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SOL·LICITUD DE LLOGUER D'EMBARCACIONS DE LA LLISTA 6ª PER A ACTIVITAS MARÍTIMES 
TURISTICOESPORTIVES ENTRE PORTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

SOLICITUD DE ALQUILER DE EMBARCACIONES DE LA LISTA 6ª PARA ACTIVIDADES MARÍTIMAS 
TURÍSTICO-DEPORTIVAS ENTRE PUERTOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA  

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOM O RAÓ SOCIAL / NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF 

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) LOCALITAT / LOCALIDAD CP

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO ADREÇA ELECTRÒNICA DE CONTACTE / DIRECCION ELECTRÓNICA DE CONTACTO 

REPRESENTANT (si és procedent) REPRESENTANTE (en su caso) NIF 

B SOL·LICITA / SOLICITA 
Autorització per al lloguer de l'embarcació les dades de la qual s'indiquen a continuació : 
Autorización para el alquiler de la embarcación cuyos datos se relacionan a continuación: 
 
NOM DE L'EMBARCACIÓ / NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN NRE. D'OCUPANTS / Nº DE OCUPANTES PORT BASE / PUERTO BASE MATRÍCULA 

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓNC
Autoritze la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient a sol·licitar les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries davant de 

l'administració i obligacions davant de la Seguretat Social, d'identificació personal, de domicili i de residència, segons el que disposen els articles 4 i 5 del Decret 
165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen les mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per 
l'administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV nº 6376, de 14-10-2010). 

 Autorizo a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente a recabar los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias frente a la 
administración y obligaciones frente a la Seguridad Social, de identificación personal, de domicilio y residencia, según lo previsto en los artículos 4 y 5 del Decret 
165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados 
por la administración de la Generalitat y su sector público (DOCV nº 6376, de 14-10-2010).

SÍ NO

DOCUMENTS PRESENTATS (indique'ls amb una creu) DOCUMENTOS PRESENTADOS (indiquelos con una cruz)D
Els documents a què es fa referència es presentaran originals o per mitjà de còpia compulsada per fedatari o organisme públic. 
Los documentos a que se hace referencia, se presentarán originales o mediante copia compulsada por fedatario u organismo público.

 1. Si la sol·licitud no la firma el propietari o es tracta d'una persona jurídica, acreditació de la representació 
Si la solictiud no la firma el propietario o se trata de una persona jurídica, acreditación de la representación.

 2.
Escriptura de constitució de la societat titular de l'embarcació 
Escritura de constitución de la sociedad titular de la embarcación.

 3.
Una fotocòpia compulsada del NIF de l'empresa que sol·licita l'autorització. 
Una fotocopia compulsada del NIF de la empresa que solicita la autorización.

 4.
Full d'assentament del registre d'embarcacions recent en el qual apareguen inscrites les facultats d'explotació de l'embarcació 
Hoja de asiento del registro de buques reciente en la que aparezcan inscritas las facultades de explotación de la embarcación.

 5.
Acreditació del port base de l'embarcación en una instal·lació portuària de la Comunitat Valenciana 
Acreditación del puerto base de la embarcación en una instalación de la Comunitat Valenciana.

 6.
Justificant de l'alta censal i, si escau, últim rebut de l'Impost d'Activitats Económiques per a l'activitat de lloguer d'embarcacions (epígraf 8552) 
Justificante del alta censal y, en su caso, último recibo del Impuesto de Actividades Económicas para la actividad de alquiler de embarcaciones  
(epígrafe 8552)

 7.
Certificat de la companyia asseguradora que l'embarcació disposa d'assegurança de responsabilitat civil prevista en el RD 607/1999, de 16 d'abril, pel qual 
s'aprova el Reglament de l'assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria  per a embarcacions de recreació o esportives. 
Certificado de la compañía aseguradora de que la embarcación dispone de un seguro de responsabilidad civil previsto en el RD 607/1999, de 16 de abril, por 
el que se aprueba el Reglamento del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria para embarcaciones de recreo o deportivas.

 8.
Certificat de la companyia asseguradora que l'embarcació disposa d'assegurança d'accidents que cobrisca a tots els ocupants, com a mínim, les mateixes 
contingències i indemnitzacions previstes en l'annex del Reglament de l'assegurança obligatòria de viatgers aprovat pel RD 1575/1989, de 22 de desembre. 
Certificado de la compañía aseguradora de que la embarcación dispone de un seguro de accidentes que cubra a todos los ocupantes, al menos, las mismas 
contingencias e indemnizaciones previstas en el anexo del Reglamento del seguro obligatorio de viajeros aprobado por el RD 1575/1989, de 22 de diciembre
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D DOCUMENTS PRESENTATS (indique'ls amb una creu) DOCUMENTOS PRESENTADOS (indiquelos con una cruz)

 9. Cerfificat expedit per l'òrgan competent de l'administració tributària estatal de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.* 
Certificación expedida por el órgano competente de la administración tributaria estatal de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias.*

10. Certificat expedit per l'òrgan competent de l'adminiitració tributària autonòmica valenciana de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.* 
Certificación expedida por el órgano competente de la administración tributaria autonómica valenciana de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias 

11. Certificat expedit per l'òrgan competent de la Seguretat Social de trobar-se al corrent de les obligacions davant de la Seguretat Social. * 
Certificación expedida por el órgano competente de la Seguridad Social de hallarse al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.*

* Si ho considera oportú pot autoritzar a la Conselleria perquè per mitjans telemàtics obtinga dels òrgans competents en matéria tributaria i de seguretat social un certificat 
administratiu de la inexistència de deutes i del compliment de les obligacions fiscals i laborals i socials. 

