AN EXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO
PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PR ÓR R OGA D E TR AN SPOR TE R EGU L AR TEMPOR AL A PR AIAS

IF301K

SOL IC ITU D E

DAT OS DA ENT IDADE SOLICIT ANT E
RAZÓN SOCIAL

TIPO

NIF

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CONCELLO

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDADE

E, NA SÚA REPRESENT ACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DAT OS PARA OS EF ECT OS DE NOT IF ICACIÓN
Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos 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.
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

Nº DE AUTORIZACIÓN A PRORROGAR:
PERÍODO POLO QUE SE SOLICITA A PRÓRROGA:

A PERSOA REPRESENT ANT E DECLARA:
1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
2. Que segundo o previsto no artigo 51.3 da Lei 16/1987, do 30 de xullo, de Ordenación dos transportes terrestres e de conformidade co disposto
no artigo 11.2.a) da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, coñece que non será necesario o
consentimento do afectado para que o Rexistro de Empresas e Actividades de Transporte poda recadar de calquera outro rexistro público a
información que resulte estritamente necesaria para acreditar o cumprimento dos requisitos exixidos para o outorgamento, visado ou
modificación dos títulos que habilitan para o exercicio das actividades e profesións reguladas nesta lei ou nas normas ditadas para a súa
execución e desenvolvemento.
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DOCUMENT ACIÓN QUE SE PRESENT A OU XA PRESENT ADA CON ANT ERIORIDADE
Relación de vehículos cos que se pretende realizar o servizo.
Documento xustificativo de ter aboada a taxa.
ÓR GAN O

C ÓD .
PR OC .

AN O

Xustificante de ter pasada a ITV do/dos vehículos.
Seguro de responsabilidade civil ilimitada, coa/s súa/s correspondente/s póliza/s do/s
vehículo/s que cubra a totalidade do período estival do ano para o que se solicita a
prórroga.
Xustificante de ter equipo de aire acondicionado no/s vehículo/s, con excepción do/s que
realicen expedicións ás praias de proximidades cun percorrido menor de 40 km.

INF ORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROT ECCIÓN DE DAT OS PERSOAIS
Responsable do
tratamento

Xunta de Galicia. Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

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.

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/proteccion-datos-persoais) 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.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus
datos ou retirar, de ser o 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 delegado de
protección de datos e
máis información

(https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais)

LEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 98/1994, do 28 de abril, polo que se regula o transporte regular de viaxeiros ás praias (DOG núm. 83, do 2 de maio de 1994).
Orde do 7 de abril de 2016 pola que se adaptan e incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de
prazo aberto da Consellaría de Infraestruturas e Vivenda.
Orde do 18 de xuño de 2019 pola que se modifica a Orde do 7 de abril de 2016 pola que se adaptan e habilitan electronicamente os
procedementos administrativos de prazo aberto da Consellería de Infraestruturas e Vivenda (DOG nº 118 do 24 de xuño de 2019)
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SINAT URA DA PERSOA REPRESENT ANT E

LUGAR E DATA
,

de

Xefatura Territorial da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade de:

de

