADOS E ULTRACONXELADOS
TRANSFORMADOS
ACUICULTURA
ALGAS

IDENTIFICACIÓN DO ESTABLECEMENTO PARA O QUE SOLICITA AUTORIZACIÓN

(nome-matrícula-folio-código CFPO)(nome-distrito-polígono-cuadrícula ou nome-lugar-concello-provincia)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que dispón de equipos informáticos suficientes e adecuados para a obtención e transmisión electrónica, tanto á Administración competente
como aos operadores, da información establecida no Real decreto 418/2015, do 29 de maio, polo que se regula a primeira venda dos
produtos pesqueiros.
2. Que dispón de sistemas de pesada verificados e aprobados pola Administración competente, sendo responsable da exactitude da pesada.
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
Aboar a taxa por autorización de venda de produtos pesqueiros que non sexan obxecto de primeira venda en lonxa.
ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

Copia rexistrada da solicitude de alta no Rexistro Galego de Empresas
Halioalimentarias segundo o establecido no Decreto 420/1993, do 17 de decembro,
polo que se refunde a normativa vixente en materia de Rexistro de Buques e de
empresas Halioalimentarias, do establecemento cando non estea xa inscrito.

Ademáis, no caso de acuicultura:
Copia do título administrativo habilitante para o exercicio da actividade.
Copia do rexistro sanitario, de ser o caso.
Ademáis, no caso de buques conxeladores/factoría:
Copia da licenza de pesca.
Copia do rexistro sanitario.
Tradución xurada do equivalente á licenza de pesca, do permiso temporal de pesca,
do rexistro sanitario e da acreditación do representante, para buques UE de pavillón
non español.
Ademáis, no caso de algas:
Plan de explotación de algas

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas.
DNI/NIE da persoa solicitante
DNI/NIE da persoa representante
NIF da entidade solicitante
NIF da entidade representante

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o
tratamento
Persoas destinatarias dos
datos
Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos
da carpeta cidadá.
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.
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.
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 de datos e máis
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
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
Lei 11/2008, do 3 de decembro, de Pesca de Galicia (DOG nº 243, do 16 de decembro de 2008), modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro
(DOG nº 243, do 15 de decembro de 2009).
Real Decreto 418/2015, do 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros.
(BOE Núm.149, do 23 de xuño de 2015).
Orde do 27 de maio de 2005 pola que se regula a descarga, transporte e primeira venda dos produtos pesqueiros e acuícolas dos que non sexa
obrigada a súa primeira venda en lonxa, e establécese o procedemento para a autorización. (DOG nº 105 do 2 de xuño de 2005).
Corrección de erros: DOG nº 125, do 30 de xuño.
Modificada por:
Orde do 28 de xullo de 2005 (DOG nº 151, do 8 de agosto).
Orde do 27 de outubro de 2006 (DOG nº 217, do 10 de novembro).
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 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

