
ANEXO I

PROCEDEMENTO

EXENCIÓN NO CANON DA AUGA E COEFICIENTE DE VERTEDURA

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

AU231C
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

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

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar en 
calquera momento a través de Notifica.gal:

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 ou Chave365.

Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

DATOS DA PERSOA TITULAR DO CONTRATO DE AUGA (cubrir so no caso de que a persoa titular do contrato non sexa a mesma que a 
solicitante)

NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

DATOS DO ESTABLECEMENTO PARA O CAL SE SOLICITA A EXENCIÓN
NOME DO ESTABLECEMENTO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO I 
(continuación)

DATOS DO ABASTECEMENTO DE AUGA (indíquense todas as fontes de abastecemento de auga no establecemento)

Pozo

Manantial

Río

Comunidade de usuarios

Suministro municipal

Outros (indíquese cal):

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:

1. Que, actividade desenvolvida no establecemento para o que solicita a exención é algunha das seguintes:

2. Cubrir so no caso de que a facturación da auga non se realice en base a lecturas de contador:

 Establecemento de restauración: restaurante, salón de banquetes, cafetaría e bar

Establecementos de lecer e entretemento: sala de festa, discoteca, pub, café espectáculo e furancho

Hotel e aloxamento turísticos

Albergue turístico

Que, de acordo cos datos de     rexistros de aloxamentos,     dos servizos efectivamente realizados ou      do consumo eléctrico (sinalar o que 

proceda) se desprende unha diminución da actividade no período de facturación                                            (nº periodo/ano) de, polo menos, 

o 75 % respecto da actividade desenvolvida no período de facturación inmediatamente anterior ao 5 de novembro de 2020. 

3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos e a tal efecto manifesto que dispoño da 
documentación que o acredita e que a porei a disposición da Administración en caso de que me sexa requiridA.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Copia da última factura de auga

ÓRGANO  CÓD. PROC.  ANO

A acreditación da representación, no caso de actuar a través de representante

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

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS 
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, 
deberá achegar o documento correspondente.

AUTORIZO A 
CONSULTA

NIF da entidade solicitante SI NON

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Augas de Galicia.

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa 
solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que se deriven e 
informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada 
persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo. 

Lexitimación para o 
tratamento

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.

Destinatarios dos datos As Administracións públicas no exercicio das súas competencias. 
A empresa coa que o solicitante teña contratado o suministro de auga.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión 
dos seus datos ou retirar, no seu caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de 
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, 
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada 
de protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos



ANEXO I 
(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia. 
Lei 4/2021, do 28 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas. 
Lei 58/2003, do 18 de decembro, xeral tributaria. 
Resolución do 17 de febreiro de 2021 pola que se establece o modelo normalizado de solicitude de exención do canon da auga e coeficiente de 
vertedura establecida no artigo 4.2 da Lei 4/2021, do 28 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas (código de procedemento AU231C) 
[(Diario Oficial de Galicia número 34 , do 19 de febreiro)]

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Entidade Pública Empresarial Augas de Galicia Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
TIPO
NOME DA VÍA
NÚM.
BLOQ.
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO 1
TELÉFONO 2
CORREO ELECTRÓNICO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar en calquera momento a través de Notifica.gal:
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.
TIPO
NOME DA VÍA
NÚM.
BLOQ.
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
DATOS DA PERSOA TITULAR DO CONTRATO DE AUGA (cubrir so no caso de que a persoa titular do contrato non sexa a mesma que a solicitante)
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
DATOS DO ESTABLECEMENTO PARA O CAL SE SOLICITA A EXENCIÓN
NOME DO ESTABLECEMENTO
NIF
TIPO
NOME DA VÍA
NÚM.
BLOQ.
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO 1
TELÉFONO 2
CORREO ELECTRÓNICO
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ANEXO I
(continuación)
DATOS DO ABASTECEMENTO DE AUGA (indíquense todas as fontes de abastecemento de auga no establecemento)
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que, actividade desenvolvida no establecemento para o que solicita a exención é algunha das seguintes:
2. Cubrir so no caso de que a facturación da auga non se realice en base a lecturas de contador:
Que, de acordo cos datos de     rexistros de aloxamentos,     dos servizos efectivamente realizados ou      do consumo eléctrico (sinalar o que proceda) se desprende unha diminución da actividade no período de facturación                                            (nº periodo/ano) de, polo menos, o 75 % respecto da actividade desenvolvida no período de facturación inmediatamente anterior ao 5 de novembro de 2020. 
3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos e a tal efecto manifesto que dispoño da documentación que o acredita e que a porei a disposición da Administración en caso de que me sexa requiridA.
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
ÓRGANO  
CÓD. PROC.  
ANO
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
DNI/NIE da persoa solicitante
DNI/NIE da persoa representante
CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOSA persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, deberá achegar o documento correspondente.
AUTORIZO A CONSULTA
NIF da entidade solicitante
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Xunta de Galicia. Augas de Galicia.
Finalidades do tratamento
Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que se deriven e informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo. 
Lexitimación para o
tratamento
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.
Destinatarios dos datos
As Administracións públicas no exercicio das súas competencias.
A empresa coa que o solicitante teña contratado o suministro de auga.
Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar, no seu caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
Contacto coa persoa delegada de protección de datos e máis información
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
ANEXO I
(continuación)
LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.
Lei 4/2021, do 28 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas.
Lei 58/2003, do 18 de decembro, xeral tributaria.
Resolución do 17 de febreiro de 2021 pola que se establece o modelo normalizado de solicitude de exención do canon da auga e coeficiente de vertedura establecida no artigo 4.2 da Lei 4/2021, do 28 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas (código de procedemento AU231C) [(Diario Oficial de Galicia número 34 , do 19 de febreiro)]
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Entidade Pública Empresarial Augas de Galicia
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Este formulario só poderá presentarse nas formas previstas na súa norma reguladora
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	bcCodigo: 
	Establecemento / Establecimiento: 
	Primeiro apelido / Primer apellido: 
	Segundo apelido / Segundo apellido: 
	NIF: 
	Tipo de vía: 
	Nome da vía / Nombre de la vía: 
	Número: 
	Bloque: 
	Andar / Piso: 
	Porta / Puerta: 
	Parroquia: 
	Lugar: 
	Código postal: 
	Provincia: 
	Concello / Ayuntamiento: 
	Concello / Ayuntamiento: 
	Localidade / Localidad: 
	Teléfono: 
	Teléfono: 
	Correo electrónico: 
	optElectronica: 
	optPostal: 
	cvPozo: 0
	cvManantial: 0
	cvRio: 0
	cvUsuarios: 0
	cvMunicipal: 0
	cvOtro: 0
	txtOtro: 
	cvRestauracion: 0
	cvOcio: 0
	cvHotel: 0
	cvAlbergue: 0
	periodo/ano / periodo/año: 
	cvAlojamientos: 0
	cvServicios: 0
	cvConsumo: 0
	cvCasilla1: 0
	Órgano: 
	Código do procedemento / Código del procedimiento: 
	Ano / Año: 
	cvDeniego: 0
	optSi: 
	optNo: 
	Seleccione a delegación / Seleccione la delegación: 0
	txtVersion: 1.0
	txtIdioma: gl
	txtPublicacion: AU231C_2021_1
	Día: 
	Mes: 



