ANEXO II
PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

SOLICITUDE DE AXUDAS DE ENERXÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
ILLADA E INSTALACIÓNS MIXTAS ILLADAS

DOCUMENTO

IN421B

VO
S

SOLICITUDE

AT
I

DATOS DO SOLICITANTE
TIPO DE SOLICITANTE
NIF:

NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME E APELIDOS

NIF:

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

FAX

CONCELLO

MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

CNAE

VOLUME DE NEGOCIOS

TO

BALANCE XERAL ANUAL

EC

Nº EMPREGADOS

S

SECTOR INDUSTRIAL

IN
FO

ENDEREZO

RM

NOME E APELIDOS / RAZÓN SOCIAL

DATOS BANCARIOS / NÚMERO DE CONTA BANCARIA (20 DÍXITOS)
TITULAR DA CONTA

DC

EF

OFICINA

RA

DATOS DO PROXECTO
NOME DO PROXECTO

PA

ENDEREZO DO PROXECTO

CODIGO POSTAL

ENTIDADE

PROVINCIA

SÓ

COORDENADAS UTM X:

CONCELLLO

LOCALIDADE

COORDENADAS UTM Y:

DO

REFERENCIA CATASTRAL ONDE SE UBICA A INSTALACIÓN

EMPRESA INSTALADORA

LI

TELEFONO

VÁ

TIPOLOXÍA

DATOS XERAIS DA INSTALACIÓN
INVESTIMENTO TOTAL A REALIZAR (SEN IVE)
CONTÍA MÁXIMA DA RESERVA PARA ESTE PROXECTO

IVE (%)

NÚMERO

ESTADO DA SOLICITUDE

VO
S

O SOLICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL DECLARA:
Que consinte de modo expreso a incorporación e tratamento dos seus datos nos ficheiros informáticos de titularidade do Inega, coa finalidade de
aplicar este programa de subvencións, e poderán ser cedidos á/s entidade/s que financie/n a actuación, á entidade financeira en que se aboe o
pagamento das axudas, ao Rexistro Público de Axudas, Subvencións e Convenios, ao Diario Oficial de Galicia, e outras cesións previstas na lei.

AT
I

Que son certos cantos datos figuran nesta solicitude, que coñece e acepta as disposicións da resolución que regula estas axudas, que se cumpre
cos requisitos sinalados na dita resolución e que se compromete a destinar o importe da axuda ao obxecto do proxecto indicado na solicitude.

RM

Que non se atopa dentro das causas de prohibición para ser beneficiario de subvencións públicas segundo establece o artigo 10.2 y 3 da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG núm. 121 do 13 de xuño de 2007)
Que autoriza ao Inega para que solicite de oficio os certificados de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa Administración
Xeral do Estado e da Seguridade Social, e de non ter débedas pendentes coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

IN
FO

Que autoriza ao Inega para a consulta dos datos de identidade do solicitante, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de
outubro e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve.
Que o obxecto da subvención non se dedica nin se adscribe a ningunha actividade empresarial ou profesional, o que supón a posibilidade de ter
en conta a parte correspondente ao IVE no custo total do investimento subvencionado (Declaración responsable de exención do IVE).

TO

S

(Só no caso de que o solicitante sexa unha empresa) Que non se atopa en crise, nin en ningunha outra das situacións de exclusión previstas no
parágrafo 3º e seguintes do artigo 1 do Regulamento (CE) núm. 800/2008, de 6 de agosto de 2008, da Comisión, polo que se declaran
determinadas categorías de axuda compatibles co mercado común en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión
Europea (Regulamento Xeral de Exención por Categorías), publicado no Diario Oficial da Unión Europea (DOUE L 214, de 9 de agosto de 2008).

