
 

 
 

Os datos persoais que puidera conter este documento serán tratados de acordo coa Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de 
datos de carácter persoal e atópanse recollidos nun ficheiro debidamente inscrito na AEPD, responsabilidade de Augas de Galicia, coa exclusiva 
finalidade da tramitación e xestión do presente procedemento. Só se procederá á cesión  naqueles casos explicitamente considerados na lei. 

Quedan recoñecidos os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal, que poderán solicitar por 
escrito a Augas de Galicia, Praza Camilo Díaz Baliño 7-9, 15704 Santiago de Compostela, ou mediante o envío dun correo electrónico a 
lopd.augas@xunta.gal. 
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Augas de Galicia procede mediante o presente anuncio a someter a trámite de información pública o 

expediente de extinción, por transcurso do prazo concesional, dun título concesional con destino a 

aproveitamento hidroeléctrico, titularidade de Enel Green Power España, SL, no río Vexo ou Fervenzas 

(Salto de Fervenzas), no concello de Coirós (A Coruña).   

 

- Clave e denominación do aproveitamento: 12/111/12 Salto de Fervenzas  

- Titular do aproveitamento: Enel Green Power España, SL  

- Enderezo: U.P.H. NOROESTE Subestación de Montearenas C/Dinamarca s/n 24400 Ponferrada (León)  

- Caudal máximo de auga concedido: 600 l/s 

- Corrente de onde se derivan as augas: Río Vexo ou Fervenzas 

- Termo municipal onde radican as obras: concello de Coirós ( A Coruña) 

- Causa de extinción: Fin do prazo concesional  

- Servidumes: Descoñecidas 

- Iniciación: De oficio  

 

De acordo co disposto no artigo 164.1 do Regulamento do dominio público hidráulico, aprobado por Real decreto 

849/1986, do 11 de abril, en relación co 163.3 do mesmo corpo normativo, ábrese un prazo de vinte (20) días a 

contar desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no BOP da Coruña, co fin de que os 

interesados poidan presentar as alegacións que estimen pertinentes, nas dependencias de Augas de Galicia, 

sitas na Rúa Tomiño, nº 16, Baixo, 15703 Santiago de Compostela.  

Este anuncio, ademais da súa inserción no mencionado boletín, será obxecto de exposición ao público no 

taboleiro de anuncios do Concello de Coirós (na provincia da Coruña) e na páxina web deste organismo de 

conca http://augasdegalicia.xunta.gal (na sección denominada Participación Pública).  

O expediente administrativo, aos efectos da súa consulta, estará dispoñible nas dependencias administrativas de 

Augas de Galicia, sitas na rúa Tomiño, nº 16, baixo, 15703, Santiago de Compostela  

 

Santiago de Compostela (documento asinado dixitalmente)  
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