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CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO RURAL
DIN - A4
CITMA - ORG
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DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA  ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
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).
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés poden 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).
Firma:
del
d
,
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE PESCA D'ANGULA
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PESCA DE ANGULA
A
DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DADES DEL REPRESENTANT LEGAL / DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
DADES A L'EFECTE DE NOTIFICACIÓ / DATOS A EFECTO DE NOTIFICACIÓN
C
 DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA
D
AUTORITZACIÓ I SOL·LICITUD  / AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD 
         Autoritze la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural 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 (DOGV núm. 6376, de 14-10-2010).
         Autorizo a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climatico y Desarrollo Rural 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 Decreto 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 (DOGV nº 6376, de 14-10-2010).
De conformitat amb la legislació vigent se sol·licita atendre la sol·licitud.
De conformidad con la legislación vigente se solicita atender lo demandado.
B
CARACTERÍSTIQUES DE LA PESCA / CARACTERÍSTICAS DE LA PESCA
PESCA DIMARTS
PESCA MARTES
NOMBRE DE LLOCS
NÚMERO DE PUESTOS
ANYS ANTERIORS
AÑOS ANTERIORES
NOUS
NUEVOS
NOMBRE D'INTERESSATS / NÚMERO DE INTERESADOS
	LATERAL: 
	C_FIRMA: 
	C_LLOC: 
	C_ANY: 
	C_MES: 
	C_DIA: 
	A_TIT_COG: 
	A_TIT_DNI: 
	A_TIT_DOM: 
	A_TIT_CP: 
	A_TIT_LOC: 
	A_TIT_PRO: 
	A_TIT_TEL: 
	A_TIT_MAIL: 
	A_TIT_NOM: 
	ES:E-MAIL$VA:E-MAIL$EN:E-MAIL: 
	ES:TELÉFONO$VA:TELÈFON$EN:TELÈFON: 
	ES:PROVINCIA$VA:PROVÍNCIA$EN:PROVÍNCIA: 
	ES:LOCALIDAD$VA:LOCALITAT$EN:LOCALITAT: 
	ES:CÓDIGO POSTAL$VA:CODI POSTAL$EN:CÓDIGO POSTAL: 
	ES:DOMICILIO$VA:ADREÇA$EN:ADREÇA: 
	ES:CIF NIF CIF $VA:NIF CIF $EN:CIF NIF : 
	ES:NOMBRE$VA:NOM$EN:NOM: 
	ES:APELLIDOS$VA:COGNOMS$EN:COGNOMS: 
	C_SOL_FOT: 0
	C_SOL_PLAN: 0
	C_SOL_TRAM: 0
	C_SOL_CERT: 0
	C_SOL_ALTRES: 0
	C_Altres: 
	GRP_BLUG_1: 
	GRP_BLUG_2: 
	ES:APELLIDOS$VA:COGNOMS$EN:COGNOMS: 
	ES:LOCALIDAD$VA:LOCALITAT$EN:LOCALITAT: 
	GRP_BPESCAM_1: 
	GRP_BPESCAM_2: 
	B_LLOCS: 
	B_ANTER: 
	B_NOUS: 
	NOM_ARCHIVO: IA - 27031 - 01 - E



