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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
PORTOS DE GALICIA
RESOLUCIÓN do 2 de novembro de 2020 pola que se modifica a Resolución
do 14 de outubro de 2020 que aproba o procedemento de autorización temporal
de uso de posto de atracada, en portos dependentes da Comunidade Autónoma
de Galicia, outorgada para barcos con base no porto (código de procedemento
IF501A).
Antecedentes.
O 23 de outubro de 2020 publicouse no Diario Oficial de Galicia a Resolución do 14 de
outubro de 2020 pola que se aproba o procedemento de autorización temporal de uso de
posto de atracada, en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia, outorgada para barcos con base no porto (código de procedemento IF501A).
Na alínea n) da súa cláusula novena, relativa á documentación complementaria, incluíase a obriga de presentación do anexo II de domiciliación bancaria para o cobramento das
taxas portuarias, debidamente cuberto e selado por unha entidade bancaria con operatividade en España en que o solicitante sexa titular da conta bancaria onde desexe realizar
os pagamentos.
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Non obstante, co fin de reducir a carga administrativa, considérase oportuno simplificar
o procedemento eliminando a obriga de presentar o anexo II de domiciliación bancaria.
Visto o anterior, a prol da simplificación de documentos, redución de cargas administrativas aos particulares e facilidade de acceso a información na realización de trámites
administrativos, de acordo con todo o indicado, e en virtude das atribucións conferidas no
artigo 12.j) da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia,
RESOLVO:
Modificar a Resolución do 14 de outubro de 2020, publicada no DOG núm. 214, do 23 de
outubro, pola que se aproba o. procedemento de autorización temporal de uso de postos
de atracada, en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia, outorgada para
barcos con base no porto, no seguinte:
Primeira. Elimínase a alínea n) da cláusula novena, seguinte:
«n) Modelo de presentación anexo II de domiciliación bancaria, para o cobramento das
taxas portuarias, debidamente cuberto e selado por unha entidade bancaria con operati-
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vidade en España en que o solicitante sexa titular da conta bancaria onde desexe realizar
os pagamentos. O dito modelo está á disposición dos solicitantes na sede electrónica da
Xunta de Galicia».
Segunda. Elimínase do procedemento IF501A o anexo II Domiciliación bancaria e estes datos intégranse no anexo I Solicitudes.
Terceiro. Modifícase o anexo I para incluír os datos bancarios do solicitante.
Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial
de Galicia.
Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso
contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de
Compostela, no prazo de dous (2) meses contados desde o día seguinte ao da notificación
desta resolución.
Non obstante, os interesados poderán interpor contra esta resolución recurso potestativo de reposición, no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte ao desta publicación, ante o mesmo órgano que a ditou, de acordo co disposto nos artigos 123 e 124 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas.
Santiago de Compostela, 2 de novembro de 2020
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Susana Lenguas Gil
Presidenta de Portos de Galicia
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ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

IF501A

SOLICITUDE

AUTORIZACIÓN TEMPORAL DE USO DE POSTO DE ATRACADA EN PORTOS DEPENDENTES DA
COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, OUTORGADA POR PORTOS DE GALICIA, PARA BARCOS
CON BASE NO PORTO

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

NOME DA VÍA

NIF/PASAPORTE

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO

FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos, sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente.
Electrónica, a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365.
Postal (cúbrase o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).
TIPO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

CVE-DOG: qt45k7g1-luf6-2gi2-jvd0-myzmnejgnw59

BLOQ.

CONCELLO

LOCALIDADE

DATOS BANCARIOS
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN

https://sede.xunta.gal
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ANEXO I
(continuación)

+

DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO
PORTO:

INSTALACIÓN:
MARCA:

NOME DA EMBARCACIÓN :
BANDEIRA:

LISTA:

FOLIO:

MATRÍCULA:
POTENCIA MOTOR:

PROPULSIÓN PRINCIPAL:
ESLORA FOLLA ASENTO
(metros)

MODELO:

MANGA FOLLA ASENTO
(metros)

NIB:
TRB:

TIPO DE EMBARCACIÓN:

CALADO
(metros)

ESLORA MÁXIMA REAL
(metros)

MANGA MÁXIMA REAL
(metros)

