ANEXO III

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

IN422E

SOLICITUDE

AXUDA DO PLAN RENOVE DE CALDEIRAS DE ALTA EFICIENCIA
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL
TIPO DE VÍA

CP

NIF
NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO FIXO

NÚMERO BLOQUE

CONCELLO
FAX

TELÉFONO MÓBIL

PORTA

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

Comunidades de veciños

Particular

ANDAR

Agrupacións

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO FIXO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

ENTIDADE COLABORADORA
CÓDIGO ASIGNADO POLA CEI NA ADHESIÓN

TELÉFONO

NOME DA ENTIDADE COLABORADORA

NIF

DATOS DA INSTALACIÓN
ENDEREZO DA INSTALACIÓN
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

REFERENCIA CATASTRAL

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

TIPO DE EDIFICACIÓN (VIVENDA UNIFAMILIAR/PISO, BLOQUE DE VIVENDAS (NÚM. VIVENDAS))

COORDENADAS UTM (cubrir únicamente para caldeiras de biomasa)
UTM X

UTM X

DATOS DA CALDEIRA EXISTENTE
Marca

Modelo

Potencia térmica
nominal (kW)

Rendemento

Combustible

Consumo anual
(kW/año)

ANEXO III
(continuación)
DATOS DA NOVA CALDEIRA
Tipo de caldeira
Condensación

Baixa temperatura
Marca

Biomasa

Potencia térmica
nominal (kW)

Modelo

Rendemento

Combustible

Consumo anual
(kW/año)

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

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

Que os datos indicados son certos.
Que coñece as bases do Plan renove de caldeiras de alta eficiencia e acepta a subvención da Consellería de Economía e Industria.
Que o equipamentos se instalarán na Comunidade Autónoma de Galicia antes dos 150 días naturais desde a reserva dos fondos.
Que non se atopa dentro das causas de prohibición para ser beneficiario de subvencións públicas segundo establece o artigo 10.2 e 3 da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG núm. 121, do 13 de xuño de 2007).
Que o obxecto da subvención non se dedica nin se adscribe a ningunha actividade empresarial ou profesional (declaración responsable da
exención do IVE). “No caso de non marcar esta declaración non se subvencionará o IVE”.
Que, para aqueles casos en que a contía da axuda non exceda os 3.000 euros, que se encontra ao día no cumprimento das obrigas tributarias
e da Seguridade Social e non ten débedas coa Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.
Estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda
coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o disposto no artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo
que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

A ENTIDADE COLABORADORA DECLARA
Antes de transcorridos 150 días hábiles desde a resolución de concesión, instalará a caldeira no enderezo que se indica neste anexo, retirará
a existente e presentará na Consellería de Economía e Industria a documentación que xustifique a instalación.
CONTIAS DO INVESTIMENTO E DA AXUDA
CONCEPTO

PREZO
Base impoñible
IVE (21%) / IVE (10%)
TOTAL (Base impoñible + IVE)
Desconto do Plan renove de FIESTRAS
Total que se lle cobrará ao cliente

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Documentación adicional obrigatoria para persoas físicas
Copia da escritura da vivenda a nome do solicitante, ou recibo do imposto de bens inmobles (IBI) a nome do solicitante.
Copia do DNI ou NIE, da persoa solicitante, no caso de non autorizar a súa consulta no sistema de verificación de datos de identidade.
Copia de como mínimo tres ofertas de diferentes propietarios no caso de darse as circunstancias recollidas no artigo 9.f das bases
reguladoras da orde.
Anexo IV, de ser o caso.
Documentación adicional obrigatoria para agrupacións de persoas físicas
Copia do documento que acredite a constitución da agrupación.
Copia do nomeamento do representante ou apoderado único da agrupación, con poderes bastantes para cumprir as obrigas que, como
beneficiario, corresponden á agrupación.
Documento en que consten os compromisos de execución asumidos, así como o importe da subvención que se aplicará a cada un deles, que
terán igualmente a condición de beneficiarios (anexo V).
Copia de como mínimo tres ofertas de diferentes propietarios no caso de darse as circunstancias recollidas no artigo 9.f das bases
reguladoras da orde.
Anexo IV, de ser o caso.

ANEXO III
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (continuación)
Documentación adicional obrigatoria para comunidades de veciños
Copia da acta de constitución da comunidade de propietarios coa relación de propietarios e a determinación da cota de participación
respectiva.
Copia da certificación do acordo adoptado pola maioría legalmente establecida pola correspondente comunidade de propietarios aceptando
as bases da convocatoria, comprometéndose á execución das respectivas obras e facultando o presidente ou administrador de predios para
formular a solicitude de subvención.
Copia da acta onde conste o nomeamento do presidente ou certificado expedido polo secretario da comunidade referente a este extremo, ou
certificación do administrador de predios que xestione a comunidade.
Anexo V debidamente cuberto.
Copia de, como mínimo, tres ofertas de diferentes propietarios no caso de darse as circunstancias recollidas no artigo 9.f das bases
reguladoras da orde.
Anexo IV, de ser o caso.
Autorizo a Consellería de Economía e Industria para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos
de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, 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.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a
xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante
ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía e Industria, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo
electrónico a: lopd.industria@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 10 de xuño de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non
competitiva, relativa ao Plan renove de caldeiras de alta eficiencia, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa
xestión, e se procede a súa convocatoria para o ano 2015 (códigos do procedemento IN422D-IN422E).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

SINATURA DA ENTIDADE COLABORADORA

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Enerxía e Minas

de

de

ANEXO IV

DOCUMENTACIÓN DE REPRESENTACIÓN
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

DECLARA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

Para que en relación ao procedemento IN422E 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 a/aos representado/s no curso do devandito procedemento.
ACEPTACIÓN DA REPRESENTACIÓN
Coa sinatura do presente escrito a persoa representante acepta a representación conferida e responde da autenticidade da sinatura da persoa
outorgante.
Autorizo a Consellería de Economía e Industria para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos
de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, 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.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a
xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante
ante a Consellería de Economía e Industria, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a:
lopd.industria@xunta.es

SINATURA DA PERSOA OUTORGANTE

SINATURA DA PERSOA AUTORIZADA

Lugar e data

,

de

de

ANEXO V

DECLARACIÓN DOS COMPROMISOS DE EXECUCIÓN ASUMIDOS POR CADA MEMBRO DA AGRUPACIÓN DE PERSOAS FÍSICAS,
SEN PERSONALIDADE
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

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 continuación.
MEMBROS

CANTIDADE

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE

Lugar e data

,

de

de

PORCENTAXE DO TOTAL

ANEXO VII

DECLARACIÓN DE AXUDAS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Que non solicitou nin, en consecuencia, lle foi concedida ningunha axuda para a realización das actividades ou investimentos a que se refire
a presente solicitude.
Que nas datas e polos importes que a continuación se relacionan presentou as solicitudes ou lle foron concedidas, se é o caso, as seguintes
axudas para realización das mesmas actuacións ás que se refire a presente solicitude correspondente á Orde pola que se convocan para o
ano 2015 as axudas relativas ao Plan renove de caldeiras de alta eficiencia.
DATA DE
Organismo, sociedade ou entidade pública ou privada á que lle
foi solicitada a axuda

SOLICITUDE

CONCESIÓN (1)

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase "PENDENTE" nesta columna.
(2) Nas solicitudes denegadas farase constar “0 €” nesta columna.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

IMPORTE (€)
ACTUACIÓN

CONCEDIDO (2)

