ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS PARA ACTUACIÓNS DE EFICIENCIA ENERXÉTICA EN PEME E GRANDE
EMPRESA DO SECTOR INDUSTRIAL (PROGRAMA DE ACTUACIÓNS DE EFICIENCIA
ENERXÉTICA EN INDUSTRIA)

DOCUMENTO

IN421V

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL
TIPO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

CÓDIGO POSTAL

NIF
BLOQUE

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

CONCELLO

FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

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 EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

● Persoa ou entidade solicitante

● Persoa ou entidade representante

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos.
Só poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a continuación:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS
Declaro baixo a miña responsabilidade que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN

DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO
TIPO DE SOLICITANTE: Empresa do sector industrial
ACTIVIDADE DA EMPRESA:
Nº EMPREGADOS:

□

Empresa de servizos enerxéticos (ESE) □
CNAE 2009:

BALANCE XERAL ANUAL:

VOLUME DE NEGOCIOS:

TAMAÑO EMPRESA:

A persoa solicitante ten a consideración de «empresa autónoma», por non poder cualificarse como empresa asociada, nin como empresa
vinculada, segundo se define no anexo I do Regulamento 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014 (DO L 187, do 26.6.2014).
SI □ NON □
(*) NOTA: no caso de que a empresa non teña a consideración de autónoma, deberá achegar as contas e a documentación necesaria para proceder ao cálculo dos
efectivos das empresas asociadas e/ou vinculadas, ou ben, se existen, as contas consolidadas onde consten os datos das citadas empresas.

DATOS DO PROXECTO
TIPOLOXÍA DE PROXECTO
MELLORA DA TECNOLOXÍA EN EQUIPOS E PROCESOS INDUSTRIAIS
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE XESTIÓN ENERXÉTICA
A PERSOA SOLICITANTE ACTÚA COMO EMPRESA DE SERVIZOS ENERXÉTICOS: SI □ NON □
ACTIVIDADE DO CENTRO DE TRABALLO EN QUE SE EXECUTA O CNAE 2009 DO CENTRO DE TRABALLO EN QUE SE EXECUTA O PROXECTO:
PROXECTO:
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TÍTULO DO PROXECTO
TIPO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA
CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO

ANDAR

PORTA

LUGAR
PROVINCIA

CONCELLO

FAX

NOME DA
ACTUACIÓN

BLOQUE

INVESTIMENTO
SEN IVE (€) (*)

LOCALIDADE

ENDEREZO ELECTRÓNICO

NOVO
ELEMENTO OU
SUBSTITUCIÓN
(1)

AFORRO ENERXÉTICO ANUAL DERIVADO DA ACTUACIÓN
Electricidade
(kWh/ano)

(tep/ano)

Térmico por combustible
(kWh/ano)

(tep/ano)

REDUCIÓN DAS
EMISIÓNS DE CO2
(t CO2/ano) (3)

Combustible
asociado (2)

CONSUMOS ENERXÉTICOS (ANO 2018)
CONSUMO TOTAL DO CENTRO DE TRABALLO ONDE SE LEVA A CABO O PROXECTO ANTES DA ACTUACIÓN (indicar número enteiro sen decimais)
Consumo eléctrico (kWh/ano)
Consumo térmico por combustible
(kWh/ano)

Combustible asociado
(4)

CONSUMO DOS EQUIPAMENTOS AFECTADOS POLO PROXECTO DE AFORRO E EFICIENCIA ANTES DA ACTUACIÓN (indicar número enteiro sen decimais)
Consumo eléctrico (kWh/ano)
Consumo térmico por combustible
(kWh/ano)

Combustible asociado
(4)

INVESTIMENTO TOTAL EN EFICIENCIA ENERXÉTICA (SEN IVE). Investimento relacionado directamente co aforro e
eficiencia enerxética incluíndo a obra civil e outros custos directos asociados. Indicar o valor en euros. (*)
INVESTIMENTO EN MAQUINARIA (SEN IVE). Parte do investimento total que corresponde a maquinaria, sen incluír
os custos da instalación asociada. Indicar o valor en euros.
OBRA CIVIL (SEN IVE). Investimento en obra civil necesario para acadar os obxectivos enerxéticos da actuación.
Indicar o valor en euros.
INVESTIMENTO DE REFERENCIA (SEN IVE). No caso de investimentos en eficiencia enerxética non separados,
indicar o investimento similar que implique menor eficiencia que se podería realizar de forma crible sen axuda
(debe vir avalado coa oferta técnica dun provedor). Indicar o valor en euros.
DESAGREGACIÓN DO ORZAMENTO
Descrición (obra civil, equipos, montaxe, posta en marcha, etc.)

