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Consellería de Presidencia y
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua

CORRECCIÓ d’errades del Decret 51/2015, de 24
d’abril, del Consell, de modificació del Decret 63/2011, de
20 de maig, pel qual es regula la pesca amb l’art denominat rall o esparvel en les aigües interiors de la Comunitat
Valenciana, i del Decret 41/2013, de 22 de març, pel qual
s’establixen les normes sobre la pesca marítima de recreació de la Comunitat Valenciana. [2015/3883]

CORRECCIÓN de errores del Decreto 51/2015, de 24 de
abril, del Consell, de modificación del Decreto 63/2011,
de 20 de mayo, por el que se regula la pesca con el arte
denominado rall o esparavel en las aguas interiores de la
Comunitat Valenciana, y del Decreto 41/2013, de 22 de
marzo, por el que se establecen las normas sobre la pesca
marítima de recreo de la Comunitat Valenciana. [2015/3883]

Advertit un error en l’annex II del decret esmentat, es publica completa la sol·licitud de llicència de pesca de recreació que apareix en la
pàgina 12348 del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número
7514, de data 28 d’abril de 2015.

Advertido un error en el anexo II del decreto mencionado, se procede a la nueva publicación completa de la solicitud de licencia de pesca
marítima de recreo que aparece en la página 12348 del Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana número 7514, de fecha 28 de abril de 2015.
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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

DNI/PASSAPORT/CIF
DNI/PASAPORTE/CIF

COGNOMS I NOM O DENOMINACIÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PL., Nº Y PUERTA)
PROVÍNCIA / PROVINCIA

B

LOCALITAT / LOCALIDAD

TELÈFON / TELÉFONO

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

DADES PERSONA REPRESENTANT (obligatori en cas de persones jurídiques)
DATOS PERSONA REPRESENTANTE (obligatorio en caso de personas jurídicas)

COGNOMS / APELLIDOS

DNI/PASSAPORT
DNI/PASAPORTE

NOM / NOMBRE

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PL., Nº Y PUERTA)
PROVÍNCIA / PROVINCIA

C

CP

CP

COM A / EN CALIDAD DE

LOCALITAT / LOCALIDAD

TELÈFON / TELÉFONO

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

DADES DE L'EMBARCACIÓ / DATOS DE LA EMBARCACIÓN
NACIONALS / NACIONALES

NOMBRE CIN / NÚMERO CIN

NOM DE L'EMBARCACIÓ / NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN

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

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

PORT D'ATRACADA / PUERTO DE ATRAQUE

POTÈNCIA MÀXIMA (kw)
POTENCIA MÁXIMA (kw)

NRE. D'INSCRIPCIÓ / Nº DE INSCRIPCIÓN

ESTRANGERES / EXTRANJERAS

DISTINTIU D'AMURES / DISTINTIVO DE AMURAS

PAÍS

SOL·LICITUD / SOLICITUD
Nova llicència
Nueva licencia

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

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

E

3 anys
3 años

4 anys
4 años

Duplicat de llicència en vigor
Duplicado de licencia en vigor
5 anys
5 años
5 anys
5 años

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

2 anys
2 años

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

1 any
1 año

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN

D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen 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), done la meua autorització perquè l'òrgan gestor del procediment obtinga directament la comprovació de les meues dades
d'identitat (DNI) i, si és el cas, de residència.
Si no subscriu esta autorització, la persona interessada estarà obligada a aportar els documents en els termes exigits per les normes
reguladores del procediment.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 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 núm. 6376, de 14.10.2010), doy mi autorización para que el órgano gestor del procedimiento obtenga directamente la
comprobación de mis datos de identidad (DNI) y, en su caso, de residencia.
Caso de no suscribir la correspondiente autorización, la persona interesada estará obligada a aportar los documentos en los términos exigidos
por las normas reguladoras del procedimiento.
Autoritze / Autorizo
No autoritze / No autorizo
REGISTRE D'ENTRADA

CHAP - IAC

D

REGISTRO DE ENTRADA

DIN - A4

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

Firma:
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. Asimismo, 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).

DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓ I AIGUA D
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA DE

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

22/04/15
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SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREACIÓ
SOLICITUD DE LICENCIA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO

F

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 de la persona que
autoritza).
Autorización del tutor legal, cuando el solicitante sea menor de edad no emancipado (se aportará copia del DNI o Pasaporte de la persona que
autoriza).
Còpia del Document Nacional d'Identitat, Permís de Residència o Número d'Identificació d'Estrangers del sol·licitant. Els ciutadans estrangers
que no posseïsquen permís de residència, o no es troben en l'obligació de tramitar el Número d'Identificació d'Estrangers, hauran de presentar
còpia del passaport.
Copia del Documento Nacional de Identidad, Permiso de Residencia o Número de Identificación de Extranjeros del solicitante. Los ciudadanos
extranjeros que no posean permiso de residencia, o no se encuentren en la obligación de tramitar el Número de Identificación de Extranjeros,
deberán presentar copia del pasaporte.
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.
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.

DIN - A4

CHAP - IAC

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.

DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓ I AIGUA D
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA DE

22/04/15

