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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

ORDE do 27 de xaneiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras 
para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, 
relativas ao Plan Renove de fiestras, así como a selección de entidades 
colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para 
a anualidade 2017 (códigos do procedemento IN412A e IN412B).

A Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia, atribúelle á 
Comunidade Autónoma de Galicia, no seu artigo 28.3, o desenvolvemento lexislativo e a 
execución da lexislación estatal respecto do réxime enerxético.

O Decreto 146/2016, do 13 de novembro, modifica a estrutura orgánica da Xunta de 
Galicia, na cal se inclúe, tal e como se indica no artigo 1, a Consellería de Economía, Em-
prego e Industria.

Por outra banda, o artigo 1 do Decreto 175/2015, do 3 de decembro, polo que se esta-
blece a estrutura orgánica da antiga Consellería de Economía, Emprego e Industria, dispón 
que esta é o órgano superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 
ao cal lle corresponde o exercicio das competencias e funcións no ámbito, entre outros, da 
enerxía, de acordo co establecido na Constitución española e no Estatuto de autonomía 
de Galicia.

A sensibilidade especial que para a cidadanía está a ter o uso racional da enerxía callou 
de forma importante no enfoque das administracións públicas, que unanimemente están 
a actuar neste campo, prestando o seu apoio ás iniciativas que sobre aforro e eficiencia 
enerxética se están a desenvolver na actualidade.

As finalidades desta Administración son o impulso das iniciativas e programas de apli-
cación das tecnoloxías enerxéticas, a mellora do aforro e a eficiencia enerxética, o fomento 
do uso racional da enerxía e, en xeral, a óptima xestión dos recursos enerxéticos nos dis-
tintos sectores económicos de Galicia. Igualmente prevé a participación na xestión e pres-
tación de servizos noutros campos sinérxicos ao enerxético, de acordo coas directrices do 
Goberno no ámbito das súas competencias.

O 25 de outubro de 2012 aprobouse a Directiva 2012/27/UE do Parlamento Europeo 
e do Consello, relativa á eficiencia enerxética (DEE), co obxecto de crear un novo marco 
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común para o fomento da eficiencia enerxética dentro da Unión, establecendo accións con-
cretas que garantan a consecución do obxectivo indicativo establecido no Paquete enerxía 
e clima de 2007 para o ano 2020 de redución nun 20 % do consumo para o conxunto de 
Estados membros.

O obxecto do presente Plan nacional de acción de eficiencia enerxética 2014-2020 é 
responder á exixencia do artigo 24.2 da Directiva 2012/27/UE do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 25 de outubro de 2012, relativa á eficiencia enerxética, que exixe a todos os 
Estados membros da Unión Europea a presentación destes plans.

O novo Plan nacional de acción de eficiencia enerxética 2014-2020 configúrase como 
unha ferramenta central da política enerxética española e a súa execución permitirá alcan-
zar os obxectivos de aforro e eficiencia enerxética que derivan da Directiva 2012/27/UE, e 
que se traducirán nunha mellora da competitividade da economía española, que se espera 
que teña o seu reflexo nos indicadores de actividade e emprego.

De acordo co anterior, a Consellería de Economía, Emprego e Industria (en diante 
CEEI), a través da Dirección Xeral de Enerxía e Minas (en diante DXEM), acorda realizar 
unha convocatoria de axudas para a renovación total ou parcial de fiestras (Plan Renove 
de fiestras). 

A convocatoria de axudas tramitarase como expediente anticipado de gasto.

En virtude do exposto, e en exercicio das atribucións que me foron conferidas,

DISPOÑO:

Artigo 1. Convocatoria e bases reguladoras

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases, que se inclúen no anexo I, polas cales 
se rexerá a concesión das subvencións da CEEI para incentivar a rehabilitación dos ocos 
acristalados da fachada, tanto no referente ao acristalamento como aos marcos ou perfís, 
co fin de acadar melloras significativas na demanda enerxética do edificio e os conseguin-
tes aforros en termos económicos, así como para a selección de entidades colaboradoras 
que participan na súa xestión (códigos de procedementos IN412A e IN412B). 

2. Así mesmo, por medio desta orde convócanse as ditas subvencións para o ano 2017.
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Artigo 2. Solicitudes

1. As entidades colaboradoras do Plan Renove de fiestras son as encargadas de trami-
tar a solicitude (facer a reserva dos fondos, presentar a solicitude e presentar a documen-
tación xustificativa da actuación).

2. Para poder actuar como entidade colaboradora do Plan Renove de fiestras 2017, 
deberá presentar a solicitude de adhesión axustada ao modelo de formulario normalizado, 
que se inclúe como anexo II desta orde.

3. Aquelas entidades que fosen entidades colaboradoras na convocatoria do Plan Re-
nove de fiestras 2016, convocado pola Orde do 28 de decembro de 2015 (DOG núm. 249, 
do 31 de decembro), poderán solicitar a adhesión á convocatoria de 2017, regulada nesta 
orde, mediante unha solicitude simplificada, segundo o modelo de formulario normalizado 
que se inclúe como anexo II desta orde.

4. Para poder ser beneficiario das subvencións deberá presentarse unha solicitude 
axustada ao modelo de formulario normalizado que se inclúe como anexo IV desta orde, a 
través das entidades colaboradoras que se adherisen ao Plan Renove de fiestras, indica-
das no primeiro parágrafo deste artigo.

Artigo 3. Lugar e prazo de presentación de solicitudes

1. As solicitudes, tanto de adhesión das entidades colaboradoras ao plan como as solicitudes 
de axuda, deberán presentalas as entidades colaboradoras exclusivamente por vía electróni-
ca, a través do formulario normalizado accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia 
(https://sede.xunta.gal, ou ben desde as páxinas web https://entidadescolaboradoras.xunta.es 
ou https://planrenovefiestras.xunta.es, de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 39/2015, 
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e 24 do 
Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administra-
ción electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. 

2. O prazo de presentación de solicitudes de adhesión de entidades colaboradoras será 
de 5 días hábiles a partir do día 1 de febreiro de 2017 incluído (código de procedemen-
to IN412A).

3. O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o día 1 de marzo e finali-
zará o 29 de setembro de 2017, agás que se produza o suposto de esgotamento de crédito. 
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Neste caso informarase do peche adiantado do prazo de solicitude a través da páxina web 
da DXEM e no Diario Oficial de Galicia (código de procedemento IN412B).

Artigo 4. Datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de 
carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición, cuxo trata-
mento e publicación autorizan as persoas interesadas mediante a presentación de solicitu-
des, serán incluídos nun ficheiro denominado «Relacións administrativas coa cidadanía e 
entidades», cuxo obxecto é xestionar o presente procedemento, así como para informar as 
persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste ficheiro 
é a Secretaría Xeral Técnica da CEEI. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación 
e oposición poderanse exercer ante a Secretaría Xeral Técnica da CEEI mediante o en-
vío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Edificio Administrativo San Caetano, s/n, 
bloque 5, planta 4ª, 15781 Santiago de Compostela, ou a través dun correo electrónico a 
lopd.industria@xunta.gal.

Artigo 5. Comunicación á Base de datos nacional de subvencións (BDNS)

En cumprimento do disposto no artigo 20 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, o texto da convocatoria e a información requirida no ordinal oitavo do dito 
artigo serán comunicados á Base de datos nacional de subvencións (BDNS).

Artigo 6. Información aos interesados

1. Sobre estes procedementos administrativos, que teñen os códigos IN412A e IN412B, 
poderase obter documentación normalizada ou información adicional na DXEM, a través 
dos seguintes medios:

a) Páxina web oficial da consellería: http://economiaeindustria.xunta.gal

b) O teléfono da dita dirección xeral: 981 54 55 73/881 99 93 20/981 54 54 74.

c) O enderezo electrónico: ceei.dxem.axudasenerxia@xunta.gal

d) Presencialmente.

2. Así mesmo, para cuestións xerais sobre este ou outro procedemento, poderá facerse 
uso do teléfono de información xeral da Xunta de Galicia, que é o 012 (desde o resto do 
Estado: 902 12 00 12).
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Disposición derradeira primeira. Habilitación para o desenvolvemento

Facúltase ao director xeral de Enerxía e Minas para que dite as resolucións que sexan 
precisas para o desenvolvemento e aplicación desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de 
Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de xaneiro de 2017 

Francisco Conde López 
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria

ANEXO I 
Bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia 

non competitiva, relativas ao Plan Renove de fiestras 2017, así como 
a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión

Artigo 1. Obxecto

A presente orde ten por obxecto aprobar as bases polas cales se rexerá a concesión de 
axudas por parte da Consellería de Economía, Emprego e Industria destinadas á rehabi-
litación dos ocos acristalados da fachada, tanto no referente ao acristalamento como aos 
marcos ou perfís, co fin de acadar melloras significativas na demanda enerxética do edificio 
e os conseguintes aforros en termos económicos, así como para a selección de entidades 
colaboradoras que participan na súa xestión.

