ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

IN643D

SOLICITUDE

INSCRICIÓN/MODIFICACIÓN/BAIXA NA SECCIÓN 3ª “COOPERATIVAS E ESTACIÓNS DE
AUTOBUSES” DO REXISTRO DE INSTALACIÓNS DE DISTRIBUCIÓN POLO MIÚDO DE
PRODUTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

SEGUNDO APELIDO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

NIF

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

TELÉFONO MÓBIL

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

OBXECTO DA INSTALACIÓN
(C). Cambio de titular

(I). Inscrición

(A). Ampliación

(O). Outra modificación

(B). Baixa

DATOS DA PERSOA TITULAR DA INSTALACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO
PÁXINA WEB

SEGUNDO APELIDO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

NIF

TELÉFONO MÓBIL

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO
CAPITAL SOCIAL (€)

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

ANEXO I
(continuación)

DATOS DA INSTALACIÓN/ESTABLECEMENTO
Nº REXISTRO DISTRIBUCIÓN

ENDEREZO (RÚA, NÚMERO E ANDAR)

Nº REXISTRO INDUSTRIAL

TIPO DE INSTALACIÓN
Cooperativas

Estacións de Autobuses
PUNTO KM.

ESTRADA/LOCALIDADE

MARXE

PROVINCIA

CONCELLO

PERSOAL (nº total de persoas)

REFERENCIA CATRASTAL (*)

COORDENADAS XEOGRÁFICAS DA INSTALACIÓN (**)

LOCALIDADE

X:
TELÉFONO

FAX

CP

Y:
CORREO ELECTRÓNICO

SOLARES (m2)

EDIFICACIÓNS (m2)

POTENCIA ELÉCTRICA TOTAL INSTALADA (KW)

CNAE ACTIVIDADE PRINCIPAL (descrición)

CÓDIGO CNAE

CNAE OUTRAS ACTIVIDADES (descrición)

CÓDIGO CNAE

PROXECTISTA

NIF

DIRECTOR/A DE OBRA

NIF DA EMPRESA PROXECTISTA

NIF

OPERADOR AUTORIZADO

NIF DA EMPRESA DIRECCIÓN DE OBRA
FIN DE CONTRATO

BANDEIRA

(*) Se no momento de presentar esta solicitude non dispón da referencia catastral da instalación, por favor introduza a do terreo no que se encontra situado.
(**) Coordenadas de localización da instalación, x:;y: notación decimal.

DEPÓSITOS
Fabricante

Número de
serie

Data de
Instalación

Compartimento 1
Combustible

CAP

Compartimento 2

(m3)

Combustible

CAP

Compartimento 3

(m3)

Combustible

CAP (m3)

SURTIDORES
Marca e
modelo

Número de
serie

Número de mangueiras
Produto

Nº

Produto

Nº

Produto

INSTALACIÓNS TÉCNICAS E MAQUINARIA
Valor anterior (€) (1)
Instalacións técnicas
Maquinaria
Total (€)
(1) Non é necesario no caso dun novo establecemento

Valor actual (€)

Nº

ANEXO I
(continuación)

INSTALACIÓNS SUXEITAS A REGULAMENTOS DE SEGURIDADE INDUSTRIAL INCLUÍDAS NO ESTABLECEMENTO
Equipos a presión (calderas)

Instalacións eléctricas de baixa tensión

Equipos a presión (depósitos crioxénicos)

Instalacións frigoríficas

Equipos a presión (resto de instalacións)

Instalacións térmicas en edificios

Aparellos elevadores (ascensores)

Instalacións de protección contra incendios

Aparellos elevadores (guindastres torre)

Instalacións de raios X con fins de diagnóstico médico

Aparellos elevadores (guindastres móviles autopropulsados)

Instalacións radioactivas de 2ª ou 3ª categoría

Almacenamento de produtos químicos

Instalacións de almacenamento de produtos petrolíferos para o seu
consumo na propia instalación
Instalacións de almacenamento de produtos petrolíferos para o
subministro de combustible a vehículos propios
Accidentes graves (Real Decreto 1254/1999)

Gases combustibles (instalacións receptoras)
Gases combustibles (almacenamento de GLP)
Instalacións eléctricas de alta tensión
TIPO DE INSTALACIÓN

NÚMERO DE REXISTRO INDUSTRIAL DA INSTALACIÓN (1) (2)

Equipos a presión (caldeiras)
Equipos a presión (depósitos crioxénicos)
Equipos a presión (resto de instalacións)
Aparellos elevadores (ascensores)
Aparellos elevadores (guindastres torre)
Aparellos elevadores (guindastres móviles autopropulsados)
Almacenamento de produtos químicos
Gases combustibles (instalacións receptoras)
Gases combustibles (almacenamento de GLP)
Instalacións eléctricas de alta tensión
Instalacións eléctricas de baixa tensión
Instalacións frigoríficas
Instalacións térmicas en edificios
Instalacións de protección contra incendios
Instalacións de raios X con fins de diagnóstico médico
Instalacións radioactivas de 2ª ou 3ª categoría
Instalacións de almacenamento de produtos petrolíferos para o seu
consumo na propia instalación
Instalacións de almacenamento de produtos petrolíferos para o
subministro de combustible a vehículos propios
Accidentes graves (Real Decreto 1254/1999)
(1) No caso de ter máis de tres números de rexistro nalgún tipo de instalación, por favor empregue a táboa anexa.
(2) No caso de que a instalación non dispoña aínda de número de rexistro, por favor indique a data de entrada da solicitude de inscricion da instalación no rexistro
correspondente.

