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PLAN DE EXPLOTACIÓN PARA AUTORIZACIÓNS 2022 
SOLICITUDE DE CARNÉT NOVO Nº Venda (A cubrir 

pola confraría) 
 

 
SOLICITANTE  

NOME E APELIDOS 

 
DNI 
 
 

ENDEREZO, LOCALIDADE E PROVINCIA 

 
CODIGO POSTAL 

 
TELÉFONO 
  

 

DATA  NACEMENTO 

 
 

NOME, MATRÍCULA E FOLIO DO BARCO 

 
CORREO ELECTRÓNICO 
 
 

 
DOCUMENTACIÓN. 
1.- Copia do Permiso de explotación da embarcación (PERMEX). 
2.- Mostrar tarxetas de M. Pescador e  F. Básica. 
3.- Unha foto tamaño carné actualizada. 
4.- Fotocopia do D.N.I. 
 
 

SINATURA: 
 

 
 
 
Noia a             de        de 2022 

 
 
 
    
     En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, a Confraría de 
Pescadores S. Bartolomé de Noia, informalle que os datos de carácter persoal que figuren nesta comunicación serán incluidos nun 
ficheiro pertencente a esta, ca finalidade de ofrecela información que se solicita, así como o mantemento das actividades levadas a 
cabo por esta entidade.     Pode exercerse o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición na Confraría de Pescadores S. 
Bartolomé de Noia, Avenida República Arxentina, 21 Baixo, 15200 Noia (A Coruña). Correo-e: cofradia@cofradianoia.org. 
www.cofradianoia.es .Asimesmo o asinante autoriza á Confraría de Pescadores S. Bartolomé de Noia  a representar a este na 
comercialización dos seus productos depositados nas lonxas de Testal e o Freixo someténdose ao regulamento de réxime  interno 
das citadas lonxas, segundo o artigo 20 do Decreto 419/1993 do 17 de Decembro, polo que se refunde a normativa vixente sobre 
descarga, primeira venda e comercialización dos recursos mariños en fresco, modificado polo Decreto 101/2006, de 8 de xuño (DOG 
23/06/2006). Así como cumprilos estatutos da entidade e o plan de explotación anual. Este consentimento será válido mentras sexa 
socio da entidade., e autorizar á Confraría a asinar  no seu nome os recibos de compensación en virtude do artigo 97 da Lei 37/1992. 
 
     