-

MARQUE SE DISPÓN DOUTRA ATRACADA PARA A MESMA EMBARCACIÓN NOUTRO PORTO XESTIONADO POR PORTOS DE GALICIA:
NO CASO DE TER MARCADO O RECADRO ANTERIOR, INDIQUE SE DESEXA MANTER ESA AUTORIZACIÓN:
MARQUE SE A EMBARCACIÓN ESTÁ EN CONSTRUCIÓN
MARQUE SE A EMBARCACIÓN ESTÁ NO REXISTRO OFICIAL DE EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS E BARCOS HISTÓRICOS DE GALICIA
MARQUE SE O SOLICITANTE É XUBILADO NO RÉXIME ESPECIAL DE TRABALLADORES DO MAR
FORMALIZARA SOLICITUDE ANTERIOR E ENCÓNTRASE EN LISTA DE ESPERA

EN CASO AFIRMATIVO, INDÍQUESE DATA DA SOLICTUDE

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que coñece as bases que rexen o procedemento de autorización temporal de uso de posto de atracada, así como as condicións xerais que
rexerán a dita autorización.
2. Que, no suposto de dispor dunha autorización de posto de atracada para a mesma embarcación en calquera dos outros portos e instalacións
titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia, asume o compromiso de renuncia expresa á dita autorización, agás que no porto ou
instalación de que se trate non exista lista de espera (SOAMENTE SE APLICA NO SUPOSTO DE SER TITULAR DUNHA PRAZA DE AMARRE).
3. Declara que as medidas reais da embarcación indicadas no presente formulario son as dimensións reais máximas da súa embarcación,
entendendo como tales as medidas entre os puntos máis distantes desta. En calquera caso, AUTORIZA a Portos de Galicia para acceder á
embarcación e realizar as comprobacións que sexan oportunas.
4. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
5. Estar ao día nas obrigas de pagamento coas facendas públicas estatais e autonómica.
6. Que coñece e acepta as condicións impostas mediante a sinatura do presente documento.
7. Que cumpre todos os requisitos establecidos na normativa vixente para poder optar á obtención dun punto de atracada, que dispón da
documentación que así o acredita, que a poñerá ao dispor da Administración cando lle sexa requirida e que se compromete a manter o
cumprimento das anteriores obrigacións durante o período de tempo inherente ao devandito exercicio.
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8. Que non se encontra en causa de prohibición de contratar coas administracións públicas, segundo os artigos 71 a 73 da Lei 9/2017, do 8 de
novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.
9. No suposto de que o solicitante sexa estranxeiro e non teña residencia no territorio nacional, DECLARA que designa como representante,
para todos os efectos que dimanen da autorización, con domicilio en territorio nacional, o representante que asina a presente solicitude
(SOAMENTE SE APLICA NO SUPOSTO DE SER O SOLICITANTE EXTRANXEIRO SEN RESIDENCIA NO TERRITORIO NACIONAL).
10. Que autoriza a domiciliación bancaria das liquidacións das taxas portuarias devindicadas pola autorización no número de conta bancaria
indicada no presente formulario de solicitude.
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ANEXO I
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Persoas físicas estranxeiras sen NIE: pasaporte.
Seguro da embarcación coas coberturas establecidas pola normativa que regula o seguro de responsabilidade civil de subscrición obrigatoria
para embarcacións deportivas ou de lecer, que na actualidade está constituída polo Real decreto 607/1999, do 16 de abril, ás cales se
engadirá a cobertura de remoción de restos da embarcación. Para acreditar a formalización do seguro deberase achegar certificado da
compañía aseguradora, redactado en lingua española ou galega, que acredite a formalización e o aboamento con vixencia no período en que
se formalice a solicitude.
• Identificación da compañía aseguradora ou do axente de seguros e da persoa que actúa en representación.
• Número da póliza de seguro.
• Identificación da embarcación asegurada, con indicación de nome e matrícula.
• Mención expresa da cobertura de responsabilidade civil e a vixencia temporal do seguro.
• Mención expresa da cobertura dos gastos de remoción de restos da embarcación.
• Importe da franquía, de ser o caso.
• Data de pagamento da póliza que acredite a súa formalización.
• Data de expedición do certificado, asinado polo titular ou representante legal.
Permiso de navegación da embarcación.
Folla de asento do rexistro da capitanía marítima correspondente. A certificación debe ter unha antigüidade máxima dun ano, ata a data
de presentación da solicitude. Este documento está composto polas follas: “Rexistro Marítimo Español” e “Folla ou follas de asento” (no
caso de que estea en trámites de actualización, deberá presentarse o xustificante conforme se está tramitando a dita actualización na
Capitanía Marítima, e deberá achegala en canto se dispoña dela).
As embarcacións inscritas segundo o réxime especial das embarcacións de recreo con marcación CE de eslora igual ou inferior a 12 metros e
que non teñan certificado ordinario do Rexistro Marítimo Español, en lugar dos documentos indicados nos dous puntos anteriores deberán
presentar copia do anverso e do reverso do certificado de inscrición, xunto cunha copia da declaración de conformidade da embarcación CE.
No caso dunha embarcación en construción, presentarase certificado do estaleiro coas características desta e a data prevista de entrega.
Se a embarcación se destina exclusivamente ás competicións deportivas e non está inscrita no Rexistro Marítimo Español, deberase
presentar a documentación que acredite tal circunstancia, a propiedade da embarcación e as características técnicas da embarcación.
As embarcacións de bandeira estranxeira deberán presentar unha declaración expedida pola autoridade competente en que conste que non
están obrigadas á matriculación definitiva en España conforme o establecido na Lei 38/1992, de 28 de decembro, reguladora dos impostos
especiais (a cal establece que deberán ser obxecto de matriculación definitiva en España os medios de transporte novos ou usados, cando se
destinen a ser empregados no territorio español por persoas ou entidades que sexan residentes en España ou que sexan titulares de
establecementos situados en España), ou unha certificación do Rexistro marítimo central ou territorial de buques ou mesmo da
Administración de alfándegas-AEAT, que acredite tales circunstancias.
Se o solicitante ten a condición de xubilado no réxime especial de traballadores do mar, certificado acreditativo de tal condición expedido
polo organismo oficial correspondente.
Para presentar soamente no caso de sociedades
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ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

