ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

SA434A

SOLICITUDE

INFORME SANITARIO PARA CONCESIÓN DE AUGAS PARA ABASTECEMENTO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO
FAX

TELÉFONO MÓBIL

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:

Persoa ou entidade solicitante

Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.
Electrónica 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.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA

PARROQUIA
CP

PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

TIPO INFORME
INICIAL

NOVACIÓN

DATOS XERAIS DA CAPTACIÓN
DENOMINACIÓN DA CAPTACIÓN

COORDENADAS ETRS89 (GRAOS DECIMAIS):

LONXITUDE

CONCELLO:
ORIXE DA AUGA:

LATITUDE
HABITANTES ABASTECIDOS:

SUBTERRÁNEA

SUPERFICIAL

A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
Que son certos os datos consignados na presente solicitude e se compromete a notificar calquera cambio que afecte de forma substancial á
captación.
https://sede.xunta.gal

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

ANEXO I
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Para todas as solicitudes:
Xustificante do pagamento das taxas.
SE A CAPTACIÓN ESTÁ INCLUÍDA NO ÁMBITO DE APLICACIÓN DO REAL DECRETO 140/2003 (captación para abastecer a máis de 50 persoas ou
que distribúa máis de 10 m3/día de auga, ou abasteza a un establecemento comercial o público independentemente das persoas abastecidas
ou a auga distribuída).
Memoria técnica descritiva que inclúa datos xerais do punto de captación: concello, xeorreferenciación, volume de auga solicitado,
categoría da auga (subterránea, superficial transición, superficial costeira, superficial río, superficial lago), tipo (galería, manancial, pozo
entubado, pozo escavado, lago, río, encoro), masa de auga segundo as denominacións dos organismos de bacía, medidas de protección,
sinalización, punto de mostraxe previsto, modelo de cartel de sinalización e materiais de construción. No informe tamén se deberán
describir as características mais relevantes que puideran influír na calidade da auga.
Analítica de auga realizada por un laboratorio certificado UNE-EN 9001 ou acreditado na UNE-EN-ESO/IEC 17025, no que se analicen os
seguintes parámetros: Escherichia coli, Enterococo, Clostridium perfringens (incluidas as esporas), Bacterias coliformes, Reconto de
colonias a 22º C, amonio, aluminio, antimonio, oxidabilidade, ferro, manganeso, sodio, arsénico, benceno, benzo(la)pireno, cadmio,
cianuro, cromo, fluoruro, Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HPA): benzo(b)fluoranteno+Benzo(ghi)perileno+Benzo(k)fluoranteno
+Indeno(1,2,3cd)pireno. Mercurio, níquel, nitratos, nitritos, plaguicidas máis usados na zona, total de plaguicidas , plomo, selenio, carbono
orgánico total, cloruro, color, conductividade, Ph, sulfato, turbidez, actividade alfa, actividade beta e radón.
SE A CAPTACIÓN NON ESTÁ INCLUÍDA NO ÁMBITO DE APLICACIÓN DO REAL DECRETO 140/2003 (captación para abastecer a menos de 50
persoas ou que distribúa menos de 10 m3/día de auga, sempre que non abasteza a un establecemento comercial o público).
Memoria técnica descritiva que inclúa datos xerais do punto e captación: concello, xeorreferenciación, volume de auga solicitado, categoría
da auga (subterránea, superficial río, superficial lago), tipo (galería, manancial, pozo entubado, pozo escavado, lago, río, encoro), medidas
de protección, medidas de sinalización (a excepción das captacións para casas particulares) e materiais de construción. No informe tamén
se deberán describir as características mais relevantes que puideran influír na calidade da auga e a proposta de perímetro de captación no
caso de concesións, se procede.
Analítica de auga realizada por un laboratorio certificado na UNE-EN 9001 ou acreditado na UNE-EN-ISO/IEC 17025, no que se analicen os
seguintes parámetros: Escherichia coli, Clostridium perfringens (incluídas las esporas), Bacterias coliformes, amonio, aluminio, ferro,
manganeso, arsénico, nitratos, nitritos, oxidabilidade, color, condutividade, pH, turbidez, actividade alfa, actividade beta e radón.

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 cadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

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

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á cal se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento

A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e
contidos da carpeta do cidadán.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa de 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.

Persoas destinatarias dos datos

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.

Exercicio de dereitos

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
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
de datos e máis información
Actualización normativa: no caso de existir 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.

ANEXO I
(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLE
Regulamento de Dominio Público Hidráulico (Real decreto 849/1986, de 11 de abril).
Real decreto 140/2003, do 7 de febreiro, polo que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
Corrección de erros do Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, polo que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo
humano (BOE número 54 do ano 2003).
Orde do 28 de xullo de 2016 pola que se adaptan e incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de
prazo aberto da Consellería de Sanidade.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade de

de

de

https://sede.xunta.gal

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