EC

Que, no suposto de resultar beneficiario/a da axuda, coñece e asume a obriga de manter no seu patrimonio a inversión subvencionada durante
un período mínimo de cinco (5) anos, a partir do pagamento da axuda, ou se é o caso, durante a vida útil da instalación se fora inferior ao dito
período, quedando obrigado a comunicar de inmediato ao Instituto Enerxético de Galicia (Inega) o posible incumprimento da dita obrigación, de
terse producido, e ao reintegro no dito suposto da axuda percibida.

EF

Que o proxecto para o que solicita a axuda está sito na Comunidade Autónoma de Galicia.

RA

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmase que os datos persoais
recollidos nesta solicitude incorporaranse a un ficheiro para o seu tratamento, relacionado coa xestión deste procedemento. Poderanse exercer os
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido ao Instituto Enerxético de Galicia como
responsable do ficheiro no seguinte enderezo: Rúa Avelino Pousa Antelo, núm. 5 (San Lázaro), 15707 Santiago de Compostela.

SÓ

PA

De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co previsto no
Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, o Inega publicará na súa páxina web (www.inega.es) a relación dos beneficiarios e o importe
das axudas concedidas ao abeiro desta Resolución e, se é o caso, as sancións que puidesen impoñerse. A presentación da solicitude leva implícita a
autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e a referida publicidade.

DO

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do __ de ______ de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para o ano 2013 a
proxectos de enerxías renovables, con financiamento procedente de fondos comunitarios do Programa Operativo Feder‐Galicia 2007‐2013

VÁ

LI

SINATURA DO SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA

D./D.ª: ___________________
Lugar e data
_____________________________________________, _____ de _________________ de 2013

VO
S

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
Documentación administrativa obrigatoria que deben achegar todos os solicitantes

AT
I

Modelo de solicitude (ANEXO II )
Declaración expresa doutras axudas (ANEXO III )

RM

Documentación adicional obrigatoria para autónomos só cando se denegue expresamente a autorización prevista nas bases reguladoras

IN
FO

Copia cotexada do último imposto sobre actividades económicas (IAE) ou alta neste, nos casos nos que se estea exento do
pagamento .

Documentación adicional obrigatoria para empresas só cando non estean obrigadas a estar inscritas no Rexistro Mercantil ou ben non
teñan domicilio social en Galicia
Documento de constitución da sociedade.

S

Documento público acreditativo do poder con que actúa o representante da empresa ou entidade solicitante.

TO

Documento que xustifique a existencia dun centro de traballo en Galicia ou a realización dalgunha actividade empresarial
xustificable dentro do territorio da comunidade autónoma de Galicia

EF

EC

Documentación adicional obrigatoria para Empresas de Servizos Enerxéticos (ESE)
Copia cotexada do contrato de servizos enerxéticos no que se recollan as cláusulas asociadas ao proxecto para o que se solicita a
axuda.

Documentación adicional obrigatoria para entidades sen ánimo de lucro

RA

Documentación que acredite a representación coa que se actúa

PA

Documentación adicional obrigatoria para agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas sen personalidade xurídica
Documentación que acredite a súa constitución.
Documento que acredite a representación coa que se actúa

VÁ

LI

DO

SÓ

Documento en que consten os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación, indicando a porcentaxe da
subvención que se vai aplicar por cada un deles, que terán igualmente a consideración de beneficiarios. (ANEXO IV )

VO
S

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
‐ Anexo V (Memoria técnica solar fotovoltaica e mixtas illadas)

RM

‐ Memoria técnico‐económica, que inclúa como mínimo, o seguinte balance:
‐ Descrición da instalación proxectada
‐ Xustificación das necesidades enerxéticas anuais do emprazamento
‐ Cálculos de produción e dimensionamento
‐ Esquema da instalación
‐ Orzamento desagregado
‐ Plano de situación onde se indique con claridade a distancia á rede eléctrica convencional
‐ Estudio económico comparativo coas dúas alternativas de abastecemento eléctrico

AT
I

‐ Orzamento da compañía distribuidora valorando o custo de alimentarse dende a rede eléctrica actual.