Artigo 2. Réxime das subvencións

1. O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de conco-
rrencia non competitiva, de acordo co establecido na Lei 9/2007, que no seu artigo 19.2 
establece que as bases reguladoras das convocatorias de axudas poderán exceptuar o 
requisito de fixar unha orde de prelación entre as solicitudes presentadas que reúnan os 
requisitos establecidos cando, polo obxecto e a finalidade da subvención, non sexa nece-
sario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas nun único procede-
mento ata o esgotamento do crédito orzamentario coas garantías previstas no artigo 31.4 
desta lei.
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2. As subvencións reguladas nesta orde totalizan un orzamento de 1.500.000 euros e 
tramitarase este como expediente anticipado de gasto. A concesión destas axudas estará, 
en todo caso, condicionada á existencia de crédito orzamentario axustado e suficiente no 
momento da resolución de concesión e, no caso de esgotamento do crédito, a Adminis-
tración deberá publicar no Diario Oficial de Galicia e tamén na páxina web da DXEM a 
dita circunstancia, o que levará consigo a non admisión das solicitudes posteriores, sen 
prexuízo de que a Administración poida optar por incrementar o crédito orzamentario nos 
seguintes supostos:

a) Unha xeración, ampliación ou incorporación de crédito.

b) A existencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo 
crédito ou a créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo.

3. O incremento do crédito quedará condicionado á declaración de dispoñibilidade de 
crédito como consecuencia das circunstancias antes sinaladas e, se for o caso, logo da 
aprobación da modificación orzamentaria que proceda.

4. Nestes casos publicarase a ampliación de crédito polos mesmos medios que esta 
convocatoria, sen que tal publicidade implique a apertura de prazo para presentar novas 
solicitudes nin o inicio dun novo cómputo de prazo para resolver.

Artigo 3. Actuacións, gastos subvencionables e contía das axudas

1. Será subvencionable a renovación de fiestras que formen parte da envolvente térmi-
ca do edificio pola compra de novas fiestras que cumpran coas seguintes especificacións 
técnicas: 

a) Dispor de marcación CE conforme a norma UNE EN 14351-1:2006+A1:2011.

b) Exixencias mínimas de eficiencia enerxética:

1ª. Opción A: carpintaría de madeira ou PVC e acristalamento que cumpra algún dos 
seguintes requisitos: 

A.1. Dobre acristalamento con cámara de 12 mm ou superior para vidros normais. 

A.2. Dobre acristalamento con cámara de 6 mm ou superior e con cristal baixo emisivo 
(con emisividade menor ou igual a 0,1).
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2ª. Opción B: carpintaría metálica con rotura de ponte térmica de 12 mm ou superior con 
dobre acristalamento con cámara de 6 mm ou superior e con acristalamento baixo emisivo 
(con emisividade menor ou igual a 0,1).

En todo caso, a instalación destas carpinterías deberá cumprir coa exixencia mínima 
establecida no Código técnico da edificación que corresponda e segundo o disposto na 
Orde FOM/1635/2013, do 10 de setembro, pola que se actualiza o Documento básico DB-
HE «Aforro de enerxía», do Código técnico da edificación, aprobado polo Real decre-
to 314/2006, do 17 de marzo.

A renovación consistirá na substitución dunha fiestra existente por outra de igual ou 
inferior tamaño. 

Será subvencionable a colocación dunha nova fiestra paralela á existente (dobre fies-
tra), sempre e cando esta nova fiestra satisfaga os requisitos enerxéticos citados.

Tamén será subvencionable a renovación de portas que separen estadías calefactadas 
do exterior, sempre e cando cumpran coas especificacións técnicas deste artigo e teñan 
marco por todo o perímetro.

Considéranse custos subvencionables a retirada das fiestras existentes, a fabricación 
das novas fiestras e a súa instalación, sempre e cando veña detallado na factura.

2. Non son subvencionables:

a) Os cerramentos acristalados que se instalen coa finalidade de pechar ambientes 
exteriores (terrazas e/ou tendedeiros), por non tratarse dunha renovación senón de modifi-
cacións na envolvente da vivenda. 

b) Ocos acristalados non situados na fachada como, por exemplo, as fiestras tipo velux. 

c) As fiestras que estean nas particións interiores das vivendas (fiestras interiores, fies-
tras de cuartos de baño interiores...), é dicir, aquelas que non separan estadías calefacta-
das do exterior.

d) En ningún caso serán subvencionables os gastos relativos a actuacións que xa fosen 
obxecto de subvención nas anteriores campañas do «Plan Renove de fiestras».
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3. Con carácter xeral, e de acordo co establecido no artigo 29 da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, considéranse gastos subvencionables aqueles que de 
xeito indubidable respondan á natureza da actividade subvencionable.

4. Non se considerarán subvencionables:

a) Os gastos e custos financeiros que sexan consecuencia do investimento.

b) Os gastos realizados en bens usados.

5. Os gastos subvencionables deberán estar realizados e efectivamente pagados entre 
o día seguinte da reserva de fondos e o derradeiro día do prazo de xustificación. 

6. O IVE (imposto sobre o valor engadido) será subvencionable para os particulares, 
entidades sen ánimo de lucro e administracións públicas, para o cal será necesario reali-
zar unha declaración responsable (opción establecida na solicitude-anexo IV) en que se 
indique que o obxecto da subvención non se dedica nin se adscribe a ningunha actividade 
empresarial ou profesional ou, no caso de ser Administración pública, que non pode reper-
cutir o IVE.

7. A contía da axuda ascenderá a un máximo de 100 €/m2 de oco, cuns límites de 
3.000 € por vivenda unifamiliar/piso ou edificios de vivendas. Para o caso de comunidades 
de propietarios, a axuda máxima será de 3.000 € por vivenda unifamiliar/piso, co máximo 
de 50.000 € por edificio. 

En calquera caso, a cantidade da subvención non poderá ser superior ao 25 % do custo 
total da obra.

8. Soamente se admitirá unha solicitude de axuda por solicitante e vivenda ou edificio 
de vivendas, con excepción da renovación de fiestras que fosen obxecto de axuda na 
convocatoria do Plan Renove de fiestras 2016 (Orde do 28 de decembro de 2015, DOG 
núm. 249, do 31 de decembro), sempre que o solicitante execute unha actuación non sub-
vencionada anteriormente. Neste caso, a nova actuación si poderá ser subvencionable.

9. En ningún caso o custo dos gastos subvencionables poderá ser superior ao valor do 
mercado.
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Artigo 4. Financiamento e concorrencia

1. A Orde da Consellería de Economía do 11 de febreiro de 1998, pola que se regula a 
tramitación anticipada dos expedientes de gasto, modificada pola Orde do 27 de novembro 
de 2000 e pola Orde de 25 de outubro de 2001, posibilita a tramitación anticipada dos ex-
pedientes de gasto imputables ao capítulo VII no exercicio inmediatamente anterior ao dos 
orzamentos con cargo aos cales se vaian imputar os correspondentes gastos, sempre que 
exista crédito adecuado e suficiente no proxecto de Lei dos orzamentos xerais aprobado 
polo Consello da Xunta de Galicia para o 2017. 

2. De acordo co disposto no artigo 3.1 da Orde da Consellería de Economía e Facenda 
do 11 de febreiro de 1998, a tramitación anticipada poderá chegar como máximo ata o 
momento anterior ao da disposición ou compromiso de gasto. Asemade, segundo o esta-
blecido no artigo 5 da antedita orde, todos os actos de trámite ditados en desenvolvemento 
desta orde enténdense condicionados a que, unha vez aprobada a Lei de orzamentos xe-
rais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, subsistan as mesmas circuns-
tancias de feito e de dereito existentes no momento da súa produción.

Con esta finalidade, no proxecto de Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma 
de Galicia para o ano 2017 está consignado crédito por importe de 1.500.000 € na aplica-
ción orzamentaria 09.20.733A.780.0 «Plan Renove de fiestras» para atender as axudas da 
presente orde. 

A procedencia dos fondos correspondentes ás achegas concedidas pola CEEI para o 
2017 nesta aplicación é de fondos propios. 

3. En todo caso, a concesión de axudas queda condicionada á existencia de crédito 
adecuado e suficiente no momento da resolución de concesión.

