
ANEXO IXANEXO IX

PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO CÓDIGO DOCÓDIGO DO
PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO DOCUMENTODOCUMENTO

CESE NA DEDUCCIÓN NO CANON DA AUGA, CANON DE XESTIÓN DECESE NA DEDUCCIÓN NO CANON DA AUGA, CANON DE XESTIÓN DE
DEPURADORAS E CANON DE XESTIÓN DE REDES DE COLECTORES PARADEPURADORAS E CANON DE XESTIÓN DE REDES DE COLECTORES PARA
FAMILIAS NUMEROSASFAMILIAS NUMEROSAS

AU230JAU230J COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN

  DATOS DA PERSOA COMUNICANTE    DATOS DA PERSOA COMUNICANTE  

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNDATOS 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.

Electrón icaElectrón ica  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.

Pos ta lPos ta l  (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 RESOLUCIÓN    DATOS DA RESOLUCIÓN  

CLAVE EXPEDIENTE

https://notifica.xunta.gal


ANEXO IX ANEXO IX 
(continuación)(continuación)

  COMUNICACIÓN    COMUNICACIÓN  
Comunico que desde o  perdín o dereito á bonificación por familia numerosa no domicilio arriba indicado a causa de (marque

a que proceda):
 Quedou sen efecto o título de familia numerosa
 Cambio de domicilio

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADEDOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Copia do título de familia numerosa (só no caso de estar emitido por outra comunidade autónoma)

Acreditación da representación, no caso de actuar a través de representante

ÓRGANOÓRGANO
CÓD.CÓD.

PROC.PROC.
ANOANO

COMPROBACIÓN DE DATOSCOMPROBACIÓN DE DATOS

Os  docum entos  re lacionados  s erán obxecto  de cons u l ta  ás  adm in is tracións  púb l icas . No cas o deOs  docum entos  re lacionados  s erán obxecto  de cons u l ta  ás  adm in is tracións  púb l icas . No cas o de
que as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a  es ta  cons u l ta , deberán ind ica lo  no recadroque as  pers oas  in teres adas  s e opoñan a  es ta  cons u l ta , deberán ind ica lo  no recadro
corres pondente  e  achegar unha cop ia  dos  docum entos .corres pondente  e  achegar unha cop ia  dos  docum entos .

OPÓÑOMEOPÓÑOME
ÁÁ

CONSULTACONSULTA
DNI/NIE da persoa comunicante
Título de familia numerosa expedido pola Administración autonómica

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAISINFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do
tratamento

Xunta de Galicia. Entidade Pública Empresarial 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.

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar 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 coa persoa
delegada de
protección de datos e
máis información

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

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


ANEXO IX ANEXO IX 
(continuación)(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLELEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.

Lei 1/2022, do 12 de xullo, de mellora da xestión do ciclo integral da auga.

Lei 58/2003, do 18 de decembro, xeral tributaria.

Decreto 136/2012, do 31 de maio, polo que se aproba o regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertedura a sistemas públicos de
depuración de augas residuais.

ORDE do 21 de decembro de 2022 pola que se aproban os formularios normalizados dos procedementos relativos ao canon da auga, canon
de xestión das depuradoras e canon de xestión das redes de colectores regulados pola Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, e
pola Lei 1/2022, do 12 de xullo, de mellora da xestión do ciclo integral da auga.

  SINATURA DA PERSOA COMUNICANTE OU REPRESENTANTE    SINATURA DA PERSOA COMUNICANTE OU REPRESENTANTE  

LUGAR E DATA

, de de

Entidade Pública Empresarial Augas de Galicia