Unidades

Prezo unitario
(sen IVE)(€)

Prezo total
(sen IVE) (€)

Total (sen IVE) (€) (*):
% IVE
Total con IVE

(*) O orzamento total sen IVE debe coincidir nas tres táboas.
(1)

Indíquese N ou S segundo o seguinte criterio:
N - Cando o obxecto da subvención consista na incorporación dun novo elemento sen eliminar ningún equipo existente.
S - Cando o obxecto da subvención substitúe a outro elemento (que ou ben se elimina da empresa ou ben queda en modo reserva).
(2)
Se as actuacións supoñen un aforro térmico indique o aforro de enerxía térmica en kWh/ano para cada tipo de combustible (gasóleo, gas
natural, fuel óleo, GLP, biomasa, outros). O factor de paso de kWh a tep que empregará a aplicación será 1 MWh = 0,086 tep.
(3)
O valor de redución das emisións debe xustificarse na memoria técnica do proxecto.
(4)
Indique o consumo de enerxía térmica para cada tipo de combustible empregado no centro de traballo (gasóleo, gas natural, fuel óleo, GLP,
biomasa, outros).
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Previsión de execución do proxecto por anualidade: o proxecto non debe estar iniciado antes da presentación da solicitude e o
prazo máximo de execución será de 24 meses contados desde a notificación da concesión de axuda. Estime a execución do
proxecto indicando a porcentaxe prevista en cada anualidade, preferentemente nunha ou dúas anualidades e cun máximo de
tres. A suma das porcentaxes cubertas debe dar 100 %. No caso en que teña previsto solicitar anticipo, débese estimar un
mínimo do 50 % da execución para a primeira anualidade do proxecto.
Anualidade
Porcentaxe de
execución prevista (%)

2019

2020

2021

2022

TEN PREVISTO SOLICITAR ANTICIPO DE AXUDA CONFORME O ESTABLECIDO NO ARTIGO 25 DA CONVOCATORIA?

2023

SI

Total

NON

CÁLCULO DA AXUDA SOLICITADA (datos sen IVE calculados pola aplicación):
INVESTIMENTO TOTAL (€) – Investimento relacionado directamente co aforro e eficiencia enerxética (empregarase de base
para o cálculo do custo elixible). Valor recuperado (A).
CUSTO ELIXIBLE (€) – Valor calculado (B) como (A) descontado o investimento en maquinaría e limitando, de ser o caso, a
obra civil ao 20 % do investimento.
INVESTIMENTO ELIXIBLE DE SOLICITUDE (€) – Valor calculado (C) como (B) máis o investimento en maquinaria.
INVESTIMENTO DE REFERENCIA (€) – Valor recuperado (D).
CUSTO SUBVENCIONABLE 2 (€) – Valor calculado como (E) = (A) - (D).
INTENSIDADE DE AXUDA (%) – Valor (F) dependente do tamaño da empresa: 35 para grandes empresas, 45 para medianas e 55
para pequenas empresas.
AXUDA CALCULADA a) (€) – Valor calculado (G) segundo a letra a) do anexo I do Real decreto 263/2019 como 30 % de (C).
AXUDA CALCULADA b) (€) – Valor calculado (H) segundo a letra b) do anexo I do Real decreto 263/2019 como (H) = (F) × (E).
AXUDA CALCULADA c) (€) – Valor calculado (I) segundo a letra c) do anexo I do Real decreto 263/2019 e o recollido no
artigo 4.4 da convocatoria.
AXUDA SOLICITADA (€) – Valor calculado (J) segundo o anexo I do Real decreto 263/2019 como o mínimo dos valores (G), (H)
e (I).
CUSTO SUBVENCIONABLE (€) – Valor calculado (L) como o mínimo dos valores (C), (E) e (K).
CUSTO SUBVENCIONABLE 3 (€) – Valor calculado como (K) = (I)/(F).
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
□ Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os que se solicita esta subvención.
□ Si se solicitou e/ou concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os que se solicita esta subvención, que son as que a
continuación se relacionan:
ESTADO (*)
ORGANISMO
IMPORTE

