PORT / PUERTO

SOL·LICITUD D'ASSIGNACIÓ COM A BASE D'AMARRATGE DE
TITULARITAT PÚBLICA PER A EMBARCACIÓ ESPORTIVA
SOLICITUD DE ASIGNACIÓN COMO BASE DE AMARRE DE
TITULARIDAD PÚBLICA PARA EMBARCACIÓN DEPORTIVA

A

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

COGNOMS/ APELLIDOS

DOMICILI (CARRER, PLAÇA, NÚMERO I PORTA) DOMICILIO (CALLE,PLAZA,, NÚMERO Y PUERTA

PROVÍNCIA / PROVINCIA

B

TELÈFON / TELÉFONO

CP

LOCALITAT / LOCALIDAD

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

DADES DE L'EMBARCACIÓ / DATOS DE LA EMBARCACIÓN
MÀNEGA / MANGA

MATRICULA

NOM DE L' EMBARCACIÓ / DATOS DE LA EMBARCACIÓN

C

NIF

NOM / NOMBRE

ESLORA

EXPOSA / EXPONE

- Ser propietari de l'embarcació esportiva, la qual manifeste que, cas de ser-me assignat l'amarratge, no utilitzaré per a fins professionals,
comercials o qualsevol altra activitat lucrativa.
- Que sóc coneixedor i accepte les normes per a gestió d'amaratges de titularitat pública, i autoritza, així mateix, la'administració portuària perquè
dispose de la meua embarcació segons les dites normes.
- Ser propietario de la embarcación deportiva, la cual manifiesto que, caso de serme asignado el amarre, no utilizaré para fines profesionales,
comerciales o cualquier otra actividad lucrativa.
- Que soy conocedor y acepto las normas para la gestión de amarres de titularidad pública, autorizando asimismo a la administración portuaria a
que disponga de mi embarcación de acuerdo con dichas normas.

D

SOL·LICITUD / SOLICITUD

Que, havent presentat este escrit amb els documents que s'acompanyen, es considere a qui subscriu com a part en l'expedient i se m'assigne un
lloc d'amarratge públic com a base en el dit port per a l'embarcació ressenyada
Teniendo por presentado este escrito con los documentos que se acompañan, se tenga a quien suscribe por parte en el expediente y se me
asigne un puesto de amarre público como base en dicho puerto para la embarcación reseñada.
Designe com a persona que en la meua absència es farà responsable de l'embarcació a:
Designo como persona que en mi ausencia se hará responsable de la embarcación a:
COGNOMS/ APELLIDOS

NOM / NOMBRE

E

LOCALITAT / LOCALIDAD

TELÈFON / TELÉFONO

AUTORITZACIÓ I DECLARACIÓ / AUTORIZACIÓN Y DECLARACIÓN

NO*

SÍ
,

En cas de no autoritzar haurà de presentar la documentació pertinent
En caso de no autorizar deberá presentar la documentación pertinente

d

del

La persona sol·licitant / la persona solicitante

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DIN - A4

La persona designada

CHOPVT - ORG

AUTORITZE la Conselleria competent en matèria de busseig a sol·licitar les dades relatives a la identificació personal, 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 núm. 6376, de 14.10.2010).
AUTORIZO a la Conselleria competente en materia de buceo a recabar los datos relativos a la identificación personal, 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 (DOCV nº 6376, de 14.10.2010).

Firma:

Firma:

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés poden ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades 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'article 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).

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI
CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO

DATA ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

13/10/15

IA - 12074 - 01 - E

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

DOMICILI (CARRER, PLAÇA, NÚMERO I PORTA) DOMICILIO (CALLE,PLAZA,, NÚMERO Y PUERTA

PORT / PUERTO

SOL·LICITUD D'ASSIGNACIÓ COM A BASE D'AMARRATGE DE
TITULARITAT PÚBLICA PER A EMBARCACIÓ ESPORTIVA
SOLICITUD DE ASIGNACIÓN COMO BASE DE AMARRE DE
TITULARIDAD PÚBLICA PARA EMBARCACIÓN DEPORTIVA

A

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

COGNOMS/ APELLIDOS

DOMICILI (CARRER, PLAÇA, NÚMERO I PORTA) DOMICILIO (CALLE,PLAZA,, NÚMERO Y PUERTA

PROVÍNCIA / PROVINCIA

B

TELÈFON / TELÉFONO

CP

LOCALITAT / LOCALIDAD

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

DADES DE L'EMBARCACIÓ / DATOS DE LA EMBARCACIÓN
MÀNEGA / MANGA

MATRICULA

NOM DE L' EMBARCACIÓ / DATOS DE LA EMBARCACIÓN

C

NIF

NOM / NOMBRE

ESLORA

EXPOSA / EXPONE

- Ser propietari de l'embarcació esportiva, la qual manifeste que, cas de ser-me assignat l'amarratge, no utilitzaré per a fins professionals,
comercials o qualsevol altra activitat lucrativa.
- Que sóc coneixedor i accepte les normes per a gestió d'amaratges de titularitat pública, i autoritza, així mateix, la'administració portuària perquè
dispose de la meua embarcació segons les dites normes.
- Ser propietario de la embarcación deportiva, la cual manifiesto que, caso de serme asignado el amarre, no utilizaré para fines profesionales,
comerciales o cualquier otra actividad lucrativa.
- Que soy conocedor y acepto las normas para la gestión de amarres de titularidad pública, autorizando asimismo a la administración portuaria a
que disponga de mi embarcación de acuerdo con dichas normas.

D

SOL·LICITUD / SOLICITUD

Que, havent presentat este escrit amb els documents que s'acompanyen, es considere a qui subscriu com a part en l'expedient i se m'assigne un
lloc d'amarratge públic com a base en el dit port per a l'embarcació ressenyada
Teniendo por presentado este escrito con los documentos que se acompañan, se tenga a quien suscribe por parte en el expediente y se me
asigne un puesto de amarre público como base en dicho puerto para la embarcación reseñada.
Designe com a persona que en la meua absència es farà responsable de l'embarcació a:
Designo como persona que en mi ausencia se hará responsable de la embarcación a:
NOM / NOMBRE

DOMICILI (CARRER, PLAÇA, NÚMERO I PORTA) DOMICILIO (CALLE,PLAZA,, NÚMERO Y PUERTA

E

LOCALITAT / LOCALIDAD

TELÈFON / TELÉFONO

AUTORITZACIÓ I DECLARACIÓ / AUTORIZACIÓN Y DECLARACIÓN

NO*

SÍ
,

En cas de no autoritzar haurà de presentar la documentació pertinent
En caso de no autorizar deberá presentar la documentación pertinente

d

del

La persona sol·licitant / la persona solicitante

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DIN - A4

La persona designada

CHOPVT - ORG

AUTORITZE la Conselleria competent en matèria de busseig a sol·licitar les dades relatives a la identificació personal, 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 núm. 6376, de 14.10.2010).
AUTORIZO a la Conselleria competente en materia de buceo a recabar los datos relativos a la identificación personal, 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 (DOCV nº 6376, de 14.10.2010).

Firma:

Firma:

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés poden ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades 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'article 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).

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI
CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO

DATA ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

13/10/15

IA - 12074 - 01 - E

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

COGNOMS/ APELLIDOS

