ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

IN407A

SOLICITUDE

AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

TELÉFONO

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)
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

TIPO DE SOLICITUDE:
Autorización administrativa
Autorización administrativa de construción
Declaración de utilidade pública
Autorización de explotación
Autorización de transmisión
Autorización de peche definitivo

DESCRICIÓN DA INSTALACIÓN
TIPO

Liñas de transporte de enerxía eléctrica.

Liñas de distribución de enerxía eléctrica.

Subestacións / Centros de transformación.

Outros.

TÍTULO DO PROXECTO
LOCALIZACIÓN
TIPO DE VÍA
CP

PROVINCIA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO *

LOCALIDADE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS (tensión, inicio e fin, lonxitude (aéreo e soterrado),...)
ORZAMENTO SEN IVE (€)
*No caso de transcorrer en máis dun concello ou provincia indicar a localización orixe da instalación.
Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO I
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Anteproxecto subscrito por técnico competente e con visado colexial ou, se é o caso, con declaración responsable do técnico.
Proxecto de execución subscrito por técnico competente e con visado colexial ou, se é o caso, con declaración responsable do técnico.
Relación de bens e dereitos afectados.
Documento de inicio do procedemento de avaliación de impacto ambiental.
Separatas técnicas para as entidades con bens ou dereitos afectados.
Xustificante do pagamento das taxas correspondentes.
Outra:

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 de Economía, Emprego e Industria, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun
correo electrónico a lopd.industria@xunta.es.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.
Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e
procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.
Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas
eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións
eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.
Decreto 36/2001, do 25 de xaneiro, polo que se establecen os órganos competentes para a resolución dos procedementos de autorización de
instalacións eléctricas que sexan competencia da 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

,

de

de

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

