ANEXO II

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PE607C

SOLICITUDE

MATRÍCULA DOS CURSOS DE TITULACIÓNS NÁUTICO-PESQUEIRAS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

SEGUNDO APELIDO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

NIF
ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

ENDEREZO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
NOME DA VÍA

TIPO DE VÍA
CP

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

LOCALIDADE

ENDEREZO ELECTRÓNICO

NOME DO CURSO QUE SOLICITA
CENTRO ONDE ESTÁ PREVISTA A REALIZACIÓN DO CURSO

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que ten coñecemento básico de lecto-escritura nunha das linguas cooficiais da Comunidade Autónoma de Galicia.
Galego
Castelán
2. Que, segundo o establecido no artigo 4.1 da Orde do 31 de xullo de 2014 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a
obtención das titulacións de mariñeiro/a pescador/a, patrón/a local de pesca e patrón/a costeiro/a polivalente na Comunidade Autónoma
de Galicia,
Posúe aptitude física para realizar a proba de natación previa á realización do exame de coñecementos teórico-prácticos de mariñeiro/a
pescador/a.
3. Que reúne os requisitos para realizar o curso solicitado de acordo coa citada orde.

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO II
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Copia do DNI ou NIE, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade
PRESENTADO

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

Copia do título profesional, de ser o caso, ou da folla do caderno onde se
acredite estar en posesión do referido título
Copia do título de mariñeiro/a pescador/a, no caso das titulacións de patrón/a
local de pesca e patrón/a costeiro/a polivalente
Acreditar unha formación mínima mediante calquera dos seguintes medios:
- Certificación expedida pola consellería con competencias en materia educativa ou por unha Administración educativa equivalente do
Estado de ter superado o nivel 1 de ensinanzas básicas iniciais ou certificado equivalente
- Certificado de ter superado un curso de alfabetización en calquera das linguas oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia, expedido por
unha entidade pública ou privada
- Declaración responsable da persoa solicitante de ter coñecementos básicos de lecto-escritura en calquera das linguas cooficiais da
Comunidade Autónoma de Galicia, marcando o recadro correspondente no cadro de declaracións
Declaración responsable de posuír aptitude para realizar unha proba de natación previa á realización do exame teórico-práctico de
mariñeiro/a pescador/a, marcando o recadro correspondente no cadro de declaracións
Xustificante de aboamento das taxas que outorgan dereito ao exame
Autorizo a Consellería do Medio Rural e do Mar, de conformidade co artigo 35.f da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a
habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, a consultar a
documentación indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a dita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a
que corresponde.
Autorizo a Consellería do Medio Rural e do Mar a consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de
identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde
da Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a
xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural e do Mar como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo
electrónico a secretariaxeraltecnica.cmrm@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 31 de xullo de 2014 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a obtención das titulacións de mariñeiro/a
pescador/a, patrón/patroa local de pesca e patrón/patroa costeiro/a polivalente na Comunidade Autónoma de Galicia.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro
Dirección do centro Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo
Dirección do centro Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol
Dirección do centro Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