(*) Indicar segundo corresponda: solicitada/concedida/cobrada
2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas non artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
4. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
5. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.
6. Que o proxecto para o que solicita a axuda está sito na Comunidade Autónoma de Galicia.
7. Que os investimentos para os que solicita axuda non están iniciados.
8. Que a persoa física ou entidade solicitante cumprirá a normativa comunitaria, estatal e autonómica de aplicación, en particular, a normativa en
materia de subvencións e contratación pública, cando proceda, e comprométese á obtención de todos os permisos e autorizacións que sexan
necesarios para a súa execución.
9. Que a persoa física ou entidade solicitante asumirá a aplicación de medidas antifraude eficaces e proporcionadas no seu ámbito de xestión, así
como a obriga de comunicar ao órgano xestor os casos de sospeitas de fraude.
10. Que non poida ser considerada unha empresa en crise conforme o disposto no artigo 2.18 do Regulamento (UE) 651/2014, do 17 de xuño, da
Comisión.
11. Que non se trata dunha empresa suxeita a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión previa da Comisión Europea que tivese
declarada unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.
12. Que ten capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir os obxectivos do proxecto para o que se solicita a axuda.
13. Manter un sistema de contabilidade separado ou un código contable axeitado que facilite unha pista de auditoría apropiada en relación con
todos os gastos correspondentes cos investimentos realizados ao abeiro desta axuda.
14. Conservar toda a documentación relativa a esta subvención durante un período de tres anos ou dous anos a partir do 31 de decembro seguinte á
presentación das contas en que estean incluídos os gastos da operación segundo o establecido no artigo 14.i) da convocatoria.
15. Ter unha permanencia mínima ininterrompida na actividade e manter as infraestruturas e equipamentos subvencionados destinados ao fin
concreto para o cal se concedeu a subvención durante un período de 3 anos segundo o establecido no artigo 14.h) da convocatoria.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
□ Autorización para a representación segundo o anexo II.
□ Documento oficial no que conste o código CNAE correspondente á actividade da empresa.
□ Tres ofertas de distintos provedores conforme o establecido no artigo 29.3 da Lei de subvencións de Galicia ou memoria xustificativa de que non
existen no mercado máis provedores que produzan os equipos ou presten os servizos.
PROVEDOR

Empresa instaladora elixida:

MARCA E MODELO EQUIPO PRINCIPAL

Teléfono:

ORZAMENTO (SEN IVE)

Criterio de elección:

