SOL·LICITUD DE QUALIFICACIÓ DE PROFESSIONALITAT DE PESCA
SOL·LICITANT (ARMADOR)
Nom i llinatges o raó social / Nombre y apellidos o razón social

DNI / NIE / CIF

Nom i llinatges del representant / Nombre y apellidos del representante

DNI / NIE

Adreça / Dirección

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

DADES DE L’EMBARCACIÓ DE PESCA D’ARTS MENORS
Nom de l’embarcació/ Nombre de la embarcación

Matrícula / Matrícula

Port Base i lloc d’amarrament actual / Puerto Base y lugar de amarre actual

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:
Obtenir la qualificació de professionalitat pesquera: / Obtener la calificación de profesionalidad
pesquera:
DE L’ANY: / DEL AÑO: ...............................
Documents adjunts (marqueu la documentació aportada): / Documentación adjunta (marque la
documentación que se aporta):
Fotocòpia del DNI o NIE */ Fotocopia del DNI o NIE*
Full d’assentament actualitzat* / Hoja de asiento actualizada*
Declaració resumen anual de l’IVA (Model 390) de l’any anterior / Declaración resumen anual del IVA (Modelo 390) del año
anterior
Rol de l’embarcació on figuri el seu despatx per a l’activitat pesquera i la relació de tripulants de l’any anterior / Rol de la
embarcación donde figure su despacho para la actividad pesquera y la relación de tripulantes del año anterior
Acreditació del total de dies i volum de les vendes de l’any anterior (mínim de 90 dies) / Acreditación del total de días y volumen
de las ventas del año anterior (mínimo de 90 días)
Si pertoca: acreditació de la representació de la societat / Si procede: acreditación de la representación de la sociedad
Si pertoca: fotocòpia de les escriptures de constitució de la societat / Si procede: fotocopia de las escrituras de constitución de la
sociedad
* Documentació obligatòria / Documentación obligatoria

____________________, _____ d____________ de 20___
Rúbrica de l’armador

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