A DXEM informará as entidades colaboradoras adheridas, mediante un anuncio inserido 
na súa páxina web, da data en que finalicen os fondos asignados para este programa de 
axudas.

4. As subvencións que se outorguen ao abeiro destas bases serán compatibles con 
subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade procedentes doutras 
administracións ou entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de orga-
nismos internacionais.
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Non obstante, o importe da subvención en ningún caso poderá ser de tal contía que, 
illadamente ou en concorrencia con outras subvencións ou axudas procedentes de calque-
ra outra Administración ou de entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou 
doutros organismos internacionais, supere o 100 % do investimento subvencionable.

5. A obtención doutras axudas ou subvencións deberá comunicarse á DXEM tan pronto 
como o interesado teña coñecemento e, en todo caso, con anterioridade á xustificación do 
investimento realizado. 

6. O incumprimento do disposto neste artigo considerarase unha alteración das condi-
cións tidas en conta para a concesión da axuda e poderá dar lugar á modificación da reso-
lución de concesión nos termos previstos no artigo 18 destas bases reguladoras.

Artigo 5. Vixencia do plan

O plan entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia 
e rematará o día 29 de setembro de 2017.

Artigo 6. Entidades colaboradoras

1. As entidades colaboradoras actuarán de enlace entre os solicitantes das axudas e a 
DXEM. Serán as encargadas da venda, da promoción, da substitución e da instalación dos 
equipamentos indicados no artigo 3. 

Na súa relación coa DXEM, as entidades colaboradoras realizarán as seguintes fun-
cións:

a) Comprobación inicial dos requisitos dos solicitantes da axuda.

b) Realización ante a DXEM dos trámites para solicitar a axuda.

c) Desenvolvemento das accións vinculadas ao plan.

d) Xustificación da axuda e a súa certificación ante a DXEM.

2. Para os efectos desta orde, poderán ser entidades colaboradoras as entidades priva-
das con personalidade xurídica, validamente constituídas, así como os empresarios indivi-
duais sempre que, en ambos os dous casos, teñan o seu domicilio social ou algún centro 
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de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia e acrediten as condicións de solvencia 
técnica e económica que se establecen neste artigo. 

Para lograr a solvencia técnica e económica, as entidades colaboradoras deberán dis-
por dos medios tecnolóxicos precisos que garantan o acceso á aplicación informática ha-
bilitada para a xestión de selección de entidades colaboradoras e para a tramitación das 
solicitudes de axuda, así como a utilización de medios electrónicos nas comunicacións en-
tre as entidades colaboradoras e a DXEM. As características técnicas exixibles poderanse 
consultar na páxina web da DXEM (www.xunta.gal).

3. Poderán adquirir a condición de entidade colaboradora aquelas entidades que reúnan 
os requisitos establecidos neste artigo e que o soliciten nos prazos que se indican no arti-
go 7.

4. Non poderán obter a condición de entidade colaboradora aquelas das sinaladas no 
punto 2 deste artigo nas cales concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 
e 3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e na súa normativa de desen-
volvemento.

5. As entidades colaboradoras seleccionaranse de acordo co procedemento que se es-
tablece no artigo 7 destas bases, con suxeición á normativa que resulte de aplicación.

De conformidade coa Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as entida-
des colaboradoras deberán formalizar o convenio de colaboración entre elas e a CEEI, en 
que se regularán as condicións e obrigas asumidas por aquelas, que figuran no anexo III 
desta orde. O dito convenio posuirá o contido mínimo previsto no artigo 13 da Lei de sub-
vencións.

6. Son obrigas das entidades colaboradoras, sen prexuízo do disposto no artigo 12 da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia:

a) Encontrarse ao día no pagamento das obrigas coa Facenda pública do Estado, da 
Administración autonómica, así como coa Seguridade Social.

b) Someterse ás actuacións de inspección e control que a CEEI poida efectuar respecto 
á xestión destas axudas e que permitan a xustificación financeira perante a Intervención 
Xeral da Comunidade Autónoma e o Tribunal de Contas, así como as comprobacións pre-
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vistas na lexislación do Consello de Contas, de acordo co establecido na letra d) do arti-
go 12 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

c) Dar a adecuada publicidade do carácter público do cofinanciamento en todas as actua-
cións que deriven da execución do proxecto, en cumprimento do artigo 15.3 da Lei 9/2007, 
de subvencións de Galicia. En concreto, deberán facer constar, na súa publicidade ou na 
información que xeren en relación co proxecto subvencionado, o cofinanciamento pola 
Xunta de Galicia a través da CEEI.

d) Conservar os xustificantes orixinais e o resto da documentación relacionada coa axu-
da outorgada durante un período de cinco anos desde a súa concesión, e deberán restituír 
as cantidades percibidas nos casos en que concorra causa de reintegro.

e) Dispor dos medios técnicos adecuados para a tramitación da dita orde.

7. As entidades colaboradoras adheridas asumirán os seguintes compromisos:

a) Cubrir convenientemente os formularios de solicitude de axuda a través da aplicación 
informática que se habilite para o efecto. Vender no marco da iniciativa só os produtos que 
cumpran coas condicións establecidas nas bases.

b) Instalar as fiestras nos casos en que corresponda e dentro do prazo de 150 días há-
biles desde o día seguinte ao da solicitude de reserva de fondos, e nunca máis alá do 29 
de setembro de 2017.

c) Aplicar os descontos correspondentes á subvención conforme o establecido nas ba-
ses. 

d) Facilitar canta información e documentación precise para verificar a correcta aplica-
ción das subvencións.

e) Cumprir coa normativa establecida para o desenvolvemento do plan.

8. As entidades colaboradoras adheridas xestionarán estas axudas cumprindo cos prin-
cipios dispostos no artigo 5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
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Artigo 7. Adhesión de entidades colaboradoras

1. Adhesión simplificada (renovación de entidades colaboradoras).

a) Esta forma de adhesión está dirixida unicamente ás entidades colaboradoras adhe-
ridas ao convenio do Plan Renove de fiestras 2016, regulado na Orde do 28 de decembro 
de 2015 (DOG núm. 249, do 31 de decembro) e que desexen adherirse ao convenio do 
Plan Renove de fiestras 2017.

b) As entidades colaboradoras interesadas deberán cubrir a solicitude de adhesión (anexo II) 
e o convenio de colaboración (anexo III) por vía exclusivamente electrónica, a través da aplica-
ción informática habilitada para tal efecto accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia 
(https://sede.xunta.gal), ou ben desde as páxinas web https://entidadescolaboradoras.xunta.es e 
https://planrenovefiestras.xunta.es.

c) Por defecto, a aplicación informática cubrirá os anexos cos datos dispoñibles da con-
vocatoria da anualidade 2016. A entidade colaboradora poderá actualizar os datos, se é o 
caso. No caso de modificación de datos, a entidade colaboradora deberá xuntar a docu-
mentación necesaria para xustificar estes cambios, de igual xeito que se realiza na adhe-
sión ordinaria, regulada no punto 2 deste artigo.

d) Para acceder á aplicación informática e solicitar a adhesión simplificada, utilizarán o 
usuario e contrasinal empregados na convocatoria 2016. No caso de que algunha entidade 
colaboradora non recorde estes datos, poderá solicitalos a través do correo electrónico 
habilitado para tal efecto, con indicación dos seus datos para identificación. Este usuario 
e contrasinal serán válidos para consultar o estado da solicitude de adhesión, para poder 
facer as reservas de fondos e para ver o estado da solicitude.

e) Unha vez xerada a solicitude de adhesión e o convenio de colaboración, non poderá 
modificar os seus datos e deberá presentar tanto a solicitude como o convenio por vía ex-
clusivamente electrónica, a través da aplicación informática habilitada para tal efecto acce-
sible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), ou ben desde as 
páxinas web https://entidadescolaboradoras.xunta.es e https://planrenovefiestras.xunta.es, 
de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das administracións públicas, e no Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que 
se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas en-
tidades dela dependentes.
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2. Adhesión ordinaria (altas de novas entidades colaboradoras).

a) As entidades colaboradoras interesadas deberán cubrir a solicitude de adhesión (ane-
xo II) e o convenio de colaboración (anexo III) de forma exclusivamente electrónica, a través da 
aplicación informática habilitada para tal efecto accesible desde a sede electrónica da Xunta de 
Galicia, https://sede.xunta.gal, ou ben desde as páxinas web https://entidadescolaboradoras.
xunta.es e https://planrenovefiestras.xunta.es. 

b) A entidade colaboradora recibirá no enderezo de correo electrónico facilitado para 
o contacto un usuario e un contrasinal. Este usuario e contrasinal serán os válidos para 
consultar o estado da solicitude de adhesión, para facer as reservas de fondos e para ver 
o estado da solicitude.

c) A entidade colaboradora deberá remitir, xunto coa solicitude e o convenio de colabo-
ración, debidamente asinados polo representante legal, e por vía exclusivamente electróni-
ca, a través da aplicación informática habilitada para tal efecto, a seguinte documentación 
complementaria:

1ª. Copia do documento acreditativo do poder suficiente do representante legal da en-
tidade.

