SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREACIÓ
SOLICITUD DE LICENCIA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO

A

DADES DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA SOL·LICITANT (*)
DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA SOLICITANTE (*)

COGNOMS O DENOMINACIÓ SOCIAL
APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL

NOM / NOMBRE

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

LOCALITAT / LOCALIDAD

TELÈFON / TELÉFONO

MÒBIL / MÓVIL

CP

DATA DE NAIXEMENT
FECHA DE NACIMIENTO

DNI/PASSAPORT/CIF
DNI/PASAPORTE/CIF

PROVÍNCIA / PROVINCIA

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

(*) En cas de sol·licitud de llicència per a embarcació, la persona sol·licitant serà la titular de l'embarcació.
En caso de solicitud de licencia para embarcación, la persona solicitante será la titular de la embarcación.

B

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (EN SU CASO)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)

COGNOMS / APELLIDOS

COM A / EN CALIDAD DE

C

DNI

NOM / NOMBRE

TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A)
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)

CP

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

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO

MÒBIL / MÓVIL

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics:
Indiqueu en quina llengua voleu rebre les notificacions:
SI
Si el solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:
Valencià
Castellà
Valenciano
Castellano
(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, l'interessat haurà de disposar de certificació electrònica en els termes previstos en la seu
electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, el interesado deberá disponer de certificación electrónica en los términos previstos en la
sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

DADES DE L'EMBARCACIÓ
DATOS DE LA EMBARCACIÓN

NOM DE L'EMBARCACIÓ / NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN

DISTINTIU D'AMURES / DISTINTIVO DE AMURAS
FULL-ANY / FOLIO-AÑO
MATRÍCULA
ESLORA (m)

PORT D'ATRACADA / PUERTO DE ATRAQUE

POTÈNCIA MÀXIMA (kw)
POTENCIA MÁXIMA (kw)

ESTRANGERES / EXTRANJERAS

DOCUMENTACIÓ APORTADA
DOCUMENTACIÓN APORTADA

Comú:
Común:
Autorització del tutor legal, quan el sol·licitant siga menor d'edat no emancipat (s'aportarà còpia del DNI o Passaport del tutor legal).
Autorización del tutor legal, cuando el solicitante sea menor de edad no emancipado (se aportará copia del DNI o Pasaporte del tutor legal)
Les persones jurídiques, hauran de presentar còpia de la targeta d'identificació fiscal.
Las personas jurídicas, deberán presentar copia de la tarjeta de identificación fiscal.
Document que autoritze la representació, quan la sol·licitud es realitze en representació d'una altra persona i aquesta no conste en el registre
de representants (s'aportarà còpia del DNI o passaport de la persona que ha autoritzat la seua representació)
Documento que autorice la representación, cuando la solicitud se realice en representación de otra persona y ésta no conste en el registro de
representantes (se aportará copia del DNI o Pasaporte de la persona que ha autorizado su representación)
Llicència de pesca marítima recreativa submarina:
Licencia de pesca marítima recreativa submarina:
Certificat mèdic oficial, expedit per metge especialista en medicina subaquàtica i hiperbàrica, de reunir les condicions físiques necessàries per
a practicar activitats subaquàtiques.
Certificado médico oficial, expedido por médico especialista en medicina subacuática e hiperbárica, de reunir las condiciones físicas
necesarias para practicar actividades subacuáticas.
Llicència per a embarcació:
Licencia para embarcación:
Document oficial acreditatiu de les característiques de l'embarcació i titularitat d'esta. En cas d'arrendament, haurà d'aportar-se còpia del
contracte, acreditant la liquidació dels impostos corresponents.
Documento oficial acreditativo de las características de la embarcación y titularidad de la misma. En caso de arrendamiento, se deberá aportar
copia del contrato, acreditando la liquidación de los impuestos correspondientes.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

26/03/21

CAMACCDR - SCAT

DISTINTIU D'AMURES / DISTINTIVO DE AMURAS

PAÍS

E

LLISTA / LISTA

DIN - A4

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

NIB (Número d'Identificació del Buc)
NIB (Número de Identificación del Buque)

NACIONALS / NACIONALES

IA - 26067 - 01 - E

D

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREACIÓ
SOLICITUD DE LICENCIA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO

A

DADES DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA SOL·LICITANT (*)
DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA SOLICITANTE (*)

COGNOMS O DENOMINACIÓ SOCIAL
APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL

NOM / NOMBRE

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

LOCALITAT / LOCALIDAD

TELÈFON / TELÉFONO

MÒBIL / MÓVIL

CP

DATA DE NAIXEMENT
FECHA DE NACIMIENTO

DNI/PASSAPORT/CIF
DNI/PASAPORTE/CIF

PROVÍNCIA / PROVINCIA

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

(*) En cas de sol·licitud de llicència per a embarcació, la persona sol·licitant serà la titular de l'embarcació.
En caso de solicitud de licencia para embarcación, la persona solicitante será la titular de la embarcación.

