SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A L’EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES PESQUERS
SOL·LICITANT / SOLICITANTE
Organització o col·lectiu de pescadors professionals / Organización o colectivo de pescadores
profesionales

CIF

Nom i llinatges del representant / Nombre y apellidos del representante

DNI / NIE

Adreça de notificació/ Dirección de notificación

Núm.

Bloc / Bloque

Esc.

Pis / Piso

Codi postal / Código postal

Localitat /Localidad

Municipi / Municipio

Telèfon 1 / Teléfono 1

Telèfon 2 / Teléfono 2

Adreça electrònica / Dirección electrónica

Porta / Puerta

Illa / Isla

UBICACIÓ DEL PUNT D’EMMAGATZEMATGE / UBICACIÓN DEL PUNTO DE ALMACENAMIENTO
Adreça / Dirección
Codi postal / Código postal

Núm.
Localitat /Localidad

Bloc / Bloque

Esc.

Municipi / Municipio

Pis / Piso

Porta / Puerta

Illa / Isla

El punt d’emmagatzematge ¿es troba dins un recinte portuari? SI
Port / Puerto
/ El punto de almacenamiento, ¿se encuentra dentro de un recinto
NO
portuario?
Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de dades de caràcter
personal, especialment de l’article 10 (“El responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de les
dades de caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a les dades i al deure de guardar-les”).

SOL·LICIT: / SOLICITO:
Que, d’acord amb el que disposa l’article 10 del Decret 13/2007, de 2 de març, pel qual
s’estableixen les normes de primera venda dels productes pesquers, s’autoritzi al local esmentat
l’emmagatzematge de productes pesquers. / Que, de acuerdo con lo que dispone el artículo 10 del
Decreto 13/2007, de 2 de marzo, por el cual se establecen las normas de primera venta de los productos
pesqueros, se autorice en el local mencionado el almacenamiento de productos pesqueros.
Documents adjunts (marqueu la documentació aportada): / Documentación adjunta (marque la
documentación que se aporta):
Fotocòpia del CIF de l’organització o col·lectiu */ Fotocopia del CIF de la organización o colectivo *
Fotocòpia del DNI del representant de l’organització o col·lectiu * / Fotocopia del DNI del representante de la organización o
colectivo *
Documentació que acrediti la disposició, l’autorització o la concessió dels terrenys o local per dur a terme l’activitat * /
Documentación que acredite la disposición, la autorización o la concesión de los terrenos o local para llevar a cabo la actividad *
Projecte de les activitats d’emmagatzematge * / Proyecto de las actividades de almacenamiento *
Contingut mínim del projecte d’activitats: descripció breu del local i de les seves instal·lacions, destinataris de l’activitat,
justificació de la conveniència de l’emmagatzematge a aquest local i forma de funcionament de l’activitat.
Contenido mínimo del proyecto de actividades: descripción breve del local y de sus instalaciones, destinatarios de la actividad, justificación de
la conveniencia del almacenamiento en este local y forma de funcionamiento de la actividad.

* Documentació obligatòria / Documentación obligatoria
____________________, _____ d____________ de 20___
[Rúbrica]

DESTINACIÓ: DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI RURAL I MARÍ DE LA CONSELLERIA D’AGRICULTURA,
MEDI AMBIENT I TERRITORI