2ª. Copia do NIF da entidade colaboradora, só no caso de denegar expresamente a súa 
consulta.

3ª. Copia do último recibo do imposto de actividades económicas (IAE) ou, de ser o 
caso, declaración responsable de exención de pagamento, segundo figura no anexo II, só 
no caso de denegar expresamente a súa consulta.

Esta documentación complementaria presentarase electronicamente utilizando calque-
ra procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal ou copia compulsada/auténti-
ca. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo 
a responsabilidade da persoa solicitante ou representante. A Administración poderá requirir 
a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo 
o disposto nos artigos 27 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das administracións públicas, e 22 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo 
que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas 
entidades dela dependentes.
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d) Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude 
deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro 
de entrada da solicitude e o número de expediente se dispón del.

3. Prazo de presentación das solicitudes de adhesión.

O prazo de presentación de solicitudes de adhesión de entidades colaboradoras será 
de 5 días hábiles a partir do día 1 de febreiro de 2017 incluído (código de procedemen-
to IN412A).

4. Emenda.

a) De conformidade co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do pro-
cedemento administrativo común das administracións públicas, se a solicitude non reúne 
os requisitos exixidos, requirirase a entidade colaboradora, para que, nun prazo de 10 días 
hábiles, emende a falta ou presente os documentos preceptivos exixidos, con indicación de 
que, de non facelo así, se considerará que desiste da súa petición, logo de resolución que 
deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 21 da dita lei.

b) Igual requirimento se efectuará por parte da DXEM no suposto de resultado nega-
tivo da consulta cos organismos seguintes: Axencia Estatal da Administración Tributaria 
(AEAT), Tesouraría Xeral da Seguridade Social, Consellería de Facenda, Rexistro Mercan-
til e outros rexistros públicos, así como na verificación do NIF.

c) De conformidade coa Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das administracións públicas, así como do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, 
polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia 
e nas entidades dela dependentes, e segundo o establecido no artigo 6 en canto á solven-
cia técnica das entidades colaboradoras, utilizaranse medios electrónicos para as notifica-
cións, de maneira que, cando existindo constancia da posta á disposición da notificación, 
transcorresen 10 días naturais sen que se acceda ao seu contido, entenderase que a noti-
ficación foi rexeitada cos efectos previstos no artigo 43 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
procedemento administrativo común das administracións públicas, salvo que de oficio ou 
por instancia do destinatario se comprobe a imposibilidade técnica ou material de acceso.

d) A práctica dos requirimentos electrónicos farase da seguinte maneira:

1º. Enviaráselle ao interesado ao enderezo de correo electrónico que facilitase na adhe-
sión un aviso que informará da posta á disposición do requirimento.
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2º. Pode acceder ao citado requirimento no taboleiro dispoñible na aplicación co seu 
usuario e contrasinal. 

e) A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas 
unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramita-
ción administrativa, que poderán ser presentados en calquera dos lugares e rexistros es-
tablecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das administracións públicas.

5. Instrución do procedemento e audiencia.

a) Logo de revisar as solicitudes e as emendas feitas, e inmediatamente antes da re-
solución, porase de manifesto aos interesados para que, nun prazo de 10 días hábiles, 
poidan formular alegacións e presentar os documentos e xustificacións que consideren 
pertinentes.

b) Poderase prescindir do trámite a que se refire o parágrafo anterior cando non figuren 
no procedemento nin se vaian ter en conta na resolución outros feitos nin outras alegacións 
ou probas que as aducidas polo interesado.

6. Competencia.

É competente para a instrución do procedemento de selección de entidades colabora-
doras a DXEM e para a súa resolución o conselleiro da CEEI.

7. Resolución.

a) O prazo máximo para resolver sobre as adhesións é de 25 días hábiles, contados 
desde o 1 de febreiro de 2017. Pasado o dito prazo os solicitantes poderán entender des-
estimadas as súas solicitudes por silencio administrativo.

b) Aqueles expedientes que reúnan todos os requisitos e a documentación necesaria 
serán adheridos ao «Plan Renove de fiestras». 

c) O convenio de colaboración asinado pola CEEI remitiráselle á entidade colaboradora 
unha vez que estea resolta a solicitude de adhesión. 
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8. Notificación das resolucións.

a) Todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 
de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

b) De conformidade coa Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das administracións públicas, así como co Decreto 198/2010, do 2 de decembro, 
polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia 
e nas entidades dela dependentes, e segundo o establecido no artigo 2 en canto á solven-
cia técnica das entidades colaboradoras, utilizaranse medios electrónicos para as notifica-
cións, de maneira que, cando existindo constancia da posta á disposición da notificación, 
transcorresen 10 días naturais sen que se acceda ao seu contido, entenderase que a noti-
ficación foi rexeitada cos efectos previstos no artigo 43 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
procedemento administrativo común das administracións públicas, salvo que de oficio ou 
por instancia do destinatario se comprobe a imposibilidade técnica ou material de acceso.

c) A dita adhesión será notificada a través da aplicación informática establecendo a se-
guinte mensaxe: entidade colaboradora adherida.

d) Na páxina web da DXEM (www.xunta.gal) poderá consultarse a listaxe de entidades 
colaboradoras adheridas ao plan.

e) Ademais, a adhesión destas entidades colaboradoras será obxecto de publicación no 
Diario Oficial de Galicia.

9. Réxime de recursos.

a) As resolucións ditadas ao abeiro desta orde de convocatoria poñen fin á vía adminis-
trativa e contra elas poderá interporse recurso contencioso-administrativo ante os xulgados 
do contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao 
da recepción da notificación da resolución ou de 6 meses contados a partir do día seguinte 
a aquel en que se produza o acto presunto.

b) Potestativamente, poderá interporse recurso de reposición ante a CEEI no prazo dun 
mes, desde o día seguinte ao da recepción da notificación da resolución ou en calquera 
momento a partir do día seguinte a aquel en que, de acordo coa súa normativa específica, 
se produza o acto presunto, segundo o establecido na Lei de procedemento administrativo 
común das administracións públicas.
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Artigo 8. Beneficiarias

1. Poderán ser beneficiarias das subvencións as persoas físicas propietarias ou titulares 
de calquera dereito sobre vivendas de uso residencial e comunidades ou mancomunida-
des de veciños, sempre que a actuación subvencionable descrita no artigo 3 se realice en 
inmobles sitos na Comunidade Autónoma de Galicia. 

2. Non poderán obter a condición de beneficiarias as persoas físicas nas cales concorra 
algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 e 3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia, e na súa normativa de desenvolvemento.

3. As beneficiarias obríganse a facilitar canta información lles sexa requirida pola DXEM 
no exercicio das súas funcións de fiscalización do destino das axudas. 

Artigo 9. Obrigas

Son obrigas das beneficiarias, sen prexuízo do disposto no artigo 11 da Lei 9/2007, do 
13 de xuño, de subvencións de Galicia, as seguintes:

a) As descritas no artigo 6, letras a), b), c) e d), obrigas comúns ás entidades colabora-
doras.

b) Realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamente a concesión da 
subvención.

c) Proporcionarlle á entidade colaboradora todos os documentos necesarios para poder 
tramitar as axudas establecidas nestas bases, así como acreditar os requisitos ou condi-
cións que determinen a concesión da axuda, no prazo sinalado na convocatoria ou, excep-
cionalmente, o que se sinale na resolución, cando esta sexa consecuencia da estimación 
dun recurso.

d) Presentar ante a entidade colaboradora, con anterioridade a ditarse a proposta de 
resolución de concesión, así como antes das correspondentes propostas de pagamento, 
que está ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade So-
cial, e que non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, 
coa Administración pública da Comunidade Autónoma, no caso de denegar expresamente 
a súa consulta.

e) Realizar o pagamento das facturas emitidas pola entidade colaboradora antes da 
data de xustificación establecida no artigo 20. O pagamento corresponderá ao investimen-
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to total da renovación descontando a axuda outorgada pola CEEI. Este pagamento debe 
estar debidamente xustificado mediante xustificante bancario, tal e como establece o arti-
go 20.3 destas bases.

f) Cando o importe do gasto subvencionable supere as contías establecidas no tex-
to refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislati-
vo 3/2011, do 14 de novembro, para o contrato menor, o beneficiario deberá solicitar como 
mínimo tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contratación do com-
promiso para a obra, a prestación do servizo ou a entrega do ben, agás que polas súas 
especiais características non exista no mercado suficiente número de entidades que as 
realicen, preste ou subministren.