B

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (EN SU CASO)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)

COGNOMS / APELLIDOS

COM A / EN CALIDAD DE

C

DNI

NOM / NOMBRE

TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A)
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)

CP

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

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO

MÒBIL / MÓVIL

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics:
Indiqueu en quina llengua voleu rebre les notificacions:
SI
Si el solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:
Valencià
Castellà
Valenciano
Castellano
(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, l'interessat haurà de disposar de certificació electrònica en els termes previstos en la seu
electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, el interesado deberá disponer de certificación electrónica en los términos previstos en la
sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

DADES DE L'EMBARCACIÓ
DATOS DE LA EMBARCACIÓN

NOM DE L'EMBARCACIÓ / NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN

NIB (Número d'Identificació del Buc)
NIB (Número de Identificación del Buque)

LLISTA / LISTA

DISTINTIU D'AMURES / DISTINTIVO DE AMURAS
FULL-ANY / FOLIO-AÑO
MATRÍCULA
ESLORA (m)

PORT D'ATRACADA / PUERTO DE ATRAQUE

POTÈNCIA MÀXIMA (kw)
POTENCIA MÁXIMA (kw)

ESTRANGERES / EXTRANJERAS

Comú:
Común:
Autorització del tutor legal, quan el sol·licitant siga menor d'edat no emancipat (s'aportarà còpia del DNI o Passaport del tutor legal).
Autorización del tutor legal, cuando el solicitante sea menor de edad no emancipado (se aportará copia del DNI o Pasaporte del tutor legal)
Les persones jurídiques, hauran de presentar còpia de la targeta d'identificació fiscal.
Las personas jurídicas, deberán presentar copia de la tarjeta de identificación fiscal.
Document que autoritze la representació, quan la sol·licitud es realitze en representació d'una altra persona i aquesta no conste en el registre
de representants (s'aportarà còpia del DNI o passaport de la persona que ha autoritzat la seua representació)
Documento que autorice la representación, cuando la solicitud se realice en representación de otra persona y ésta no conste en el registro de
representantes (se aportará copia del DNI o Pasaporte de la persona que ha autorizado su representación)
Llicència de pesca marítima recreativa submarina:
Licencia de pesca marítima recreativa submarina:
Certificat mèdic oficial, expedit per metge especialista en medicina subaquàtica i hiperbàrica, de reunir les condicions físiques necessàries per
a practicar activitats subaquàtiques.
Certificado médico oficial, expedido por médico especialista en medicina subacuática e hiperbárica, de reunir las condiciones físicas
necesarias para practicar actividades subacuáticas.
Llicència per a embarcació:
Licencia para embarcación:
Document oficial acreditatiu de les característiques de l'embarcació i titularitat d'esta. En cas d'arrendament, haurà d'aportar-se còpia del
contracte, acreditant la liquidació dels impostos corresponents.
Documento oficial acreditativo de las características de la embarcación y titularidad de la misma. En caso de arrendamiento, se deberá aportar
copia del contrato, acreditando la liquidación de los impuestos correspondientes.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

26/03/21

DIN - A4

DOCUMENTACIÓ APORTADA
DOCUMENTACIÓN APORTADA

CAMACCDR - SCAT

DISTINTIU D'AMURES / DISTINTIVO DE AMURAS

PAÍS

E

NACIONALS / NACIONALES

IA - 26067 - 01 - E

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

D

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREACIÓ
SOLICITUD DE LICENCIA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO

F

SOL·LICITUD / SOLICITUD
Nova llicència
Nueva licencia

Duplicat de llicència en vigor
Duplicado de licencia en vigor

LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA DES DE TERRA
LICENCIA DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA DESDE TIERRA

1 any
1 año

2 anys
2 años

3 anys
3 años

LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA SUBMARINA
LICENCIA DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA SUBMARINA

4 anys
4 años

LLICÈNCIA PER A EMBARCACIÓ DE PESCA MARÍTIMA DE RECREACIÓ
LICENCIA PARA EMBARCACIÓN DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO

2 anys
2 años

3 anys
3 años

4 anys
4 años

5 anys
5 años

2 anys
2 años
LLICÈNCIA PER A EMBARCACIÓ COMERCIAL DE PESCA MARÍTIMA DE RECREACIÓ
LICENCIA PARA EMBARCACIÓN COMERCIAL DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO

5 anys
5 años

1 any
1 año

La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en la present sol·licitud i en la documentació que s’adjunta
són exactes i conformes amb l’establit en la legislació, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la disposició
de la Generalitat per a la seua presentació, comprovació, control i inspecció posterior que s’estimen oportuns.
La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud y en la documentación que se adjunta son
exactos y conformes con lo establecido en la legislación, y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita, quedando a
disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.
Se l'informa que d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional huitena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i l'article 4 de la
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, l'òrgan gestor podrà verificar aquelles dades manifestades en la present sol·licitud.
Se le informa que de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y el artículo 4 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, el órgano gestor podrá verificar aquellos datos manifestados en la presente solicitud.
Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta el
tractament de dades de caràcter personal.
Antes de firmar la solicitud, ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el
tratamiento de datos de carácter personal.

