ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PE616C

SOLICITUDE

INSCRICIÓN NOS EXAMES TEÓRICOS E PRÁCTICOS PARA A OBTENCIÓN DOS TÍTULOS
QUE HABILITAN PARA O GOBERNO DAS EMBARCACIÓNS DE LECER

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF

CONCELLO
TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa representante

Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE (poderá ser cambiado en calquera momento da tramitación do procedemento)
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notific@, https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén a disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia Notific@, para que poida acceder ao contido destas de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA

PARROQUIA
CP

PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

DATOS RELATIVOS AO EXAME
1. Desexa participar no exame

para a obtención do título de:

Capitán/capitá de iate: módulo xenérico/módulo de navegación
Patrón/patroa de iate: módulo xenérico/módulo de navegación
Patrón/patroa de embarcacións de lecer
Patrón/patroa de embarcacións de lecer (parte complementaria)
Patron/patroa para navegacion básica
Patrón/patroa de motonáutica A
Patrón/patroa de motonáutica B
2. Desexa participar no exame que se vai realizar no seguinte centro de ensino:
Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo
Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira
Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol
Este formulario tamén pode presentarse electronicamente na
sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

ANEXO I
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Recoñecemento psicotécnico, no caso de que sexa necesario, de acordo co disposto no anexo VIII do Real decreto 875/2014, do 10 de
outubro.
Xustificante de aboamento das taxas.
Consentimento dos seus pais, nais ou titores/as legais para os menores de idade que teñan cumpridos os 16 anos de idade no momento de
realización das probas, para obter o título de patrón/patroa para navegación básica.
PRESENTADO

CÓD. PROC.

ANO

As persoas candidatas que se presenten ao exame teórico ou práctico de seguridade e
navegación de patrón/patroa de iate ou de capitán/capitá de iate achegarán copia do título
anterior, se foi expedido fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.
As persoas candidatas que se presenten ao exame teórico complementario do patrón/patroa
de embarcacións de lecer, achegarán copia do certificado de exame de patrón/patroa para
navegación básica expedido pola Comunidade Autónoma de Galicia ou do título segundo o
Real decreto 875/2014.
As persoas candidatas que se presenten ao exame de patrón/patroa de iate ou capitán/capitá
de iate e superasen un dos módulos do exame teórico segundo o Real decreto 875/2014,
achegarán copia do certificado de exame expedido pola Comunidade Autónoma de Galicia.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta electrónica automatizada. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar os devanditos
documentos.
Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante.

DENEGO E
PRESENTO O
DOCUMENTO

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle
de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a
sxt.mar@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
Real decreto 875/2014, do 10 de outubro, polo que se regulan as titulacións náuticas para o goberno das embarcacións de lecer.
Orde do 8 de xaneiro de 2009 pola que se establecen as condicións que regulan os requisitos para a obtención dos títulos que habilitan para o
goberno das embarcacións de lecer na Comunidade Autónoma de Galicia.
Resolución do 15 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan exames ordinarios teóricos e
prácticos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer e motos náuticas na Comunidade Autónoma
de Galicia.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Tribunal de exames de
titulacións de lecer de:

de

de

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