Anexo: Números de registro de las instalaciones sujetas a reglamentos de seguridad industrial incluidas en el establecimiento.
TIPO DE INSTALACIÓN
Equipos a presión (caldeiras)
Equipos a presión (depósitos crioxénicos)
Equipos a presión (resto de instalacións)
Aparellos elevadores (ascensores)
Aparellos elevadores (guindastres torre)
Aparellos elevadores (guindastres móviles autopropulsados)
Almacenamento de produtos químicos
Gases combustibles (instalacións receptoras)
Gases combustibles (almacenamento de GLP)
Instalacións eléctricas de alta tensión
Instalacións eléctricas de baixa tensión

NÚMERO DE REGISTRO INDUSTRIAL DE LA INSTALACIÓN (2)

ANEXO I
(continuación)

INSTALACIÓNS SUXEITAS A REGULAMENTOS DE SEGURIDADE INDUSTRIAL INCLUÍDAS NO ESTABLECEMENTO (continuación)
TIPO DE INSTALACIÓN

NÚMERO DE REXISTRO INDUSTRIAL DA INSTALACIÓN (2)

Instalacións frigoríficas
Instalacións térmicas en edificios
Instalacións de protección contra incendios
Instalacións de raios X con fins de diagnóstico médico
Instalacións radioactivas de 2ª ou 3ª categoría
Instalacións de almacenamento de produtos petrolíferos para o seu
consumo na propia instalación
Instalacións de almacenamento de produtos petrolíferos para o
subministro de combustible a vehículos propios
Accidentes graves (Real Decreto 1254/1999)
(1) No caso de ter máis de tres números de rexistro nalgún tipo de instalación, por favor empregue a táboa anexa.
(2) No caso de que a instalación non dispoña aínda de número de rexistro, por favor indique a data de entrada da solicitude de inscricion da instalación no rexistro
correspondente.

MAQUINARIA NECESARIA PARA O DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE
Denominación do equipo 1
Denominación do equipo 2
Denominación do equipo 3
Denominación do equipo 4
Denominación do equipo 5
Denominación do equipo 6
Denominación do equipo 7
Denominación do equipo 8
Denominación do equipo 9
Denominación do equipo 10
Valor total dos equipos (€)

OBSERVACIÓNS

PAGAMENTO DE TAXAS
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DO PAGAMENTO

ANEXO I
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O SE DECLARA ESTAR EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Copia do NIF da persoa física solicitante, só no caso de non autorizar a súa consulta.

C

X

X

Acreditación do dereito sobre os terreos.

X

Comunicación Previa da Actividade á Administración Municipal.

X

Plano topográfico de situación e referencia catastral das instalacións.

X

Plano de planta das instalacións mecánicas.

X

Declaración de Incidencia Ambiental.

X

Contrato de abastecemento con operador autorizado, incluíndo as datas de inicio e remate e
especificando se é subministración en exclusiva e se implica abandeiramento.
De ser o caso, follas de comunicación de datos ao rexistro industriais de Galicia, incluíndo a folla de
maquinaria, debidamente seladas.
Acta de conformidade do organismo competente en materia de estradas.
Contrato de arrendamento ou venta, ou autorización asinada polo antigo titular
titularidade.
Documentación que reflicta a posta en fóra de servizo de toda a instalación.

X

X

X

X

X

X

para o cambio de

O

B

X
X

Xustificante de liquidación de taxas. Claves: Clave I 32.38.01, Clave C 32.38.02, Clave A 32.38.03.
PRESENTADO

A

O QUE REFLICTA A MODIFICACIÓN

I
Escritura de constitución da sociedade.

CÓD. PROC.

X

X

X

EXPTE.

ANO

Copia do NIF de persoa xurídica titular da instalación, só no caso de non
autorizar a súa consulta.

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 pocedementos 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 validación do NIF de persoas xurídicas que constan en poder
da Axencia Estatal de Administración 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, 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 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 34/1998, do 7 de outubro , do sector de hidrocarburos.
Decreto 45/2015, do 5 de marzo, polo que se regula o procedemento integrado para a implantación de instalacións de distribución polo miúdo
de produtos petrolíferos.
Orde do 24 de maio de 2006 pola que se crea e se regula o Rexistro de Instalacións de Distribución polo Miúdo de Produtos Petrolíferos Líquidos.
Decreto 37/2015, do 12 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro Industrial 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 SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data

,

Dirección Xeral de Enerxía e Minas

de

de

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

