¡ATENCIÓN! Vostede pode cubrir este formulario e presentalo no rexistro electrónico ou gardar un borrador na súa carpeta do cidadán. O
borrador non pode gardarse no seu disco local. Para cubrir un campo sitúe o punteiro do rato no espazo correspondente.

ANEXO II

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PE401B

SOLICITUDE

PERMISO DE EXPLOTACIÓN A PÉ
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NIF
NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

CONCELLO

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

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 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:
CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO MÓBIL

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
NOME DA VÍA
NÚM.
BLOQ.
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
CÓDIGO POSTAL

LUGAR
PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO
INDICAR A ENTIDADE PARA A CAL PRESENTA A SOLICITUDE
CONFRARÍA DE NOIA

OBXECTO DA SOLICITUDE
Outorgamento do permiso

MODALIDADE DO PERMISO
Marisqueo xeral

Renovación do permiso

Percebe

Suspensión temporal da vixencia do permiso

Poliquetos

Cambio de entidade titular asociativa no permiso

Ourizo

Cese da suspensión temporal da vixencia do permiso

Algas

Renuncia ao permiso

Anemones
Navalla e longueirón
Outros

https://sede.xunta.gal

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

¡ATENCIÓN! Vostede pode cubrir este formulario e presentalo no rexistro electrónico ou gardar un borrador na súa carpeta do cidadán. O
borrador non pode gardarse no seu disco local. Para cubrir un campo sitúe o punteiro do rato no espazo correspondente.

ANEXO II
(continuación)
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
Só para o outorgamento do permiso de explotación para o marisqueo a pé: marisqueo xeral ou recursos específicos
1. Estar empadroada nun municipio do litoral de Galicia.
2. Maior de 18 anos ou menor emancipada e non superar a idade exixida para ter dereito á pensión de xubilación, na súa modalidade
contributiva, conforme o previsto na normativa en materia de Seguridade Social.
3. Non ser perceptora de pensións de xubilación, grande invalidez, incapacidade permanente absoluta, incapacidade permanente total, a favor
de familiares ou perceptora da renda de integración social de Galicia. As persoas perceptoras da renda de integración social en Galicia poderán
acceder ao proceso de selección, pero deberán renunciar a ela no momento do outorgamento do permiso de explotación.
4. Non estar incapacitada para exercer os labores de marisqueo.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
1. Para o outorgamento do permiso de explotación para o marisqueo a pé: marisqueo xeral ou recursos específicos.
Documentación acreditativa de cada un dos aspectos que se valorarán segundo o baremo aprobado:
Formación.
Experiencia profesional.
Xustificante do pagamento das taxas, agás no caso de que o pagamento se realizase de forma telemática.
2. Para o cambio de entidade do permiso de explotación a pé de entidade titular asociativa. Só para permisos de explotación a pé para
marisqueo xeral.
No suposto de ser vítima de violencia de xénero: documentación que acredite tal situación por calquera das formas previstas no artigo 5 da
Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
Anexo XI no suposto de ter a cargo unha persoa en situación de dependencia: informe das condicións de saúde ou informe dos servizos
sociais ou resolución de recoñecemento da situación de dependencia se é emitido por outra comunidade autónoma.
Informe favorable e motivado das entidades de orixe e destino. Será preciso presentalo en calquera dos casos anteriores.
3. Para a renovación do permiso de explotación para o marisqueo a pé: marisqueo xeral ou recursos específicos.
Certificado da agrupación sectorial, de estar constituída, e da entidade titular do plan de xestión dos días dedicados ás actividades de
control da actividade extractiva, extracción autorizada de semente de mexillón e e actividades de turismo mariñeiro contempladas no plan
de xestión, con expresión das datas dedicadas ás tarefas. Así mesmo, incluirase a información necesaria sobre o desenvolvemento das
actividades, que permita calcular se a persoa solicitante cumpre a porcentaxe necesaria para renovar o permiso de explotación.
Certificado da agrupación sectorial, de estar constituída, e da entidade titular do plan de xestión da porcentaxe dos días dedicados ás
actividades de semicultivo , e de protección e vixilancia dos bancos marisqueiros, con expresión das datas dedicadas ás tarefas. Así mesmo,
incluirase a información necesaria sobre o desenvolvemento das actividades, que permita calcular se a persoa solicitante cumpre a
porcentaxe necesaria para renovar o permiso de explotación. Esta documentación só será necesaria cando ditas actividades computen para
a renovación do permiso de explotación, sempre que así estea recollido no plan de xestión aprobado
Certificado da agrupación sectorial, de estar constituída, e da entidade titular do plan de xestión respecto ao cumprimento das prescricións
específicas do plan do ano natural anterior. Esta documentación só será necesaria presentala cando o plan de xestión para recursos
específicos
recolla
prescricións
de
obrigado
cumprimento.
Xustificante do pagamento das taxas, agás no caso que o pagamento se realizase de forma telemática.
4. Para o caso da suspensión da vixencia do permiso de explotación para o marisqueo a pé: marisqueo xeral ou recursos específicos.
Estar ao coidado dun/dunha fillo/a: documentación que acredite a data de nacemento do/da fillo/a, no caso de ser por natureza, ou ben
por resolución xudicial ou administrativa, nos casos de adopción ou acollemento.
Estar ao coidado dun familiar ata o 2º grao de afinidade ou cosanguinidade. Informe das condicións de saúde ou informe dos servizos sociais
ou resolución do recoñecemento da situación de dependencia se é emitido por outra comunidade autónoma.
No suposto de ser vítima de violencia de xénero: documentación que acredite tal situación por calquera das formas previstas no artigo 5 da
Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega, para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
Certificado da entidade titular do plan de xestión en que se faga constar que a persoa solicitante está ao día nas obrigas que poida ter como
socia da confraría ou entidade a que está asociada e da agrupación sectorial en que estea integrada, de estar constituída.

