ANEXO III

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PE401L

SOLICITUDE

OUTORGAMENTO DAS MODALIDADES DE RECURSOS ESPECÍFICOS NO PERMISO DE
EXPLOTACIÓN PARA EMBARCACIÓN E DA ACREDITACIÓN PARA A EXPLOTACIÓN DO
PERCEBE
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

SEGUNDO APELIDO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

NIF

TELÉFONO MÓBIL

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide coa anterior)
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DA EMBARCACIÓN
NOME

MATRÍCULA E FOLIO

CENTRO BASE

CONFRARÍA OU ENTIDADE

DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO
Outorgamento das modalidades no permiso de explotación da embarcación
Percebe

Solénidos

Algas

Anemones

Peneira

Poliquetos

INDICAR A ENTIDADE PARA A QUE PRESENTA A SOLICITUDE
INDICAR O NÚMERO DE PERSOAS QUE PRETENDE ENROLAR E QUE CONTAN COA CERTIFICACIÓN
PROFESIONAL CORRESPONDENTE

Equinodermos
Outros
Obtención da acreditación para a explotación do percebe para a seguinte tripulación enrolada na embarcación
Nome e apelidos

NIF

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO III
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
1. Para o outorgamento da modalidade de recursos específicos no permiso de explotación da embarcación
Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade.
No suposto de cotitularidade, copia do DNI ou NIE do resto das persoas titulares da embarcación, só no caso de non autorizar a súa consulta
no Sistema de verificación de datos de identidade. No caso de autorizarse a consulta de datos, deberá realizarse de acordo co modelo do
anexo IX.
Copia do DNI ou NIE da persoa representante, en caso de non ter autorizado a consulta desta información á Consellería do Mar.
Documento que acredite a representación con que actúa a persoa representante, se é o caso.
Xustificante do pagamento das taxas, agás no caso de que o pagamento se realizase de forma telemática.
Documentación acreditativa de cada un dos aspectos que se van a valorar segundo o baremo aprobado.
Certificacións profesionais da tripulación, agás no suposto de autorización a consulta destes datos á Consellería do Mar. No caso de
autorizarse a consulta de datos, deberá realizarse de acordo co modelo do anexo X.
Rol de despachos actualizado da embarcación coa dotación da tripulación enrolada nela.
PRESENTADO

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

Copia do NIF da persoa xurídica solicitante, en caso de non ter autorizado a
consulta desta información á Consellería do Mar.
2. Para a obtención da acreditación para a explotación do percebe
Rol de despachos da embarcación coa dotación da tripulación enrolada nela.
Caderno de inscrición marítima onde conste o nome das persoas tripulantes embarcadas.
Certificado de percebeiro/a da persoa tripulante. Non será preciso presentar esta documentación no suposto de autorización expresa á
Consellería do Mar por parte da persoa tripulante para a consulta destes datos de acordo co modelo do anexo X.
Autorizo a Consellería do Mar, de conformidade co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a habilitación de
procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para consultar a documentación
indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a dita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a
que corresponde.
Autorizo a Consellería do Mar para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do
Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería do Mar para consultar os datos de identidade da persoa representante no Sistema de verificación de datos de identidade
do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería do Mar para consultar os datos de validación do NIF da persoa xurídica solicitante que constan en poder do Ministerio de
Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos
servizos públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar como responsable do ficheiro solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a:
sxt.mar@xunta.es.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro.
Decreto 425/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente sobre o permiso de explotación para exercer a actividade
pesqueira e marisqueira.
Decreto 114/2007, do 31 de maio, de modificación do Decreto 425/1993, do 17 de decembro.
Decreto 48/2013, do 7 de marzo, polo que se modifica o Decreto 425/1993, do 17 de decembro.
Orde do 30 de decembro de 2015 pola que se regula a explotación dos recursos específicos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería do Mar de

de

de

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO IX

AUTORIZACIÓN PARA A CONSULTA DOS DATOS DE IDENTIDADE
Autorízase a Consellería do Mar para a consulta dos datos de identidade no Sistema de verificación de datos de identidade (SVDI) do Ministerio
de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009, das persoas que se indican a seguir:
NOME E APELIDOS

AUTORIZA CONSULTA DE
IDENTIDADE (SVDI)

NIF

Lugar e data

,

de

de

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SINATURA

ANEXO X

AUTORIZACIÓN PARA A CONSULTA DE DATOS RELATIVOS AOS CERTIFICADOS PROFESIONAIS
Autorízase a Consellería do Mar para a consulta dos datos relativos aos certificados profesionais expedidos pola Consellería do Mar, de
conformidade co artigo 4 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do
7 de xullo de 2009, das persoas que se indican a seguir:
NOME E APELIDOS

AUTORIZA CONSULTA DE
CERTIFICADOS PROFESIONAIS

NIF

Lugar e data

,

de

de

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SINATURA

