ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PE405A

SOLICITUDE

CONCESIÓN DE LICENZA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO EN SUPERFICIE/SUBMARINA

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO 1

NIF

CONCELLO

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO 2

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
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

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 ou Chave365.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).
TIPO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

OBXECTO DA SOLICITUDE
Licenza para practicar a pesca marítima de recreo en superficie
Concesión

Renovación

Anual

Mensual

Licenza para practicar a pesca marítima de recreo submarina para maiores de 16 anos
Concesión

Renovación

Anual

Mensual

Licenza para practicar a pesca marítima de recreo en superficie para titulares de embarcacións da 6ª lista
Concesión
N.º de persoas para as que se solicita a autorización:

Anual
Matricula:

Mensual
Folio:

Nome

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
Taxas administrativas devengadas pola tramitación da solicitude (código de taxa 30.17.02)
Só para o caso de licenza para practicar a pesca marítima de recreo submarina para maiores de 16 anos
Certificado médico oficial
Póliza seguro accidentes e responsabilidade civil
Licenza de armas ou tarxeta federativa
Consentimento paterno para menores de 18 anos
Só para o caso de licenza para practicar a pesca marítima de recreo en superficie para titulares de embarcacións da 6ª lista
NIF da embarcación
Despacho ante capitanía marítima
Rol da embarcación

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 recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante
DNI/NIE da persoa representante

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería do Mar.

Finalidades do tratamento

Tramitar a súa solicitude de licenza de pesca marítima de recreo en superficie e a actualización da información
e contidos da Carpeta cidadá.

Lexitimación para o
tratamento

O cumprimento dunha obrigación legal segundo o establecido na Lei 6/1993, do 11 de maio, de pesca de
Galicia, o Decreto 211/1999, do 17 de xuño, polo que se regula a pesca marítima de recreo e demais normativa
recollida na ficha do procedemento.

Destinatarios dos datos

Non se prevén comunicacións a terceiros.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión
dos seus datos ou retirar, no seu 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 coa persoa delegada
de protección de datos e máis https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
información

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 17 de setembro de 2009 pola que se desenvolve o Decreto 211/1999, do 17 de xuño, polo que se regula a pesca marítima de recreo
(DOG nº 188 do 24 de setembro de 2009)

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

