ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PE507A

SOLICITUDE

AUTORIZACIÓN PARA CAMBIOS DE DOMINIO DE ESTABLECEMENTOS DE CULTIVOS
MARIÑOS E AUXILIARES- TRANSMISIÓN "INTER VIVOS" DO PERMISO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

NIF

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

CONCELLO
FAX

LOCALIDADE

TELÉFONO MÓBIL

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
Persoa ou entidade solicitante

Notifíquese a:

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

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

AUTORIZACIÓN PARA A TRANSMISIÓN DA TITULARIDADE
DO PERMISO DE ACTIVIDADE.
DA CONCESIÓN DE ACTIVIDADE CON OCUPACIÓN DE
ESTABLECEMENTO.
TIPO:

Granxa mariña

Centro de expedición

M2 DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE DO CITADO
Estación depuradora

Criadeiro

Cetaria

Parques de cultivo

LOCALIZACIÓN
LOCALIDADE

PROVINCIA

TIPO:

Batea

Liña de cultivo

LUGAR

Gaiola

LOCALIZACIÓN
CUADRÍCULA:

POLÍGONO:

DISTRITO:

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO I
(continuación)

DATOS DA PERSOA ADQUIRENTE
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

TIPO DE VÍA
CP

PROVINCIA

TELÉFONO

NOME

COTITULAR

GANANCIAL

COTITULAR

GANANCIAL

COTITULAR

GANANCIAL

COTITULAR

GANANCIAL

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

NIF

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
1.Por parte da persoa solicitante
Para os casos de persoas físicas:
No suposto de cotitularidades, Anexo II.
Para os casos de persoas xurídicas:
ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

Copia da escritura acreditativa da constitución da sociedade inscrita no rexistro
mercantil.
Copia dos estatutos polos que se rexe.
2.Por parte da persoa adquirente
Para os casos de persoas físicas:
No caso da persoa adquirente ou coadquirentes, Anexo II.
Para os casos de persoas xurídicas:
Abono da taxa administrativa

Copia da escritura acreditativa da constitución da sociedade inscrita no rexistro
mercantil.
Copia dos estatutos polos que se rexe.
Xustificación, por parte do adquirente, da capacidade técnica adecuada ás
características do establecemento.

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.

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
Decreto 406/1996, do 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia (DOG núm. 228,
do 21 de novembro de 1996).
Orde do 15 de xuño de 1999 pola que se regula o procedemento para a transmisión da titularidade das concesións das bateas de cultivos
mariños nas augas de Galicia.
Decreto 274/2003, do 4 de xuño, polo que se regula o procedemento do obtención do permiso e concesión de actividade para os
establecementos de acuicultura e auxiliares de acuicultura na zona terrestre (DOG núm. 110, do 9 de xuño de 2003).
Lei 11/2008, do 3 de decembro de Pesca de Galicia (DOG núm. 243, do 16 de decembro de 2008), modificada pola Lei 6/2009 do 11 de
decembro (DOG núm. 243, do 15 de decembro de 2009).
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.
Orde do 8 de setembro de 2017 de delegación de competencias na Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, nas direccións xerais e
xefaturas territoriais e na Presidencia do Consello de Administración do ente público Portos de Galicia (DOG núm. 180, do 21 de setembro de
2017).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería do Mar de

de

de

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO II

COMPROBACIÓN DE DATOS DE TERCEIRAS PERSOAS INTERESADAS
PE507A – AUTORIZACIÓN PARA CAMBIOS DE DOMINIO DE ESTABLECEMENTOS DE CULTIVOS MARIÑOS E AUXILIARES –
TRANSMISIÓN “INTER VIVOS” DO PERMISO
As persoas interesadas, mediante a súa sinatura, declaran ter sido informadas da incorporación dos seus datos persoais ao expediente en
tramitación. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia
dos documentos.
COMPROBACION DE DATOS
NOME E APELIDOS

Os seguintes documentos serán obxecto de
consulta ás administracións públicas

NIF

SINATURA

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI/NIE
DNI/NIE
DNI/NIE
DNI/NIE
DNI/NIE
DNI/NIE
DNI/NIE
DNI/NIE
DNI/NIE
DNI/NIE
DNI/NIE
DNI/NIE
DNI/NIE
De non ser suficiente o espazo previsto no cadro anterior deberanse cubrir e enviar tantos anexos como sexan necesarios.

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.
Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería do Mar de

de

de