A elección entre as ofertas presentadas, que haberá de achegarse coa solicitude de 
subvención, realizarase conforme criterios de eficiencia e economía, e deberá xustificarse 
expresamente nunha memoria a elección cando non recaia na proposta económica máis 
vantaxosa.

g) Executar as actuacións que fundamenten a concesión da subvención, así como cola-
borar e achegar a documentación á entidade colaboradora.

h) Xustificar, no prazo establecido no artigo 20, o cumprimento dos requisitos e das 
condicións, así como a realización das actuacións e o cumprimento da finalidade que de-
terminen a concesión ou o gozo da subvención.

i) Someterse ás actuacións de comprobación que serán efectuadas polo órgano con-
cedente, así como a calquera outra actuación de comprobación e control financeiro que 
poidan realizar os órganos de control competentes, tanto autonómicos como estatais ou 
comunitarios, para o cal achegará canta información lle sexa requirida no exercicio das 
actuacións anteriores.

j) Comunicarlle ao órgano concedente a obtención doutras subvencións, axudas, ingre-
sos ou recursos que financien as actividades subvencionadas, así como a modificación das 
circunstancias que fundamentasen a concesión da subvención. Esta comunicación deberá 
efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación 
da aplicación dada aos fondos percibidos.

k) Conservar os documentos xustificativos da aplicación de fondos recibidos, incluídos 
os documentos electrónicos, mentres poidan ser obxecto das actuacións de comprobación 
e control.
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l) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos establecidos no artigo 33 
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 10. Autorizacións e consentimentos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente datos en 
poder das administracións públicas. Só no caso de oposición expresa no modelo de soli-
citude, as persoas interesadas deberán achegar os documentos acreditativos correspon-
dentes. No caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos, 
poderáselles solicitar ás persoas interesadas a súa presentación.

2. A presentación da solicitude de concesión de subvención pola persoa interesada ou 
representante comportará a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións 
que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da 
Seguridade Social e a consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia, 
segundo o establecido no artigo 20.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia. Non obstante, a persoa solicitante ou representante poderá denegar expresamen-
te o consentimento, caso en que deberá presentar as certificacións nos termos previstos 
regulamentariamente.

3. De conformidade coa Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, 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 para o ano 2006, a consellería publicará na súa páxi-
na web oficial a relación das persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas. 
Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, 
puidesen impoñerse nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da 
solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas 
beneficiarias e a referida publicidade.

4. Atendendo ao disposto no artigo 20.4 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, a 
cesión de datos de carácter persoal que se debe efectuar á Intervención Xeral da Admi-
nistración do Estado non requirirá o consentimento do afectado. Neste ámbito non será 
de aplicación o disposto no número 1 do artigo 21 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de de-
cembro, de protección de datos de carácter persoal.
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Artigo 11. Presentación de solicitudes

1. As entidades colaboradoras do Plan Renove de fiestras son as encargadas de trami-
tar o procedemento (facer a reserva dos fondos e presentar a solicitude, así como presen-
tar a documentación xustificativa da actuación).

2. O comprador dirixirase a unha entidade colaboradora e elixirá unha carpintaría que 
cumpra os requisitos mínimos exixidos no artigo 3 destas bases.

Na páxina web da DXEM (www.xunta.gal) estará dispoñible unha listaxe de entidades 
colaboradoras do Plan Renove de fiestras. 

3. Unha vez elixida a carpintaría, a entidade colaboradora terá que:

a) Comprobar que o comprador cumpre cos requisitos establecidos no artigo 8 para 
poder ser beneficiario da axuda.

b) Cubrir a solicitude de axuda, mediante o formulario normalizado (anexo IV), para este 
comprador, mediante a aplicación informática habilitada para o efecto e accesible desde a 
sede electrónica da Xunta de Galicia ou ben desde a páxina web da DXEM (www.xunta.gal). 
A aplicación solicitará a inclusión da documentación necesaria e xerará a solicitude do be-
neficiario por duplicado.

4. Unha vez xerada a solicitude, e sempre e cando existan fondos dispoñibles, a aplica-
ción informática reflicte o estado de «Reservada», o que significa que existen fondos reser-
vados, con indicación da contía da axuda reservada. No caso de cometer algún erro ao cu-
brir a solicitude, pode borrala e cubrila de novo sempre e cando existan fondos. Do mesmo 
xeito, a entidade colaboradora poderá rectificar a solicitude no caso da detección dalgún 
erro na descrición das carpintarías de tipo aritmético ou tipográfico, accedendo á aplicación 
informática durante os 5 días hábiles seguintes á data de xeración da solicitude a través da 
aplicación informática habilitada para o efecto e sempre e cando, coa corrección do erro, a 
contía reservada sexa a mesma ou diminúa.

5. As entidades colaboradoras accederán á aplicación informática co usuario e o con-
trasinal proporcionados na adhesión. Só será posible unha conexión con cada usuario e 
contrasinal.

6. A aplicación informática informará en tempo real sobre os fondos económicos dispo-
ñibles.
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7. Co obxecto de executar o máximo orzamento, unha vez que a cantidade reservada 
sexa equivalente á cantidade máxima destinada a esta convocatoria, poderá seguir cubrin-
do formularios de solicitude de axuda ata un máximo de 300.000 euros. Estas solicitudes 
aparecerán na listaxe como «lista de espera (núm. lista de espera)» e, de ser o caso, 
no momento en que se liberen fondos como consecuencia da cancelación de actuacións 
reservadas pasarán ao estado de «reservadas». Nestes casos, o prazo máximo de xusti-
ficación será de 150 días hábiles desde o día seguinte a aquel en que a solicitude pase a 
estado «reservada» e nunca máis alá do 29 de setembro de 2017.

8. A solicitude (anexo IV) unha vez cuberta e xerada pola entidade colaboradora, im-
prímese por duplicado desde a aplicación informática. Corresponde un exemplar para o 
solicitante e outro para a entidade colaboradora. Tanto o comprador como a entidade cola-
boradora asinarán os exemplares dando a súa conformidade. 

9. A entidade colaboradora presentará por vía exclusivamente electrónica a solicitude de 
axuda, a través da aplicación informática habilitada para tal efecto accesible desde a sede 
electrónica da Xunta de Galicia ou ben desde a páxina web da DXEM (www.xunta.gal). As 
solicitudes xeradas, en estado «Reservada» e non presentadas, dentro dos 5 días hábiles 
desde a data de xeración da solicitude, quedarán sen efecto e procederase á súa cancela-
ción na aplicación informática, e anularase esta reserva de fondos. 

10. Co envío da solicitude, deberá incluírse dixitalmente a documentación complemen-
taria seguinte en formato PDF cun tamaño máximo por arquivo individual de 4 MB:

a) Solicitude do beneficiario asinada (anexo IV).

b) No suposto de que o solicitante sexa unha persoa física deberá achegar copia do 
DNI/NIE, no caso de denegar expresamente a súa consulta.

c) No suposto de que o solicitante sexa unha agrupación de persoas físicas, privadas 
sen personalidade, o representante deberá asinar a solicitude e achegar a seguinte docu-
mentación:

1º. Copia do documento que acredite a constitución da agrupación.

2º. Copia do nomeamento do representante ou apoderado único da agrupación, con po-
der bastante para cumprir as obrigas que, como beneficiario, corresponden á agrupación. 
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3º. 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).

4º. Autorización para representación segundo anexo VI.

Non se poderá disolver a agrupación ata que transcorra o prazo de prescrición previsto 
nos artigos 35 e 63 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

d) No caso de que unha comunidade de veciños sexa a solicitante, de conformidade co 
artigo 13.3 da Lei 49/1960, do 21 de xullo, sobre propiedade horizontal, o/a presidente/a 
terá a representación da comunidade neste procedemento e será a persoa asinante da 
documentación; para isto deberán presentar:

1º. Copia da acta de constitución da comunidade de propietarios coa relación de propie-
tarios e a determinación da cota de participación respectiva.

2º. Copia da certificación do acordo adoptado pola maioría legalmente establecida pola 
correspondente comunidade de propietarios en que se acepten as bases da convocatoria, 
se comprometan á execución das respectivas obras e se faculte o presidente ou adminis-
trador de predios para formular a solicitude de subvención.