,
d
de
La persona sol·licitant o representant / La persona solicitante o representante

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria d’agricultura.
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en materia de agricultura.
Finalitat del tractament: Tramitació d’autoritzacions, llecències i targetes d’identitat professional en pesca i aqüicultura així com recollida de dades i
primera venda.
Finalidad del tratamiento: Tramitación de autorizaciones, licencias y tarjetas de identidad profesional en pesca y acuicultura, así como recogida de
datos y primera venta.
Exercici de drets: Pot exercitar el dret d’accés, rectificació supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de
manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu l’enllaç següent: http://www.gva.es/va/proc19970.
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter
personal de manera presencial o telemática de conformidad con lo que prevé el enlace siguiente: http://www.gva.es/es/proc19970.
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, qualsevol persona interessada té dret a presentar una
reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la
normativa en matèria de protecció de dades.
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, cualquier persona interesada tiene derecho a presentar una
reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la
normativa en materia de protección de datos.
Podeu obtindre informació més detallada en l’enllaç següent: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments.
Puede obtener información mas detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

26/03/21

DIN - A4

Nom del tractament: Autoritzacions, llicències de pesca i aqüicultura, recollida de dades i primera venda i targetes professionals del sector pesquer.
Nombre del tratamiento: Autorizaciones, licencias de pesca y acuicultura, recogida de datos y primera venta y tarjetas profesionales del sector
pesquero.

CAMACCDR - SCAT

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

IA - 26067 - 02 - E

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

Firma:

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREACIÓ
SOLICITUD DE LICENCIA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO

F

SOL·LICITUD / SOLICITUD
Nova llicència
Nueva licencia

Duplicat de llicència en vigor
Duplicado de licencia en vigor

LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA DES DE TERRA
LICENCIA DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA DESDE TIERRA

1 any
1 año

2 anys
2 años

3 anys
3 años

LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA SUBMARINA
LICENCIA DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA SUBMARINA

4 anys
4 años

LLICÈNCIA PER A EMBARCACIÓ DE PESCA MARÍTIMA DE RECREACIÓ
LICENCIA PARA EMBARCACIÓN DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO

2 anys
2 años

3 anys
3 años

4 anys
4 años

5 anys
5 años

2 anys
2 años
LLICÈNCIA PER A EMBARCACIÓ COMERCIAL DE PESCA MARÍTIMA DE RECREACIÓ
LICENCIA PARA EMBARCACIÓN COMERCIAL DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO

5 anys
5 años

1 any
1 año

La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en la present sol·licitud i en la documentació que s’adjunta
són exactes i conformes amb l’establit en la legislació, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la disposició
de la Generalitat per a la seua presentació, comprovació, control i inspecció posterior que s’estimen oportuns.
La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud y en la documentación que se adjunta son
exactos y conformes con lo establecido en la legislación, y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita, quedando a
disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.
Se l'informa que d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional huitena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i l'article 4 de la
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, l'òrgan gestor podrà verificar aquelles dades manifestades en la present sol·licitud.
Se le informa que de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y el artículo 4 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, el órgano gestor podrá verificar aquellos datos manifestados en la presente solicitud.
Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta el
tractament de dades de caràcter personal.
Antes de firmar la solicitud, ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el
tratamiento de datos de carácter personal.

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

Firma:
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria d’agricultura.
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en materia de agricultura.
Finalitat del tractament: Tramitació d’autoritzacions, llecències i targetes d’identitat professional en pesca i aqüicultura així com recollida de dades i
primera venda.
Finalidad del tratamiento: Tramitación de autorizaciones, licencias y tarjetas de identidad profesional en pesca y acuicultura, así como recogida de
datos y primera venta.
Exercici de drets: Pot exercitar el dret d’accés, rectificació supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de
manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu l’enllaç següent: http://www.gva.es/va/proc19970.
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter
personal de manera presencial o telemática de conformidad con lo que prevé el enlace siguiente: http://www.gva.es/es/proc19970.
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, qualsevol persona interessada té dret a presentar una
reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la
normativa en matèria de protecció de dades.
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, cualquier persona interesada tiene derecho a presentar una
reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la
normativa en materia de protección de datos.
Podeu obtindre informació més detallada en l’enllaç següent: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments.
Puede obtener información mas detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

26/03/21

DIN - A4

Nom del tractament: Autoritzacions, llicències de pesca i aqüicultura, recollida de dades i primera venda i targetes professionals del sector pesquer.
Nombre del tratamiento: Autorizaciones, licencias de pesca y acuicultura, recogida de datos y primera venta y tarjetas profesionales del sector
pesquero.

CAMACCDR - SCAT

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

IA - 26067 - 02 - E

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

,
d
de
La persona sol·licitant o representant / La persona solicitante o representante

