ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

IF302C

SOLICITUDE

ADSCRICIÓN DE VEHÍCULOS A CONTRATOS DE XESTIÓN DE SERVIZOS PÚBLICOS DE
TRANSPORTE REGULAR DE VIAXEIROS POR ESTRADA

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

ANDAR

CONCELLO
FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
Notifíquese a:

Persoa interesada

Persoa representante

Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notific@, https://notifica.xunta.es.
Para acceder ao contido dunha notificación será necesario un dos certificados electrónicos recoñecidos.
Ao elixir esta modalidade de notificación vostede autoriza a alta no Sistema de notificación electrónica de Galicia Notific@.
Os avisos da posta a disposición da notificación enviaranse ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a continuación.
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO

Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

PROVINCIA

ANDAR

PORTA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

CONTRATO DE XESTIÓN DE SERVIZO PÚBLICO DE TRANSPORTE REGULAR DE VIAXEIROS
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE 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 esixidos 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.

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

ANEXO I
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Anexo II coa relación identificativa dos vehículos obxecto deste procedemento.
Documento xustificativo de ter aboada a taxa. Os códigos da taxa son: Consellería: Cód. 06; Delegación: Cód. A Coruña 10, Lugo 20, Ourense
30, Pontevedra 40, Santiago 13; Servizo: Cód. 02; Denominación: 31.01.05
PRESENTADO

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

Para vehículos novos: permiso de circulación, ficha técnica, ITV en vigor e, se
é o caso, contrato de arrendamento.
Autorizo a Consellería de Infraestruturas e Vivenda, 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.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle
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
Consellería de Infraestruturas e Vivenda, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a
sxt.civ@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 16/1987, do 30 de xullo, de Ordenación dos transportes terrestres.
Real Decreto 1211/1990, do 28 de setembro, polo que se aproba o regulamento da Lei de Ordenación dos transportes terrestres.
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 Consellería de Infraestruturas e Vivenda.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería de Infraestruturas e Vivenda de

de

de

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

ANEXO II

RELACIÓN DE VEHÍCULOS INCLUÍDOS NA “AUTORIZACIÓN DE EMPRESA” CON INDICACIÓN DOS ADSCRITOS NA CONCESIÓN

MATRÍCULA

PRAZAS

DATA DE
DATA DA
ASENTOS DE PÉ TOTAL MATRICULACIÓN 1ª MATRICULACIÓN

TIPO DE ADSCRICIÓN
MÍNIMO

SUPLEMENTARIO

NON
ADSCRITO

ACCESIBILIDADE

OBSERVACIÓNS

(1) No caso de vehículos non accesibles que estiveran adscritos a outros contratos na Comunidade Autónoma, deberase indicar o contrato de procedencia xustificativo da exención.

(1)

