ANEXO II

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PE401B

SOLICITUDE

PERMISO DE EXPLOTACIÓN A PÉ
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

SEGUNDO APELIDO

NÚMERO BLOQUE ANDAR
CONCELLO

TELÉFONO MÓBIL

NIF

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 co anterior)
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE ANDAR
CONCELLO

TELÉFONO MÓBIL

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO
INDICAR A ENTIDADE PARA A CAL PRESENTA A SOLICITUDE
CONFRARÍA DE PESCADORES S. BARTOLOMÉ DE NOIA
Outorgamento do permiso de explotación para marisqueo a pé
Marisqueo xeral
Outorgamento do permiso de explotación a pé para recursos específicos
Percebe
Poliquetos
Outros
Cambio no permiso de explotación de entidade titular asociativa
Renovación do permiso de explotación para marisqueo a pé
Marisqueo xeral
Renovación do permiso de explotación a pé para recursos específicos
Percebe
Poliquetos
Outros
Suspensión temporal da vixencia do permiso de explotación para marisqueo a pé
Marisqueo xeral
Suspensión temporal da vixencia do permiso de explotación a pé para recursos específicos
Percebe
Poliquetos
Outros

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

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
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:
Informe actualizado do Servizo Público de Emprego xunto co informe actualizado da vida laboral, agás no suposto de autorización á
Consellería do Mar para a consulta destes datos.
Certificación actualizada do empadroamento en que conste a antigüidade, agás no suposto de autorización á Consellería do Mar para a
consulta destes datos.
Formación.
Experiencia profesional.
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.
Xustificante do pagamento das taxas, agás no caso de que o pagamento se realizase de forma telemática.
Certificación profesional correspondente, no caso de que a persoa solicitante estivese en posesión dunha delas. Non será necesario en caso
de autorización á Consellería do Mar para a consulta destes datos.
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.
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. Non será necesario en caso de autorización expresa da persoa dependente á
Consellería do Mar para a consulta destes datos segundo o anexo XI.
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 da porcentaxe dos días dedicados ás
actividades de semicultivo e os traballos de control, protección e vixilancia, 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 as ditas actividades se 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 necesario presentala cando o plan de xestión para
recursos específicos recolla prescricións de obrigado cumprimento.
Informe de vida laboral en que conste o período de alta no réxime especial da Seguridade Social dos/as traballadores/as do mar. Non será
necesario en caso de autorización á Consellería do Mar para a consulta destes datos.
Documentación que acredite non ser perceptor/a de pensións de xubilación, grande invalidez, incapacidade permanente absoluta,
incapacidade permanente total, a favor de familiares ou perceptor/a da renda de integración social de Galicia. Non será necesario en caso
de autorización á Consellería do Mar para a consulta destes datos.
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 consanguinidade. Informe das condicións de saúde ou informe dos servizos
sociais ou resolución do recoñecemento da situación de dependencia. Non será preciso achegar a resolución de recoñecemento da situación
de dependencia ditada pola Administración autonómica, en caso de autorización por parte da persoa dependente á Consellería do Mar para
a consulta destes datos, segundo o anexo XI.
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.
No caso de incapacidade permanente total ou incapacidade permanente absoluta con carácter revisable: informe do Instituto Social da
Mariña agás no caso de autorización expresa á Consellería do Mar para a consulta destes datos.
No suposto de cesamento da actividade: copia da solicitude ante o Instituto Social da Mariña. Unha vez recoñecida a protección por
cesamento da actividade, achegarase a resolución do Instituto Social da Mariña, agás no caso de autorización á Consellería do Mar para a
consulta destes datos.
Informe de vida laboral, agás no caso de autorización a Consellería do Mar para a consulta destes datos.
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.

ANEXO II
(continuación)
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 residencia da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de residencia do
Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 3 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 relativos á situación de demandante de emprego que constan en poder do Servizo Público
de Emprego, 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)

Autorizo a Consellería do Mar para consultar os datos de vida laboral que constan en poder do Instituto Nacional da Seguridade Social, 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)

Autorizo a Consellería do Mar para consultar os datos de prestacións sociais públicas que constan en poder do Instituto Nacional da Seguridade
Social, 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)

Autorizo a Consellería do Mar para consultar os datos das certificacións profesionais de certificado de percebeiro/a e certificado de
mariscador/a que constan en poder da Administración autonómica, de conformidade co artigo 4 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo
que se simplifica a documentación para a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería do Mar para consultar os datos da situación ou de protección de cese da actividade por ter recoñecidos dereitos pola
Seguridade Social que constan en poder do Instituto Nacional da Seguridade Social, 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)

Autorizo a Consellería do Mar para consultar os datos da percepción da renda de integración social de Galicia (Risga) que constan en poder da
Administración autonómica, de conformidade co artigo 4 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para
a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos.
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 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 Territorial da Consellería do Mar de

de

A Coruña

de

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