Documentación adicional obrigatoria para empresas cando non estean obrigadas a estar inscritas no Rexistro Mercantil ou ben non teñan
domicilio social en Galicia (non é necesario no caso de que a entidade solicitante sexa unha empresa pública):
ÓRGANO
COD. PROC.
ANO
□ Documento constitutivo da sociedade.
□ Documento público acreditativo do poder con que actúa o representante da empresa ou
entidade solicitante.
□ Documento que acredite a existencia dun centro de traballo en Galicia ou a realización
dalgunha actividade empresarial xustificable dentro do territorio da Comunidade Autónoma de
Galicia.
□ No caso de empresa pública ademais deberá achegar certificado do representante legal ou da persoa habilitada onde se acredite a súa condición
de empresa pública.
Documentación adicional obrigatoria para agrupacións de empresas:
□ Documento de colaboración ou instrumento análogo formalizado polo representante debidamente facultado das mesmas que especifique a
aceptación e designación expresa do representante único de todas elas, que formule a solicitude e reciba o importe total da axuda outorgada (non
obstante a achega de copia do documento acreditativo das facultades de representación do mesmo).
□ Aceptación expresa de participación de todas elas no programa de axudas establecido por esta convocatoria, asumindo a totalidade de
compromisos e obrigas derivados del.
Documentación adicional obrigatoria para empresas de servizos enerxéticos:
□ Copia do contrato de servizos enerxéticos formalizado coa empresa ou empresas propietarias das dependencias industriais onde se vaia a realizar
a actuación, no que se acredite a actuación como empresa de servizos enerxéticos e a responsabilidade a cargo da persoa solicitante da realización
do investimento correspondente.
□ Escrito da autorización e coñecemento por parte do titular ou titulares da instalación de que se solicita a subvención.
Para a acreditación da condición de pequena ou mediana empresa deberase achegar ademais:
□ Contas anuais da empresa solicitante, e das empresas asociadas ou vinculadas, correspondentes ao último exercicio pechado, co xustificante de
ser depositadas no rexistro correspondente.
□ Declaración responsable emitida polo representante da empresa na que se reflicta o número de empregados da empresa, así como os das
empresas asociadas ou vinculadas.
□ Declaración responsable emitida polo representante da empresa na que se indique a cualificación como empresa autónoma, ou ben se indique as
empresas asociadas ou vinculadas, incluíndo os datos de participación respectivos.
Documentación técnica obrigatoria para solicitudes de axuda para proxectos de aforro e eficiencia:
□ Memoria técnica do proxecto segundo o modelo Memoria técnica PAEI dispoñible na web do Inega (www.inega.gal) ou o modelo Memoria técnica
PAEI_ILU para proxectos de mellora de iluminación.
□ Documento denominado Ficha de consumos PAEI segundo o modelo dispoñible na web do Inega (www.inega.gal) no que se relacione o número de
factura e o consumo enerxético de todas as facturas (electricidade, gas, fuel óleo, gasóleo,...) do período anual tomado como referencia (2018 ou
últimos doce meses), así como os datos enerxéticos do proxecto.
□ Fotografías da instalación actual. Incluíndo cando proceda a placa de características técnicas dos equipos sobre os que se actúa.
□ Plano da situación das instalacións no establecemento coa distribución dos equipos, en instalacións simples bastará cun plano en planta de
localización do centro de traballo.
□ Características técnicas dos equipos para os que se solicita a axuda subministradas polo fabricante (catálogo, certificado ou ficha técnica do
fabricante) onde se inclúan datos da produtividade do equipo e do seu consumo enerxético.
□ No caso de investimentos en eficiencia enerxética non separables, achegar oferta técnica dun provedor que avale o orzamento dun investimento
similar que implique menor eficiencia enerxética e que podería realizarse de forma crible sen subvención (investimento de referencia).
□ No caso de actuacións de iluminación, deberase presentar unha declaración responsable asinada por un técnico cualificado (especificar no
documento o nome completo, DNI e cualificación do técnico asinante) no que se relacionen as estancias reformadas (coa mesma estrutura utilizada
no documento Memoria técnica PAEI_ILU), o seu uso, e se declare que tras os estudos lumínicos realizados se constata o cumprimento da norma
UNE-EN 12464 (Iluminación. Iluminación nos lugares de traballo), e na Guía técnica para a avaliación e prevención de riscos relativos á utilización
de lugares de traballo, se é o caso. Nas estancias con potencia eléctrica de iluminación final superiora a 250 W e nas que o fluxo luminoso total
despois da mellora sexa inferior ao fluxo luminoso inicial deberá achegarse estudo lumínico no que se xustifique o nivel de iluminancia mantida
(Em) é adecuado a actividade prevista.
□ No caso das instalacións de iluminación que estean incluídas total ou parcialmente no ámbito de aplicación do documento HE3 do Código técnico
da edificación, xustificación asinada por un técnico competente de que cumpren coas esixencias establecidas nel. Nos casos en que a instalación
non estea incluída total ou parcialmente no ámbito de aplicación, xuntar escrito xustificativo dos motivos.
□ Calquera outra documentación adicional que o interesado considere conveniente para a correcta avaliación do proxecto.

