ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

AU208A

SOLICITUDE

CONCESIÓN DE AUGAS

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

ANDAR

PORTA

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notific@, https://notifica.xunta.gal
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa representante

Só poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Ao elixir esta modalidade de notificación vostede autoriza a alta no Sistema Notific@.
Os avisos da posta a disposición da notificación enviaranse ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir.
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO

Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO
Identificación da parcela
PROVINCIA
POLÍGONO

CONCELLO
PARCELA

PARROQUIA
REFERENCIA CATASTRAL

Características do uso privativo
TIPO CAPTACIÓN (pozo, manantial)

Nº DE CAPTACIÓNS

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (en l/s)

VOLUME TOTAL ANUAL (en m3)

DESTINO (abastecemento ou doméstico, rega, gandeiro, sanitario,…)

NÚMERO DE PERSOAS

NÚMERO DE ANIMAIS

SUPERFICIE A REGAR (en m2)

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
Copia do NIF, DNI ou NIE da persoa solicitante, só no caso de non autorizar a súa consulta.
Só no caso de concesión para rega, relación de parcela/s destinataria/s da auga e plano/s parcelario/s do Catastro só no caso de denegar a
súa consulta.
Taxas administrativas devengadas pola tramitación da solicitude.
Proxecto subscrito por técnico competente. Definiranse as obras e instalacións, indicando as propiedades particulares que se atravesen
coas conducións. Xustificarase a necesidade do caudal solicitado. Indicaranse as coordenadas U.T.M. dos puntos de toma e o detalle de
potabilización adoptado, cando proceda. Plano donde figurarán claramente o punto ou puntos de toma e o esquema das instalacións.
Certificación da non existencia de abastecemento municipal (no caso de concesión para abastecemento).
Xustificación da capacidade de actuar. (Nos supostos de Concellos solicitantes, de acordo coa lexislación de réxime local ou co regulamento
da entidade constituída pola asociación de corporacións locais. Neste último caso, xustificarase a aprobación do regulamento).
Censos de poboación e gandeiro (cando proceda segundo o destino das augas).
Calquera outra documentación que se considere oportuno presentar.
PRESENTADO

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

Informe sanitario da Administración competente (no caso de concesión para
abastecemento).
Autorizo a Augas de Galicia, de conformidad con el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y el artículo 4 de la Orden de 12 de enero de 2012 por la que se regula la
habilitación de procedimientos administrativos y servicios en la Administración general y en el sector público autonómico de Galicia, a
consultar la documentación indicada anteriormente.
Asimismo, declaro que dicha documentación está vigente y que no han trascurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento a
que corresponde.
Autorizo a Augas de Galicia para consultar os datos de verificación del NIF de la persona solicitante 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, 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
Augas de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a augasdegalicia@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Augas.
Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.
Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do Dominio Público Hidráulico.
Real decreto 11/2016, do 8 de xaneiro, polo que se aproban os plans hidrolóxicos das demarcacións hidrográficas de Galicia-Costa, das bacías
mediterráneas andaluzas, do Guadalete-Barbate e do Tinto, Odiel e Piedras.
Real Decreto 140/2003, do 7 de febrero, polo que se establecen os criterios sanitarios da calidade da agua de consumo humano.
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.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Entidade Pública Empresarial Augas de Galicia

de

de

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

