ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MT404C

SOLICITUDE

AUTORIZACIÓN DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADOIRO E
CONSIDERACIÓN COMO IBE
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

CONCELLO

FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Entidade solicitante

Persoa ou entidade representante

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de
Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal.
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DA INSTALACIÓN
DENOMINACIÓN
TIPO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

CONCELLO

DATA DE ENTRADA EN FUNCIONAMENTO
(sólo novos entrantes)

TIPOLOXÍA DE INSTALACIÓN
Instalación existente

LOCALIDADE

Novo entrante

OBXECTO DA SOLICITUDE
Período 2021-2030

Período 2013-2020

Outorgamento da autorización de emisión de gases de efecto invernadoiro.
Modificación da autorización de emisión de gases de efecto invernadoiro.
Modificación do plan de seguimento das emisións de gases de efecto invernadoiro.
Consideración como instalación de baixas emisións.

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO I
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Outorgamento da autorización de emisión de gases de efecto invernadoiro
Proposta do plan de seguimento que cumpra os requisitos esixidos pola normativa comunitaria, e nacional vixentes en cada momento
que inclúa:
Identificación e domicilio da instalación.
Descrición da instalación para a que se solicita autorización, así como das súas actividades, incluíndo a tecnoloxía utilizada.
As materias primas e auxiliares empregadas cuxo uso poida producir emisións de gases incluídos no anexo I da Lei 1/2005, do
9 de marzo, pola que se regula o réxime de comercio de dereitos de emisión.
As fontes de emisión de gases enumerados no anexo I da Lei 1/2005, do 9 de marzo, pola que se regula o réxime de
comercio de dereitos de emisión, existentes na instalación.
Comprobantes do cumprimento dos límites de incerteza definidos no artigo 12.1.a do Regulamento (UE) n ° 601/2012 da Comisión,
do 21 de xuño de 2012 , sobre o seguimento e a notificación das emisións de gases de efecto invernadoiro (período 2013-2020).
Comprobantes do cumprimento dos límites de incerteza definidos no artigo 12.1.a do Regulamento de Execución (UE) 2018/2066 da
Comisión do 19 de decembro de 2018 sobre o seguimento e a notificación das emisións de gases de efecto invernadoiro (período
2021-2030).
Resultados dunha avaliación de risco que demostren que as actividades de control e os procedementos correspondentes propostos
son proporcionais aos riscos inherentes e aos riscos para o control identificados.
Modificación da autorización de emisión de gases de efecto invernadoiro
Comunicación de cambios no carácter, o funcionamento, o tamaño da instalación, ou daqueles que supoñan ampliación ou redución
significativa da súa capacidade, así como de todo cambio que afecte á identidade ou ao domicilio do titular.
Modificación do plan de seguimento das emisións de gases de efecto invernadoiro
Nova versión do plan de seguimento que inclúa os cambios propostos.
Consideración como instalación de baixas emisións
Informe acreditativo do cumprimento dalgunha das condicións establecidas no artigo 47.2 do Regulamento (UE) n ° 601/2012 da
Comisión, do 21 de xuño de 2012 , sobre o seguimento e a notificación das emisións de gases de efecto invernadoiro (período
2013-2020).
Informe acreditativo do cumprimento dalgunha das condicións establecidas no artigo 47.2 do Regulamento de Execución (UE)
2018/2066 da Comisión do 19 de decembro de 2018 sobre o seguimento e a notificación das emisións de gases de efecto
invernadoiro (período 2021-2030).
ÓRGANO

CÓD. PROC.

ANO

Acreditación da titularidade da instalación aos efectos da Lei 1/2005, do 9 de marzo,
pola que se regula o réxime de comercio de dereitos de emisión.

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

NIF da entidade solicitante
DNI/NIE da persoa representante
NIF da entidade representante

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.

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.

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO I
(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 3 de novembro de 2010 pola que se regula o outorgamento da autorización de emisións de gases de efecto invernadoiro, a
consideración como instalación de baixas emisións e a solicitude de exclusión de instalacións de pequeno tamaño para o período 2013-2020.
Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se adaptan e incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de prazo
aberto da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Lei 1/2005, do 9 de marzo, pola que se regula o réxime do comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro.
Regulamento (UE) n°601/2012 da Comisión, do 21 de xuño de 2012 , sobre o seguimento e a notificación das emisións de gases de efecto
invernadoiro en aplicación de la Directiva 2003/87/CE do Parlamento Europeo e do Consello.
Regulamento de Execución (UE) 2018/2066 da Comisión do 19 de decembro de 2018 sobre o seguimento e a notificación das emisións de gases
de efecto invernadoiro en aplicación da Directiva 2003/87/CE do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifica o Regulamento (UE)
nº601/2012 da Comisión.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

de

de

https://sede.xunta.gal

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