3º. Copia da acta onde conste o nomeamento do presidente ou certificado expedido 
polo secretario da comunidade referente a este aspecto ou certificación do administrador 
de predios que xestione a comunidade.

e) Copia da escritura da vivenda a nome do solicitante, ou recibo do imposto de bens 
inmobles (IBI) a nome do solicitante. De ser necesario comprobaranse os datos catastrais.

f) Cando resulte de aplicación, segundo o indicado na letra f do artigo 9, copia das tres 
ofertas solicitadas e, en caso de non se optar pola máis vantaxosa, memoria xustificativa 
da elección. No caso de non presentar as ofertas por concorrer algunha das circunstancias 
indicadas na citada base, deberá indicar o motivo.

g) No caso de que a contía da axuda sexa superior a 3.000 €, deberá achegar os certi-
ficados de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade So-
cial e que non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, 
coa Administración pública da Comunidade Autónoma, no caso de denegar expresamente 
a súa consulta.
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11. As solicitudes de axuda poderán efectuarse a partir do 1 de marzo e ata o 29 de 
setembro de 2017 ou ata que se esgote o crédito.

12. O formulario de solicitude estará dispoñible na aplicación informática a partir das 
9.00 horas do día indicado para a presentación das solicitudes e permanecerá aberto ata 
as 14.00 horas do prazo de xustificación considerando as circunstancias orzamentarias 
recollidas anteriormente.

13. A documentación complementaria deberase presentar electronicamente utilizando 
calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal ou copia compulsa-
da/auténtica. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co 
orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante ou representante. A Administración 
poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica pre-
sentada segundo o disposto nos artigos 27 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procede-
mento administrativo común das administracións públicas, e 22 do Decreto 198/2010, do 
2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na 
Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

Artigo 12. Instrución do procedemento

1. Emenda.

De conformidade co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do pro-
cedemento administrativo común das administracións públicas, se a solicitude non reúne 
os requisitos exixidos, requirirase a entidade colaboradora para que, nun prazo de 10 días 
hábiles, emende a falta ou presente os documentos preceptivos exixidos, con indicación de 
que, de non facelo así, se considerará que desiste da súa petición, logo de resolución que 
deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 21 da dita lei.

Igual requirimento se efectuará por parte da DXEM no suposto de resultado negativo da 
consulta cos organismos seguintes: Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT), 
Tesouraría Xeral da Seguridade Social, Consellería de Facenda, Rexistro Mercantil e ou-
tros rexistros públicos, así como na verificación do NIF.

De conformidade coa Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das administracións públicas, así como co Decreto 198/2010, do 2 de decembro, 
polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e 
nas entidades dela dependentes, e segundo o establecido no artigo 2 en canto á solvencia 
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técnica das entidades colaboradoras, utilizaranse medios electrónicos para as notificacións 
de maneira que, cando existindo constancia da posta á disposición da notificación, trans-
corresen 10 días naturais sen que se acceda ao seu contido, entenderase que a notifica-
ción foi rexeitada cos efectos previstos no artigo 43 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
procedemento administrativo común das administracións públicas, salvo que de oficio ou 
por instancia do destinatario se comprobe a imposibilidade técnica ou material de acceso.

As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse preferentemente 
por medios electrónicos e, en todo caso, cando as persoas interesadas resulten obrigadas 
a recibilas por esta vía. As persoas interesadas que non estean obrigadas a recibir notifica-
cións electrónicas poderán decidir e comunicar en calquera momento que as notificacións 
sucesivas se practiquen ou deixen de practicar por medios electrónicos.

As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de notificación elec-
trónica de Galicia Notific@ dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia 
(https://sede.xunta.gal). Este sistema remitiralles ás persoas interesadas avisos da posta á 
disposición das notificacións, mediante un correo electrónico dirixido ás contas de correo 
que conste na solicitude para efectos de notificación. Estes avisos non terán, en ningún 
caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa 
considerada plenamente válida.

As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento en que 
se produza o acceso ao seu contido. Cando a notificación por medios electrónicos sexa de 
carácter obrigatorio, ou fose expresamente elixida polo interesado, entenderase rexeitada 
cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que 
se acceda ao seu contido.

Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos, a Admi-
nistración xeral e do sector público autonómico de Galicia practicará a notificación polos 
medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

A práctica dos requirimentos electrónicos farase da seguinte maneira:

a) Enviaráselle á entidade colaboradora, ao enderezo de correo electrónico que facilita-
se esta na adhesión, un aviso que informará da posta á disposición do requirimento.

b) Pode acceder ao citado requirimento no taboleiro dispoñible na aplicación co seu 
usuario e contrasinal. 
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A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha 
serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación 
administrativa, que poderán ser presentados en calquera dos lugares e rexistros estableci-
dos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común 
das administracións públicas.

2. Concesión.

A concesión das subvencións efectuarase respectando a rigorosa orde da data da so-
licitude efectuada na aplicación informática, e ata o esgotamento do crédito dispoñible, 
sempre que cumpran os requisitos establecidos nestas bases.

As reservas que están na listaxe de espera serán atendidas co crédito que quedase libre 
se se produce algunha cancelación ou modificación das actuacións reservadas. 

Unha vez que os fondos reservados acaden a contía máxima destinada nesta convo-
catoria, se un solicitante renuncia aos fondos reservados da súa solicitude, a entidade 
colaboradora deberá enviar un escrito asinado por esta e polo solicitante comunicando 
este feito, para o efecto da cancelación desa reserva e liberar os créditos correspondentes. 

Non axustarse aos termos da convocatoria, así como a ocultación de datos, a súa al-
teración ou calquera outra manipulación da información, será causa de desestimación da 
solicitude, sen prexuízo do disposto nos artigos 50 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia.

3. Existencia de crédito.

A concesión destas axudas estará, en todo caso, condicionada á existencia de crédito 
orzamentario e, no caso de esgotamento do crédito, a Administración deberá publicar no 
DOG e tamén na páxina web da DXEM a dita circunstancia, o que levará consigo a non 
admisión das solicitudes posteriores, sen prexuízo de que a Administración poida optar por 
incrementar o crédito orzamentario nos seguintes supostos:

a) Xeración, ampliación ou incorporación de crédito.

b) Existencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo 
crédito ou a créditos incluídos no mesmo programa.
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Artigo 13. Órganos competentes

1. A DXEM será o órgano competente para a instrución do procedemento de concesión 
das subvencións. Corresponderalle ao conselleiro de Economía, Emprego e Industria ditar 
a resolución de concesión e a proposta do pagamento de obrigas e interesar da Conselle-
ría de Facenda o seu pagamento.

2. A DXEM será o órgano encargado, á vista das solicitudes, de propor a concesión 
ou denegación das subvencións aos interesados. Para isto desenvolverá de oficio cantas 
actuacións considere necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos 
datos en virtude dos cales se deba formular a proposta de resolución.

Artigo 14. Audiencia

1. Instruído o procedemento e inmediatamente antes da resolución, porase de manifes-
to aos interesados para que, nun prazo de dez días hábiles, poidan formular alegacións e 
presentar os documentos e xustificacións que consideren pertinentes.

2. Poderase prescindir do trámite a que se refire o parágrafo anterior cando non figuren 
no procedemento nin se vaian ter en conta na resolución outros feitos nin outras alegacións 
ou probas que as aducidas polo interesado.

Artigo 15. Prazo máximo de resolución

O prazo máximo para resolver e notificar a resolución será de cinco (5) meses contados 
desde a data da solicitude na aplicación informática. Se transcorrese o prazo máximo para 
resolver sen que se ditase resolución expresa, os solicitantes poderán entender desesti-
madas as súas solicitudes por silencio administrativo, de conformidade co artigo 23.5 da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 16. Resolución e notificación das resolucións

1. Unha vez concluído o trámite de audiencia, a DXEM formulará a proposta de resolu-
ción, que se elevará ao conselleiro de Economía, Emprego e Industria.

2. Á vista da proposta formulada pola DXEM, e segundo o que dispón o artigo 21.4 da 
Lei 9/2007, de non ser tidos en conta outros feitos nin outras alegacións e probas que as 
aducidas polos interesados, o conselleiro de Economía, Emprego e Industria ditará as co-
rrespondentes resolucións definitivas de concesión ou denegación, que serán motivadas, 
de acordo cos criterios establecidos na presente orde.

C
V

E
-D

O
G

: e
hn

hr
oa

6-
qb

y1
-n

ox
1-

xk
s5

-u
va

oa
bt

ry
3k

1



DOG Núm. 21 Martes, 31 de xaneiro de 2017 Páx. 4412

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

3. As notificacións realizaranse ás entidades colaboradoras e estas terán a obriga de 
notificar os beneficiarios das axudas.