Escritura ou documento de constitución, estatutos ou acta fundacional debidamente
inscritos, de ser o caso, no rexistro pertinente.
Poder de representación outorgado a favor do solicitante en que estea debidamente
verificada a súa suficiencia, e inscrito, de ser o caso, no rexistro pertinente, agás
que a representación se desprenda dos documentos anteriormente citados.
Certificado acreditativo, expedido polo organismo oficial correspondente, de que a
embarcación está inscrita no Censo de embarcacións tradicionais e barcos históricos
de Galicia da Xunta de Galicia como embarcación tradicional galega ou embarcación
histórica (clásica ou de época).
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ANEXO I
(continuación)
COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante
DNI/NIE da persoa representante
NIF da entidade solicitante
Certificado de domicilio fiscal
Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias á AEAT
Certificado de estar ao día no pagamento á Seguridade Social
Certificado de estar ao día no pagamento das débedas á Administración pública da Comunidade Autónoma
Certificado acreditativo, expedido polo organismo oficial correspondente, de que a embarcación está inscrita no Censo de
embarcacións tradicionais e barcos históricos de Galicia da Xunta de Galicia como embarcación tradicional galega ou
embarcación histórica (clásica ou de época).
CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta,
deberá achegar o documento correspondente.

AUTORIZO A
CONSULTA

NIF da entidade solicitante

SI

NON

Certificado de domicilio fiscal

SI

NON

Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias á AEAT

SI

NON

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o
tratamento
Persoas destinatarias dos
datos
Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos
da Carpeta cidadá.
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando
corresponda.
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á
información relativa a unha materia.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos, a
través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora
do procedemento administrativo común.
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Contacto delegado de
protección de datos e máis
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
información
Actualización normativa: no caso de existiren diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.
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ANEXO I
(continuación)
LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia.
Decreto 130/2013, do 1 de agosto, que regula a explotación dos portos deportivos e das zonas portuarias de uso náutico-deportivo de competencia da Comunidade
Autónoma de Galicia.
Regulamento de servizo, policía e réxime dos portos adscritos á Comunidade Autónoma.
Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia.
Decreto 227/1995, do 20 de xullo, que recolle o Regulamento do ente público Portos de Galicia.
Resolución do 2 de novembro de 2020 pola que se modifica a Resolución do 14 de outubro de 2020 que aproba o procedemento de autorización temporal de uso de
posto de atracada, en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia, outorgada para barcos con base no porto (código de procedemento IF501A).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de
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Portos de Galicia de:

https://sede.xunta.gal

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