* Si lo considera oportuno puede autorizar a la Conselleria para que por medios telemáticos obtenga de los órganos competentes en materia tributaria  y de seguridad social 
certificación administrativa acerca de la inexistencia de deudas y del cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales y sociales.

, d del

Firma de la persona sol·licitant/ Firma de la persona solicitante

_________________________________________

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asímismo se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 
14/12/99).

DATA ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

IA
 - 

12
23

6-
02

-E



CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT 
CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 

D
IN

 - 
A

4

18/11/2011

C
IT

M
A

- O
R

G

SOL.LICITUD DE LLOGUER D'EMBARCACIONS DE LA LLISTA 6ª PER A ACTIVITAS MARÍTIMES 
TURISTICOESPORTIVES ENTRE PORTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

SOLICITUD DE ALQUILER DE EMBARCACIONES DE LA LISTA 6ª PARA ACTIVIDADES MARÍTIMAS 
TURÍSTICO-DEPORTIVAS ENTRE PUERTOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA  

D DOCUMENTS PRESENTATS (indique'ls amb una creu) DOCUMENTOS PRESENTADOS (indiquelos con una cruz)

 9. Cerfificat expedit per l'òrgan competent de l'administració tributària estatal de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.* 
Certificación expedida por el órgano competente de la administración tributaria estatal de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias.*

10. Certificat expedit per l'òrgan competent de l'adminiitració tributària autonòmica valenciana de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.* 
Certificación expedida por el órgano competente de la administración tributaria autonómica valenciana de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias 

11. Certificat expedit per l'òrgan competent de la Seguretat Social de trobar-se al corrent de les obligacions davant de la Seguretat Social. * 
Certificación expedida por el órgano competente de la Seguridad Social de hallarse al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.*

* Si ho considera oportú pot autoritzar a la Conselleria perquè per mitjans telemàtics obtinga dels òrgans competents en matéria tributaria i de seguretat social un certificat 
administratiu de la inexistència de deutes i del compliment de les obligacions fiscals i laborals i socials. 

* Si lo considera oportuno puede autorizar a la Conselleria para que por medios telemáticos obtenga de los órganos competentes en materia tributaria  y de seguridad social 
certificación administrativa acerca de la inexistencia de deudas y del cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales y sociales.

, d del

Firma de la persona sol·licitant/ Firma de la persona solicitante

_________________________________________

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asímismo se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 
14/12/99).

DATA ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

IA
 - 

12
23

6-
02

-E


CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT
CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 
DIN - A4
18/11/2011
CITMA- ORG
E:\IMPRESOS\IMPCASTE\LOGOTIP2.TIF
SOL·LICITUD DE LLOGUER D'EMBARCACIONS DE LA LLISTA 6ª PER A ACTIVITAS MARÍTIMES TURISTICOESPORTIVES ENTRE PORTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
SOLICITUD DE ALQUILER DE EMBARCACIONES DE LA LISTA 6ª PARA ACTIVIDADES MARÍTIMAS TURÍSTICO-DEPORTIVAS ENTRE PUERTOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA  
A
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
B
SOL·LICITA / SOLICITA 
Autorització per al lloguer de l'embarcació les dades de la qual s'indiquen a continuació :
Autorización para el alquiler de la embarcación cuyos datos se relacionan a continuación:
 
AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
C
Autoritze la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient a sol·licitar les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries davant de l'administració i obligacions davant de la Seguretat Social, d'identificació personal, de domicili i de residència, segons el que disposen els articles 4 i 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen les mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV nº 6376, de 14-10-2010).
 Autorizo a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente a recabar los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias frente a la administración y obligaciones frente a la Seguridad Social, de identificación personal, de domicilio y residencia, según lo previsto en los artículos 4 y 5 del Decret 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su sector público (DOCV nº 6376, de 14-10-2010).
DOCUMENTS PRESENTATS (indique'ls amb una creu) DOCUMENTOS PRESENTADOS (indiquelos con una cruz)
D
Els documents a què es fa referència es presentaran originals o per mitjà de còpia compulsada per fedatari o organisme públic.
Los documentos a que se hace referencia, se presentarán originales o mediante copia compulsada por fedatario u organismo público.
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
IA - 12236-01-E
E:\IMPRESOS\IMPCASTE\LOGOTIP2.TIF
SOL.LICITUD DE LLOGUER D'EMBARCACIONS DE LA LLISTA 6ª PER A ACTIVITAS MARÍTIMES TURISTICOESPORTIVES ENTRE PORTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
SOLICITUD DE ALQUILER DE EMBARCACIONES DE LA LISTA 6ª PARA ACTIVIDADES MARÍTIMAS TURÍSTICO-DEPORTIVAS ENTRE PUERTOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA  
D
DOCUMENTS PRESENTATS (indique'ls amb una creu) DOCUMENTOS PRESENTADOS (indiquelos con una cruz)
 9.
10.
11.
* Si ho considera oportú pot autoritzar a la Conselleria perquè per mitjans telemàtics obtinga dels òrgans competents en matéria tributaria i de seguretat social un certificat administratiu de la inexistència de deutes i del compliment de les obligacions fiscals i laborals i socials.
* Si lo considera oportuno puede autorizar a la Conselleria para que por medios telemáticos obtenga de los órganos competentes en materia tributaria  y de seguridad social certificación administrativa acerca de la inexistencia de deudas y del cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales y sociales.
,
d
del
Firma de la persona sol·licitant/ Firma de la persona solicitante
_________________________________________
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