Artigo 17. Réxime de recursos

As resolucións ditadas ao abeiro desta orde de convocatoria porán fin á vía administra-
tiva e contra elas poderán interporse os seguintes recursos, sen prexuízo de que os intere-
sados poidan exercer calquera outro que consideren procedente:

a) Recurso potestativo de reposición, ante o conselleiro de Economía, Emprego e Indus-
tria, no prazo dun mes, desde o día seguinte ao da recepción da notificación da resolución 
ou en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que, de acordo coa súa norma-
tiva específica, se produza o acto presunto, segundo o establecido na Lei de procedemento 
administrativo común das administracións públicas.

b) Recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día 
seguinte ao da notificación da resolución, se esta for expresa, ou de seis meses contados 
a partir do seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

Artigo 18. Modificación da resolución

1. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en 
todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras ad-
ministracións ou por calquera dos seus organismos, entes públicos ou privados, nacionais 
ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

2. Poderase acordar a modificación da resolución de concesión, por instancia do bene-
ficiario, sempre que este presente a solicitude de modificación con anterioridade á data de 
finalización do prazo de xustificación do investimento obxecto da subvención e se cumpran 
os seguintes requisitos:

a) Que a actividade, conduta ou modificación do proxecto estea comprendida dentro da 
finalidade das bases reguladoras.

b) Que se acredite a inexistencia de prexuízo a terceiros.

c) Que os novos elementos e circunstancias que motiven a modificación, de ter conco-
rrido na concesión inicial, non supuxesen a denegación da subvención.
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d) Para a modificación da resolución non poderán ser tidos en conta requisitos ou cir-
cunstancias que, debendo concorrer no momento en que se ditou a resolución, tivesen 
lugar con posterioridade a ela.

3. O acto polo cal se acorde ou se denegue a modificación da resolución será ditado 
polo conselleiro de Economía, Emprego e Industria logo da instrución do correspondente 
expediente, no cal se lle dará audiencia ao interesado nos termos previstos no artigo 13.

Artigo 19. Renuncia

A renuncia á subvención poderase facer por calquera medio que permita a súa cons-
tancia, de acordo co establecido no artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procede-
mento administrativo común das administracións públicas.

Artigo 20. Xustificación da actuación

1. Nos 150 días hábiles desde o día seguinte á data da concesión da axuda a través da 
aplicación informática, e nunca máis alá do 29 de setembro de 2017, a entidade colabora-
dora ten que realizar a obra e presentar a documentación xustificativa da actuación que se 
indica neste artigo. 

2. A entidade colaboradora adherida cobrará o prezo resultante de restarlle ao prezo da 
actuación subvencionable (IVE incluído) o desconto da axuda establecida no artigo 3, tal e 
como se especifica na solicitude (anexo IV).

3. A entidade colaboradora ten que remitir á DXEM, por vía exclusivamente electrónica, 
a través da aplicación informática habilitada para tal efecto, a documentación xustificativa 
que se indica, en formato PDF cun tamaño máximo por arquivo individual de 4 MB:

a) Documentación xustificativa da marcación CE (Declaración prestacións –admitirase 
a etiqueta de eficiencia enerxética da fiestra).

b) Factura xustificativa, que debe reflectir con claridade os seguintes datos:

1º. Data de emisión.

2º. Nome e o DNI/NIE do beneficiario.

3º. Enderezo onde se realiza a obra.
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4º. Número de fiestras.

5º. Descrición da carpintaría (dimensións, tipoloxía do marco e do acristalamento, prezo 
unitario de cada fiestra) acorde coa solicitude.

6º. Base impoñible, IVE, total da base impoñible máis IVE.

7º. Desconto do Plan Renove de fiestras da DXEM.

8º. Total que ten que pagar o beneficiario (o beneficiario ten que pagar o total menos o 
desconto do plan).

A factura deberá estar asinada pola entidade colaboradora. Non se admitirán as facturas 
que non cumpran co indicado ou que se manipulen manualmente.

c) Xustificante bancario do pagamento realizado polo beneficiario (transferencia ban-
caria, xustificante bancario de ingreso efectivo por portelo ou certificación bancaria) en 
que conste a identificación da persoa que realiza o pagamento, que deberá coincidir co 
beneficiario da axuda, e a identificación da persoa, empresa ou entidade que recibe o pa-
gamento, e o concepto do pagamento e factura. No caso da banca electrónica deberá vir 
selado pola entidade financeira.

d) Ademais, no mesmo prazo de xustificación deberá subirse á aplicación informática 
un documento que recolla as fotografías de todas as fiestras obxecto da renovación, antes 
e despois de levala a cabo. As fiestras deben vir numeradas co mesmo número a antiga e 
a nova, co fin de facilitar a súa identificación. As fotografías deberán facerse por fachada, 
das fiestras antigas e, desde a mesma posición, das novas. Se isto non é posible faranse 
as fotografías desde o interior que conteñan algún elemento da estadía para deixar cons-
tancia de que se trata da mesma fiestra.

As fotografías das portas deben reflectir a existencia de marco en todo o perímetro.

No caso de que non se poida acreditar mediante as fotografías a existencia das fiestras 
antigas, poderase remitir certificado asinado por un técnico competente en que se declare 
que os ocos das fiestras existían antes da renovación e que non son de nova apertura.

e) Declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas para as mesmas 
actuacións subvencionadas, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de 
resolución, das distintas administracións públicas ou calquera dos seus organismos, entes 
públicos ou privados, nacionais ou internacionais (anexo VII).
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4. De conformidade co establecido no artigo 45.2 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 Gali-
cia, transcorrido o prazo establecido de xustificación sen se ter presentado esta perante o 
órgano administrativo competente, este requirirá a entidade colaboradora para que no pra-
zo improrrogable de dez días a presente. A falta de presentación da xustificación no prazo 
establecido neste parágrafo comportará a perda do dereito ao cobramento total ou parcial 
da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei 
de subvencións de Galicia. A presentación da xustificación no prazo adicional establecido 
neste parágrafo non eximirá das sancións que, conforme a lei, correspondan.

5. Igual requirimento se efectuará por parte da DXEM no suposto de resultado nega-
tivo da consulta cos seguintes organismos: Axencia Estatal da Administración Tributaria 
(AEAT), Tesouraría Xeral da Seguridade Social e Consellería de Facenda, así como a ve-
rificación do DNI/NIE (anexo VII).

6. De conformidade coa Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das administracións públicas, así como co Decreto 198/2010, do 2 de decembro, 
polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia 
e nas entidades dela dependentes, utilizaranse medios electrónicos para a notificación da 
emenda, de xeito que, cando existindo constancia da posta á disposición da notificación da 
emenda, transcorresen 10 días naturais sen que se acceda ao seu contido, entenderase 
que a notificación foi rexeitada cos efectos previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
procedemento administrativo común das administracións públicas, salvo que de oficio ou 
por instancia do destinatario se comprobe a imposibilidade técnica ou material de acceso.

7. A práctica dos requirimentos electrónicos farase da seguinte maneira:

a) Enviaráselle ao interesado ao enderezo de correo electrónico que facilitase na adhe-
sión un aviso que informará da posta á disposición do requirimento.

b) Pode acceder ao citado requirimento no taboleiro dispoñible na aplicación informática 
do plan co seu usuario e contrasinal.

Artigo 21. Pagamento ás entidades colaboradoras

1. Recibida a documentación xustificativa da subvención, os órganos competentes da 
consellería, antes de proceder ao seu pagamento, poderán realizar as actuacións de com-
probación oportunas para verificar o cumprimento das actuacións subvencionadas.
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2. As subvencións minoraranse proporcionalmente se o investimento xustificado é in-
ferior ao orzamento que serviu de base para a resolución da concesión, ou ben se a su-
perficie das fiestras executada é inferior á inicialmente indicada na solicitude e que serviu 
de base para a resolución de concesión, sempre que estea garantida a consecución do 
obxecto. No caso de concorrer con outras axudas, aplicarase o disposto no artigo 3.3 das 
bases reguladoras respecto ás intensidades máximas de axuda.

Artigo 22. Incumprimento, reintegro e sancións

1. O incumprimento das obrigas contidas nestas bases reguladoras, na convocatoria ou 
na demais normativa aplicable, así como das condicións que, se é o caso, se establezan 
na resolución de concesión, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente as sub-
vencións percibidas, así como os xuros de demora correspondentes.

2. Para facer efectiva a devolución a que se refire o punto anterior, tramitarase o opor-
tuno procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto no título II da Lei 9/2007, do 
13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

3. Aos beneficiarios das subvencións reguladas nestas bases reguladoras seralles de 
aplicación o réxime de infraccións e sancións previsto no título IV da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, subvencións de Galicia. 