ANEXO I
(continuación)
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
DNI/NIE da persoa solicitante
NIF da entidade solicitante
DNI/NIE da persoa representante
NIF da entidade representante
Certificado de alta no imposto de actividades económicas
Certificación de estar ao día nas obrigas tributarias coa AEAT
Certificación de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social
Certificación de estar ao día no pagamento coa Consellería de Facenda da Xunta de Galicia
Administradores da empresa ou empresas solicitantes

OPÓÑOME Á
CONSULTA
o
o
o
o
o
o
o
o
o

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e
Finalidades do tratamento
contidos do taboleiro electrónico dispoñible na aplicación informática do Inega.
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
Lexitimación para o tratamento
do procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando
corresponda.
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación
Persoas destinatarias dos datos
e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma
integral á información relativa a unha materia.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros
Exercicio de dereitos
dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na
normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Contacto delegado de protección de
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
datos e máis información
Actualización normativa: no caso de existiren diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento,
prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 8 de agosto de 2019 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa
estatal de axudas para actuacións de eficiencia enerxética en peme e grande empresa do sector industrial (Programa de actuacións de eficiencia
enerxética en industria) (código de procedemento IN421V).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Instituto Enerxético de Galicia

de

de

ANEXO II

DOCUMENTACIÓN DE REPRESENTACIÓN
IN421V–SUBVENCIÓNS PARA ACTUACIÓNS DE EFICIENCIA ENERXÉTICA EN PEME E GRANDE EMPRESA DO SECTOR INDUSTRIAL

DATOS DA PERSOA OUTORGANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL
TELÉFONO

PRIMEIRO APELIDO
TELÉFONO MÓBIL

SEGUNDO APELIDO

NIF

CORREO ELECTRÓNICO

AUTORIZA A:
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

Para que en relación co procedemento IN421V exerza as seguintes facultades: facilitar a práctica de cantas actuacións sexan precisas para a
instrución do expediente, achegar cantos datos e documentos se soliciten ou fosen de interese, recibir todo tipo de comunicacións, formular
peticións e solicitudes, presentar escritos e alegacións, manifestar a súa decisión de non efectuar alegacións nin achegar novos documentos no
correspondente trámite de audiencia ou renunciar a outros dereitos, subscribir dilixencias e outros documentos que poida realizar o órgano
competente e, en xeral, realizar cantas actuacións correspondan ao/aos representado/s no curso do dito procedemento.
ACEPTACIÓN DA REPRESENTACIÓN
Coa sinatura deste escrito a persoa representante acepta a representación conferida e responde da autenticidade da sinatura da persoa
outorgante.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e
Finalidades do tratamento
contidos do taboleiro electrónico dispoñible na aplicación informática do Inega.
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
Lexitimación para o tratamento
do procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando
corresponda.
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e
Persoas destinatarias dos datos
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á
información relativa a unha materia.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros
Exercicio de dereitos
dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na
normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Contacto delegado de protección de
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
datos e máis información
Actualización normativa: no caso de existiren diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento,
prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

SINATURA DA PERSOA OUTORGANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Instituto Enerxético de Galicia

de

de

SINATURA DA PERSOA AUTORIZADA OU REPRESENTANTE

ANEXO III
RENUNCIA
IN421V–SUBVENCIÓNS PARA ACTUACIÓNS DE EFICIENCIA ENERXÉTICA EN PEME E GRANDE EMPRESA DO SECTOR INDUSTRIAL

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

RECIBIDA NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN
Pola que se concede unha subvención da convocatoria para actuacións de eficiencia enerxética en peme e grande empresa do sector industrial
cunha porcentaxe do
, polo importe de
euros, que tiña por obxecto o financiamento do proxecto denominado:

Con número de expediente
RENUNCIA EXPRESAMENTE Á DITA SUBVENCIÓN

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Instituto Enerxético de Galicia

de

de

ANEXO IV
SOLICITUDE DE PAGAMENTO
IN421V– SUBVENCIÓNS PARA ACTUACIÓNS DE EFICIENCIA ENERXÉTICA EN PEME E GRANDE EMPRESA DO SECTOR INDUSTRIAL

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

A PERSOA BENEFICIARIA OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Ter executado as partidas e importes do proxecto indicados nesta solicitude de pagamento.
2. Que a actuación cumpre coa normativa vixente e se obtiveron todas as autorizacións e licenzas preceptivas.
3. Que se cumpriron as obrigas de publicidade establecidas nas bases reguladoras e na convocatoria.
4. Que non se recibiu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os que se solicita o pagamento da subvención.