IN
FO

‐ Presuposto aceptado e asinado polo solicitante da axuda. Este documento deberá estar perfectamente detallado en canto ás súas diferentes
partidas económicas e, ademais, deberá estar asinado polo solicitante da axuda como proba de aceptación do documento. Non se admitirá ningún
presuposto con partidas económicas agregadas, que fagan imposible a distinción das partidas económicas relevantes do proxecto; do mesmo modo,
tampouco se admitirán presupostos sen asinar polo solicitante da axuda. Este documento non será necesario no caso de tratarse de instalacións
promovidas por Administracións Públicas.

S

‐ Folla de características dos paneis fotovoltaicos e do aeroxerador e/ou turbina, regulador e baterías

TO

‐ Copia do certificado de cumprimento da normativa IEC dos equipos xeradores utilizados, emitido por unha entidade debidamente acreditada
(organismos certificadores, institutos tecnolóxicos, etc.).

EC

‐ Fotografía de vista aérea na que se indique de forma apreciable a edificación onde se executará a instalación. Esta fotografía pode obterse no visor
SIXPAC, no enderezo da Internet http://emediorural.xunta.es/visorsixpac/.

EF

‐ No caso de atoparse no ámbito de aplicación especificado no artigo 1.1. do documento HE5 – Contribución fotovoltaica mínima de enerxía eléctrica
do Código técnico da edificación, aprobado polo Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, achegarase documentación xustificativa de que a
implantación da instalación obxecto da axuda non é obrigatoria (esta documentación poderá consistir nunha copia de licenza de obras da edificación,
copia das escrituras de compravenda ou de fin de obra da edificación, fotografías actuais ou calquera outro documento co cal, ao xuízo da Comisión
Técnica, quede constancia deste feito).

VÁ

LI

DO

SÓ

PA

RA

‐ En instalacións que incorporen aproveitamento minihidráulico, deberase xuntar unha relación dos permisos e licenzas solicitados ou que se prevén
solicitar para a execución da instalación.

DECLARACIÓN EXPRESA DOUTRAS AXUDAS POR PARTE DO SOLICITANTE

con NIF:

No seu nome,
(ou ben) En representación da entidade:

con NIF:

AT
I

Don/Dona

con relación á solicitude con código: IN421 ____________
DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:

Organismo / Entidade concedente

Investimento
subvencionado

Axudas
concedidas

Importe total
concedido (euros)

RM

Que a instalación técnica á que se refire a presente solicitude de axuda, xa foi subvencionada con axudas procedentes doutras administracións
públicas ou doutros entes públicos ou privados en diversos conceptos de gasto, polo que, para os efectos oportunos, infórmase (*):

IN
FO

1.

VO
S

ANEXO III

Disposición reguladora

Que solicitou as seguintes axudas doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados para a realización da mesma
instalación técnica obxecto da presente solicitude, comprometéndose no caso de que se lle concedan a achegar unha copia da resolución de
concesión xunto co detalle e importe dos conceptos de gasto subvencionados:

EC

2.

TO

S

(*) Para cada unha das axudas concedidas deberase achegar xunto con esta declaración os seguintes documentos:
‐ Copia da resolución de concesión individualizada
‐ Detalle dos distintos conceptos de gasto subvencionados cos seus importes

Investimento
subvencionable

EF

Organismo / Entidade á que se solicita

PA

3.

Disposición reguladora

RA

Axudas
solicitadas

% de axuda sobre
o investimento

Que non obtivo nin ten solicitadas axudas doutras administracións ou doutros entes públicos ou privados para a realización de todas ou
algunhas das actuacións incluídas na instalación técnica obxecto da presente solicitude de axuda

SÓ

E para que así conste ante o Instituto Enerxético de Galicia (Inega), asino a presente declaración no lugar e data abaixo indicado.