¡ATENCIÓN! Vostede pode cubrir este formulario e presentalo no rexistro electrónico ou gardar un borrador na súa carpeta do cidadán. O
borrador non pode gardarse no seu disco local. Para cubrir un campo sitúe o punteiro do rato no espazo correspondente.

ANEXO II
(continuación)
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
Consulta dos datos de residencia
MARQUE O RECADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Consulta como demandante de emprego a data concreta.
Vida laboral.
Consulta das prestacións sociais públicas do INSS.
Consulta das certificacións profesionais (certificado de percebeiro/a e certificado de mariscador/a).
Consulta da situación ou de protección de cese de actividade do INSS.
Consulta da RISGA.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o
tratamento
Persoas destinatarias dos
datos
Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos
da Carpeta cidadá.
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/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando
corresponda.
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.
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
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
protección de datos e máis
información
Actualización normativa: no caso de existiren 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
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.
Decreto 153/2019, do 21 de novembro, polo que se regula o réxime de conservación e explotación dos recursos marisqueiros e das algas.
Orde do 15 de xullo de 2011, pola que se regula o permiso de explotación para o marisqueo a pé.
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 Comarcal da Consellería do Mar de Ribeira

de

de

https://sede.xunta.gal

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

¡ATENCIÓN! Vostede pode cubrir este formulario e presentalo no rexistro electrónico ou gardar un borrador na súa carpeta do cidadán. O
borrador non pode gardarse no seu disco local. Para cubrir un campo sitúe o punteiro do rato no espazo correspondente.

ANEXO XI

COMPROBACIÓN DE DATOS DE TERCEIRAS PERSOAS INTERESADAS
PE401B – PERMISO DE EXPLOTACIÓN A PÉ

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
Consulta de recoñecemento da
situación de dependencia pola Xunta
de Galicia
Consulta de recoñecemento da
situación de dependencia pola Xunta
de Galicia
Consulta de recoñecemento da
situación de dependencia pola Xunta
de Galicia
Consulta de recoñecemento da
situación de dependencia pola Xunta
de Galicia
Consulta de recoñecemento da
situación de dependencia pola Xunta
de Galicia
Consulta de recoñecemento da
situación de dependencia pola Xunta
de Galicia
Consulta de recoñecemento da
situación de dependencia pola Xunta
de Galicia
Consulta de recoñecemento da
situación de dependencia pola Xunta
de Galicia
Consulta de recoñecemento da
situación de dependencia pola Xunta
de Galicia
Consulta de recoñecemento da
situación de dependencia pola Xunta
de Galicia
Consulta de recoñecemento da
situación de dependencia pola Xunta
de Galicia
Consulta de recoñecemento da
situación de dependencia pola Xunta
de Galicia

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
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o
tratamento
Persoas destinatarias dos
datos
Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos
da Carpeta cidadá.
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/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando
corresponda.
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.
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 de datos e máis
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
información
Actualización normativa: no caso de existiren 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

Comarcal da Consellería do Mar de Ribeira

de

de

