ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

IN331A

SOLICITUDE

PRÓRROGAS DE DEREITOS MINEIROS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA
CP

NIF

NOMBRE DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

SEGUNDO APELIDO

NÚMERO BLOQUE

CONCELLO
FAX

TELÉFONO MÓBIL

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

LOCALIDADE

DESCRICIÓN DO DEREITO
NOME E NÚMERO
TIPO DE DEREITO PARA O QUE SE SOLICITA A PRÓRROGA
RECURSO
TERMOS MUNICIPAIS
PROVINCIAS
Nº DE CUADRÍCULAS OU SUPERFICIE

Vértice

PERMISO DE EXPLORACIÓN
PERMISO DE INVESTIGACIÓN
CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN
EXTRAORDINARIA (no caso de permiso de investigación)
SI

Coordenadas Xeográficas (ETRS89)
Lonxitude
/
Latitude

NON

X

Coordenadas UTM (ETRS89)
/
Y

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

ANEXO I
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
No caso de persoas físicas solicitantes, copia do DNI ou NIE, só no caso de non autorizar a súa consulta.
No caso de actuar por medio de representante, copia do DNI ou NIE, só no caso de non autorizar a súa consulta.
Documento de seguridade e saúde.
Informe do director facultativo.
No caso de permiso de exploración ou investigación, memoria asinada polo director facultativo con detalle dos traballos realizados e dos
que se consideren necesarios para completar a investigación, investimentos efectuados e programa para o desenvolvemento da
investigación.
No seu caso, acreditación da solvencia técnica e económica da persoa solicitante.
Declaración responsable de técnico proxectista, segundo o anexo II.
Resgardo de pago da taxa correspondente á prórroga do dereito mineiro.
PRESENTADO

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

No caso de persoas xurídicas solicitantes, copia do NIF, só no caso de non
autorizar a súa consulta.
No caso de persoas xurídicas solicitantes, copia da escritura ou documento de
constitución, de modificación, dos estatutos ou do acto fundacional.
No caso de actuar por medio de representante, documentación acreditativa
da representación.
Certificación sobre a cualificación urbanística do chan que ocupará a
actividade.
Autorizo a Consellería de Economía, Emprego e Industria, de conformidade co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se
regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para
consultar a documentación indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a dita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a
que corresponde.
Autorizo a Consellería de Economía, Emprego e Industria para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación
de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de
outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Economía, Emprego e Industria para consultar os datos de identidade da persoa representante no Sistema de
verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do
23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Economía, Emprego e Industria para consultar os datos de identidade da persoa xurídica solicitante que constan en
poder Axencia Estatal Tributaria, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos
servizos públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

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 22/1973, de 21 de xullo, de minas.
Real decreto 2857/1978, de 25 de agosto, polo que se aproba o Regulamento xeral para o réxime da minería.
Lei 3/2008, de 23 de maio, de ordenación da minería de Galicia.
Real decreto 975/2009, de 12 de xuño, sobre xestión dos residuos das industrias extractivas e de protección e rehabilitación do espazo afectado
por actividades mineiras.
Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental.
Real decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colexial obrigatorio.
Instrución 16/2011, de 28 de novembro, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, sobre os criterios aplicables para a tramitación das
prórrogas das concesións de explotación de recursos das seccións C) e D).
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 SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de

de

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

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE TÉCNICO COMPETENTE PROXECTISTA
DATOS DA PERSOA TÉCNICO COMPETENTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

TITULACIÓN

SEGUNDO APELIDO

NIF

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO MÓBIL

ESPECIALIDADE

PERTENCENTE AO COLEXIO PROFESIONAL

Nº DE COLEXIADO

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE QUE:
1. Posúo a titulación indicada anteriormente.
2. De acordo coas atribucións profesionais desta titulación teño competencia para a redacción e firma do proxecto técnico (ou, no seu caso,
plan de labores) denominado:
3. Non estou inhabilitado, nin administrativamente nin xudicialmente, para a redacción e firma do devandito proxecto.
4. Tiven en conta a normativa vixente de aplicación no proxecto (ou, no seu caso, plan de labores) indicado no apartado 2.
5. O proxecto (ou, no seu caso, plan de labores) non se atopa contemplado no artigo 2 do R.D. 1000/2010.
E para que conste e produza os efectos oportunos, expídese e asina a presente declaración responsable da veracidade dos datos e información
anteriores.

SINATURA DA PERSOA TÉCNICO COMPETENTE

Lugar e data

,

de

de