Equipos,
instalacións,
montaxe e obra
civil
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Data do documento
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(sen IVE)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
□ Escrito dirixido ao órgano instrutor, asinado e selado polo apoderado da empresa destinataria última das axudas, segundo o modelo dispoñible na
páxina web do Inega (www.inega.gal), comunicando:
1º. Que o proxecto foi executado conforme ao indicado na solicitude e na documentación inicial ou indicando que os únicos cambios
realizados son os recollidos expresamente na memoria técnica de xustificación.
2º. A data da conclusión das actuacións.
3º. Que o proxecto se axusta á normativa vixente e se obtiveron todos os permisos e autorizacións necesarios para a súa execución.
□ Xustificación documental da realización das actuacións: memoria técnica xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da
axuda, con indicación da adecuación das actividades realizadas e dos resultados obtidos seguindo o formato e modelo dispoñible na páxina web do
Inega (www.inega.gal), e coas modificacións realizadas no proxecto, de ser o caso.
□ Informe emitido por un organismo de control que acredita a adecuada realización das actuacións obxecto da axuda concedida, de acordo coa
resolución favorable de concesión, segundo o modelo dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.gal).
□ Relación certificada e copia dos pedidos e/ou os contratos relativos ás actuacións realizadas.
□ Relación certificada e copia das facturas e dos seus correspondentes xustificantes bancarios de pagamento, correspondentes ao investimento
elixible realizado e que responden ao orzamento e contratos presentados.
□ Conta xustificativa con achega de informe de auditor, segundo o previsto no artigo 74 do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo (o alcance da
revisión da conta xustificativa pola persoa auditora aparece indicado no artigo 23.3.f) da convocatoria de axudas).

ANEXO IV
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (continuación)
□ Reportaxe fotográfica das instalacións iniciais sobre as que se realizaron as actuacións, identificando equipos e/ou instalacións principais que
se vaian substituír, así como das placas de características deles.
□ Reportaxe fotográfica dos equipos e instalacións principais finais obxecto da axuda, identificando equipos e/ou instalacións, así como as placas
de características deles, e onde se amosa o cartel publicitario da actuación.
□ Memoria técnica de xustificación da publicidade, segundo o modelo dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.gal).
□ Nos casos en que proceda, xustificante de solicitude de inscrición no rexistro correspondente da consellería competente en materia de
industria en que se recolle tanto a identificación do titular da instalación como o código de acceso.
□ No caso de actuacións de iluminación, certificado asinado por un técnico cualificado en que se relacionan as estancias reformadas (coa mesma
estrutura utilizada no documento Memoria técnica PAEI_ILU), o seu uso, e se declara que tras as medicións realizadas se constata o cumprimento
dos requisitos que se definen na norma UNE-EN 12464 (Iluminación. Iluminación nos lugares de traballo), na Guía técnica para a avaliación e
prevención de riscos relativos á utilización de lugares de traballo, se é o caso.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Instituto Enerxético de Galicia

de

de

ANEXO V
SOLICITUDE DE MODIFICACIÓN DO PROXECTO
IN421V–SUBVENCIÓNS PARA ACTUACIÓNS DE EFICIENCIA ENERXÉTICA EN PEME E GRANDE EMPRESA DO SECTOR INDUSTRIA

TÍTULO DO PROXECTO

NÚMERO DE EXPEDIENTE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

SOLICITA a modificación da resolución de concesión da subvención polo seguinte motivo (sinalar o que proceda):
Modificación do titular: 1
 Documento público ou privado en que quede reflectido o traspaso de compromisos asumidos coa
aceptación da subvención
 Documentación acreditativa da personalidade do cesionario
Modificación no orzamento do expediente: 1
 Novo orzamento proposto para os gastos necesarios para a execución do proxecto
 Relación das tres ofertas solicitadas e elixidas

1

Modificación no financiamento do expediente: 1
 Declaración doutras axudas concedidas e/ou solicitadas a outras entidades públicas e/ou privadas
para o mesmo proxecto.
Outros:
Xunto con esta solicitude deberase aportar a seguinte documentación

DECLARA que o expediente citado no encabezamento resultou beneficiario dunha subvención para actuacións de
eficiencia enerxética en peme e grande empresa do sector industria 2019-2020
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Instituto Enerxético de Galicia

de

de

