ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

IN419A

SOLICITUDE

CAPTACIÓN E PROCESAMENTO DOS DATOS DE PRODUCIÓN ENERXÉTICA DAS
INSTALACIÓNS ACOLLIDAS AO RÉXIME ESPECIAL DE PRODUCIÓN DE ENERXÍA
ELÉCTRICA NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
Notifíquese a:

Persoa interesada

Persoa representante

Electrónica a través do Sistema de Notificación Electrónica de Galicia Notific@, https://notifica.xunta.es.
Para acceder ao contido dunha notificación será necesario un dos certificados electrónicos recoñecidos.
Ao elixir esta modalidade de notificación vostede autoriza a alta no Sistema de Notificación Electrónica de Galicia Notific@.
Os avisos da posta a disposición da notificación enviaranse ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a continuación.
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO

Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
NOME DA VÍA

TIPO DE VÍA
CP

PROVINCIA

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

DATOS PROPIOS DA INSTALACIÓN
NOME

POTENCIA (kW)

COORDENADAS UTM DO EDIFICIO DE CONTROL DA INSTALACIÓN
X

REXISTRO DE INSTALACIÓN

Y

PUNTO DE INTERCONEXIÓN Á RED
TIPO DE VÍA
CP

Nº DE GRUPOS

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

DATA DE POSTA EN MARCHA
NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

TELÉFONO MÓBIL

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

OBSERVACIÓNS

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

ANEXO I
(continuación)

FORMULARIO DE DATOS DE CONEXIÓN COS EQUIPOS DE MEDIDA (PROTOCOLO IEC-870-5-102)
FACTURACIÓN CON DOS EQUIPOS DE MEDIDA (MODALIDADE “TODO-TODO” SEGUNDO O REAL DECRETO 661/2007)
Equipos de medida de venda de enerxía eléctrica

Equipo principal

Equipo redundante

Teléfono de lectura dos equipos
Enderezo de enlace
Enderezo punto de medida
Clave de acceso
SITUACIÓN DOS EQUIPOS DE MEDIDA
a) en barras da central

b) punto fronteira da instalación

Equipos de medida de compra de enerxía eléctrica

Equipo principal

Equipo redundante

Equipo principal

Equipo redundante

Teléfono de lectura dos equipos
Enderezo de enlace
Enderezo punto de medida
Clave de acceso
FACTURACIÓN CON 1 EQUIPO DE MEDIDA: RESTO DE CENTRAIS
Equipos de medida de venda de enerxía eléctrica
Teléfono de lectura dos equipos
Enderezo de enlace
Enderezo punto de medida
Clave de acceso
RESPONSABLE DA LECTURA DOS EQUIPOS

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

FAX

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. En virtude do establecido no apartado 3 do artigo 3º da Orde pola que se crea e regula o procedemento para a captación e procesamento de
datos de produción enerxética de Galicia, declara que o envío dos informes mensuais de produción a que se refire o artigo 5º desta Orde (Anexo
II), realizaranse do xeito que se marca a continuación:
A través de internet empregando unha aplicación informática de envío dos informes de produción accesible desde a sede electrónica da
Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es), ou ben desde o enderezo https://appsinega.xunta.es/sicapde.
A instalación non dispón de conexión á internet ou non se quere realizar o envío dos informes de xeito telemático, polo que todos os
informes enviaranse en papel mediante correo postal.
2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase 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 o
Instituto Galego de Consumo, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a inega.sicapde@xunta.es.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Real Decreto 413/214, do 6 de xuño, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía
renovables, coxeración e residuos.
Orde do 23 de xaneiro de 2009, pola que se establece o procedemento para a captación e procesamento dos datos de produción enerxética das
instalacións acollidas ao réxime especial de produción de enerxía eléctrica na Comunidade Autónoma de Galicia.
Orde do 22 de outubro de 2015 pola que se adaptan e incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de
prazo aberto da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Instituto Enerxético de Galicia

de

de

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

