ANEXO X

COMUNICACIÓN DA FINALIZACIÓN PARCIAL E TOTAL DAS OBRAS
VI422E-SUBVENCIÓNS DOS PROGRAMAS DE FOMENTO DA MELLORA DA EFICACIA ENERXÉTICA E SUSTENTABILIDADE EN VIVENDAS E DE FOMENTO DA
CONSERVACIÓN, DA MELLORA DA SEGURIDADE DE UTILIZACIÓN E DA ACCESIBILIDADE EN VIVENDAS DO PLAN ESTATAL DE VIVENDA 2018-2021

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

EDIFICIO

EXPEDIENTE

De acordo co establecido na normativa pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións dos programas de fomento da mellora da
eficacia enerxética e sustentabilidade en vivendas e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade
en vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021

COMUNICA o remate das obras previstas na resolución de concesión
ANUALIDADE

COMUNICACIÓN DE FINALIZACIÓN DAS OBRAS
PARCIAL

2019*

2020

2021

TOTAL

2019*

2020

2021

NOME DA EMPRESA QUE EXECUTOU AS OBRAS

NIF

DOMICILIO
* Só para os casos en que se tivese presentado solicitude de axudas ao abeiro da Resolución do 15 de xullo de 2019 e lle fose denegada por
esgotamento do crédito orzamentario.

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales solicita esta subvención, que son as
que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

ANO

DISPOSICIÓN REGULADORA

IMPORTE (€)

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña desta ou doutras administracións públicas ou
doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, ou de calquera outra entidade pública ou privada, a partir da data desta declaración, con
indicación da súa contía.
2. Que non se lle revogou ningunha das axudas contidas neste ou en anteriores plans de vivenda, por causas imputables a esta persoa ou
entidade solicitante.
3. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e nos
números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
4. 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 seu regulamento, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.
5. Que non ten sido obxecto de requirimento por parte do concello, no caso de actuacións sometidas ao réxime de comunicación previa. Para o
caso de ter sido requirida, deberá acreditarse que o dito requirimiento foi atendido.
6. Que todos os datos contidos nesta solicitude son certos.

ANEXO X
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Para a comunicación de execución parcial das obras:
Certificación de inicio das obras, no caso de que non se presentase con anterioridade
Memoria económica xustificativa do custo das actuacións realizadas en que se faga constar o cumprimento das actuacións da anualidade que
lle corresponda xustificar. Esta memoria conterá a relación clasificada de gastos polas actuacións realizadas, coas correspondentes facturas
ou documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico-mercantil ou con eficacia administrativa, onde consten a identificación
da persoa acredora, o seu importe e a súa data de emisión, así como os documentos que xustifiquen o seu pagamento. Para estes efectos, o
seu pagamento deberá xustificarse mediante extractos ou certificacións bancarias debidamente identificados, selados e asinados pola
persoa solicitante. No caso de ser beneficiarias conxuntamente das axudas para as liñas A) e B), deberase xuntar un informe dos importes
das facturas que se corresponden con cada actuación
Memoria explicativa das obras realizadas, asinada, se fose o caso, por persoa técnica competente
Fotografías que mostren as obras realizadas
Copia de tres orzamentos, para o caso de que o importe do gasto subvencionable da actuación supere os 40.000 euros
Licenza de obras, no caso de actuacións sometidas a este réxime, sempre que non se achegase con anterioridade
Para a comunicación de execución final das obras, ademais da documentación anterior, deberá presentarse:
Certificado de finalización das obras e, cando proceda, as correspondentes autorizacións administrativas polas instalacións realizadas
No caso das actuacións da liña A):
Certificado de eficiencia enerxética obtido unha vez realizadas as actuacións en que se acredite a redución de demanda ou de consumo,
emitido por persoa técnica competente
Acta de medición que acredite a mellora das condicións de protección fronte ao ruído, se non se xustifica previamente mediante as opcións
recollidas no documento básico de protección fronte ao ruído do CTE
Acta de medición da situación, unha vez finalizadas as obras, que acredite o cumprimento da redución de forma efectiva da concentración
da media anual de radón no interior da vivenda, de non utilizar as solucións que recolla o documento básico de salubridade-protección
fronte ao radón do CTE

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Área Provincial do Instituto Galego da Vivenda e Solo de

de

de