LI

DO

SINATURA DO SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA

VÁ

D./D.ª: ___________________
Lugar e data
_____________________________________________, _____ de _________________ de 2013

ANEXO IV

NIF

VO
S

DECLARACIÓN DOS COMPROMISOS DE EXECUCIÓN ASUMIDOS POR CADA MEMBRO DA AGRUPACIÓN DE PERSOAS FÍSICAS OU XURÍDICAS
PÚBLICAS OU PRIVADAS, SEN PERSONALIDADE XURÍDICA
NOME E APELIDOS DO REPRESENTANTE DA AGRUPACIÓN

AT
I

DECLARA:

Que os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación, que tamén teñen a condición de beneficiarios, son os que se indican a

RM

continuación.

Cantidade

VÁ

LI

DO

SÓ

PA

RA

EF

EC

TO

S

IN
FO

Membros

,

de

de 2013

…………………………………………………………
(Nome e apelidos do REPRESENTANTE)

Porcentaxe do total

ANEXO V

DATOS DO PROXECTO
NOME E APELIDOS / RAZÓN SOCIAL

AT
I

NIF:

NOME DO PROXECTO

PROVINCIA

RM

ENDEREZO DO PROXECTO

CONCELLLO

LOCALIDADE

IN
FO

CÓDIGO POSTAL

VO
S

MEMORIA TÉCNICA SOLAR FOTOVOLTAICA E MIXTAS ILLADAS

COORDENADAS UTM X:

COORDENADAS UTM Y:

REFERENCIA CATASTRAL ONDE SE UBICA A INSTALACIÓN

TELÉFONO

TO

S

EMPRESA INSTALADORA

EC

TIPOLOXÍA

EF

ESTADO DA SOLICITUDE

RA

PANEIS SOLARES FOTOVOLTAICOS:

MARCA E MODELO

POTENCIA UNITARIA (Wp)

POTENCIA PICO
(kWp)

POTENCIA UNITARIA (W)

POTENCIA
NOMINAL (kW)

SÓ

PA

Nº PANEIS

DO

POTENCIA FOTOVOLTAICA (kWp):
SI

VÁ

LI

AEROXERADORES:
Nº
AEROXERADORES

POTENCIA EÓLICA (kW):

NON
MARCA E MODELO

TURBINAS HIDRÁULICAS:

SI

NON
MARCA E MODELO

POTENCIA
NOMINAL (kW)

POTENCIA UNITARIA (W)

AT
I

VO
S

Nº TURBINAS

RM

POTENCIA HIDRÁULICA (kW):

POTENCIA TOTAL DA INSTALACIÓN (kW):
NON
MARCA E MODELO

CAPACIDADE UNIT. (Ah)

TENSIÓN NOMINAL
(V)

EC

TO

S

Nº BATERÍAS

IN
FO

SI

ACUMULADORES:

APLICACIÓN DA INSTALACIÓN

EF

ELECTRIFICACIÓN DOMÉSTICA

ELECTRIFICACIÓN EN APLICACIÓN AGRÍCOLA OU GANDEIRA

RA

ELECTRIFICACIÓN EN SERVIZOS PÚBLICOS

OUTROS:
DESGLOSE DO ORZAMENTO

PA

BOMBEO

DO

PANEIS (€)

SÓ

EQUIPOS

OUTROS CONCEPTOS
OBRA CIVIL (€)

MONTAXE (€)

TURBINAS HIDRÁULICAS (€)

ENXEÑARÍA (€)

OUTROS EQUIPOS (€)

OUTROS GASTOS (€)

VÁ

LI

AEROXERADORES(€)

DATOS XERAIS DA INSTALACIÓN
INVESTIMENTO TOTAL A REALIZAR (SEN IVE)
CONTÍA MÁXIMA DA RESERVA PARA ESTE PROXECTO

IVE (%)

RM

AT
I

VO
S

DESCRICIÓN BREVE DO PROXECTO

IN
FO

SINATURA DO SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA

D./D.ª: ___________________

VÁ

LI

DO

SÓ

PA

RA

EF

EC

TO

S

Lugar e data
_____________________________________________, _____ de _________________ de 2013