4. A CEEI reserva para si o dereito de realizar cantas comprobacións, inspeccións e 
demais medidas de control se consideren oportunas para velar pola correcta aplicación 
dos recursos públicos, e os beneficiarios someteranse ás actuacións de control que rea-
lice a CEEI para o seguimento dos proxectos aprobados e ás de control financeiro que 
correspondan á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, ás actuacións de compro-
bación previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas, así como, 
de ser o caso, ás dos servizos financeiros da Comisión Europea e do Tribunal de Contas 
Europeo.

Se no curso destas verificacións se detectase que os beneficiarios da subvención ou as 
entidades colaboradoras adheridas incumpriron algunha das condicións establecidas no 
Plan Renove de fiestras, resolverase a adhesión, o que implicará a perda dos beneficios e, 
de ser o caso, a obriga de reintegrar as cantidades obtidas indebidamente cos xuros legais 
que correspondan, sen prexuízo das accións legais e sancións que correspondan.
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5. Cando se realizasen descontos por parte dos instaladores adheridos en concepto de 
axuda obxecto deste plan a titulares dunha solicitude e se comprobase posteriormente por 
parte da CEEI que non se cumpriron as condicións establecidas para recibir a dita axuda 
por parte dos beneficiarios ou, de ser o caso, que houbo incumprimentos por algunha en-
tidade colaboradora das bases da convocatoria, a entidade asumirá os ditos descontos e 
non llos poderá reclamar á CEEI.

Ademais, o incumprimento por parte dunha entidade colaboradora adherida consis-
tente en aprazar o pagamento da axuda ao cliente final ata despois de que a consellería 
competente en materia de facenda llo ingrese a el, en lugar de descontalo no momento do 
pagamento, suporá o incumprimento destas bases coas consecuencias previstas neste 
artigo.

6. Efectuado o pagamento das subvencións pola consellería competente en materia de 
facenda, o incumprimento das obrigas contidas nestas bases reguladoras ou na demais 
normativa aplicable, así como das condicións que, de ser o caso, se establezan na reso-
lución de concesión, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente a subvención 
percibida, así como os xuros de demora correspondentes. Cando o incumprimento das 
obrigas sexa imputable á entidade colaboradora, está asumirá o desconto e non poderá 
reclamar contra a CEEI. Naqueles supostos en que o beneficiario sexa o responsable do 
incumprimento das obrigas, o reintegro da axuda será responsabilidade deste último.

7. Para facer efectiva a devolución a que se refire o número anterior, tramitarase o opor-
tuno procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto no título II da Lei 9/2007, do 
13 de xuño, de subvencións de Galicia, e ás súas normas de desenvolvemento.

8. Ás entidades colaboradoras e aos beneficiarios da subvención reguladas nestas 
bases seralles de aplicación o réxime de infraccións e sancións previsto no título IV da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 23. Control

1. A CEEI poderá facer as actividades de inspección que considere oportunas para con-
trolar o cumprimento da finalidade das subvencións.

2. Ademais do anterior, as subvencións estarán sometidas á función interventora e de 
control financeiro exercido pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, nos termos 
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que establece o Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e a súa normativa de desen-
volvemento. Así mesmo, estará sometida ás actuacións de comprobación previstas na 
lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas.

Artigo 24. Publicidade

1. No prazo máximo de tres meses contados desde a data de resolución de conce-
sión, publicarase no Diario Oficial de Galicia a relación das subvencións concedidas con 
indicación de norma reguladora, beneficiario, crédito orzamentario, contía e finalidade da 
subvención.

2. Malia o anterior, cando os importes das subvencións concedidas, individualmente 
considerados, sexan de contía inferior a 3.000 euros, non será necesaria a publicación 
no Diario Oficial de Galicia, que poderá ser substituída pola publicación das subvencións 
concedidas na páxina web da CEEI.

Artigo 25. Remisión normativa

Para todo o non previsto nestas bases aplicarase o previsto na Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que 
se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, no De-
creto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento admi-
nistrativo común das administracións públicas, e no Decreto 198/2010, do 2 de decembro, 
polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e 
nas entidades dela dependentes, así como no resto da normativa que resulte de aplicación.

C
V

E
-D

O
G

: e
hn

hr
oa

6-
qb

y1
-n

ox
1-

xk
s5

-u
va

oa
bt

ry
3k

1



DOG Núm. 21 Martes, 31 de xaneiro de 2017 Páx. 4419

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

ANEXO II

PROCEDEMENTO

ADHESIÓN AO PLAN RENOVE DE FIESTRAS 
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

IN412A

DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

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

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

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 PARA CONTACTAR
PERSOA DE CONTACTO CARGO

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO MÓBIL TELÉFONO FIXO FAX

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

LUGARPARROQUIA

DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

Notifíquese á:  
  
Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia 
Notific@, https://notifica.xunta.gal. 
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:

Persoa solicitante Persoa representante

OBXECTO DA SOLICITUDE

NOVA RENOVACIÓN
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ANEXO II 
(continuación)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:

1. Que coñece o contido das bases e do convenio e que cumpre cos requisitos establecidos neles. 
2. Que ten o domicilio social ou centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia. 
3. Que posúe a solvencia técnica e económica segundo o establecido no artigo 6 da orde. 
4. Que consente a utilización de medios electrónicos na comunicación entre a entidade colaboradora e a Consellería de Economía, Emprego e 

Industria  segundo o establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, así 
como no Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e 
nas entidades dela dependentes. 

5. Non estar incurso/a 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. 

6. Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
7. Que se compromete á comunicación de calquera variación que poida acontecer nos datos recollidos nos documentos achegados. 
8. 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 no artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo 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. 

9. Estar exento/a do pagamento do imposto de actividades económicas, de acordo co artigo 82 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de 
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, así como de non terme dado de baixa no citado imposto. 

  
  
10. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 
11. Que se compromete a cubrir convenientemente os formularios de solicitude de axuda incorporando os datos á aplicación informática 

habilitada. 
12. Que se compromete a vender no marco da iniciativa só os produtos que cumpran coas condicións establecidas nas bases do plan. 
13. Que se compromete a instalar os elementos subvencionables no prazo establecido nas bases do plan. 
14. Que se compromete a aplicar os descontos correspondentes á subvención conforme o establecido nas bases do plan. 
15. Que se compromete a facilitarlle á Consellería de Economía, Emprego e Industria canta información e documentación precise para verificar 

a correcta aplicación das subvencións. 
16. Que se compromete a cumprir coa normativa establecida para o desenvolvemento do plan.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Copia do documento acreditativo de poder bastante do representante legal da entidade.

Convenio de colaboración asinado entre a Consellería de Economía, Emprego e Industria e a entidade colaboradora para a xestión de 
axudas relativas ao Plan Renove de fiestras (ANEXO III).

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, Emprego e Industria, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío 
dun correo electrónico a lopd.industria@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 27 de xaneiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non 
competitiva, relativas ao Plan Renove de fiestras, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se 
procede á convocatoria para a anualidade 2017 (códigos do procedemento IN412A e IN412B).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Enerxía e Minas

COMPROBACIÓN DE DATOS 

Os documentos relacionados serán obxecto de consulta electrónica automatizada. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, 

deberán indicalo no cadro correspondente e achegar os ditos documentos.

DENEGO E PRESENTO 
DOCUMENTOS

NIF da entidade colaboradora

Imposto de actividades económicas

Estar ao día nas obrigas tributarias coa AEAT

Estar ao día de pagamento coa Seguridade Social

Estar ao día de pagamento coa Consellería de Facenda

C
V

E
-D

O
G

: e
hn

hr
oa

6-
qb

y1
-n

ox
1-

xk
s5

-u
va

oa
bt

ry
3k

1



DOG Núm. 21 Martes, 31 de xaneiro de 2017 Páx. 4421

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

 
 

 

 

Edif. Administrativo San Caetano, s/n, bloque 5 

 

 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 15781  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
EMPREGO E INDUSTRIA  

  

 
 

 1 

ANEXO III 

 
Convenio de colaboración entre a Consellería de Economía, Emprego e Industria e a 
entidade colaboradora ____________________________________________ para a 
xestión de axudas relativas ao Plan Renove de fiestras 2017. 

 
Santiago de Compostela, ____ de _________ do ______ 

 

 

Dunha parte, o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, en virtude das facultades que lle 
confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta de Galicia e da súa 
Presidencia e polo Acordo do Consello da Xunta,  do 27 de marzo de 1991, sobre convenios de 
cooperación con outros entes públicos e de colaboración con particulares, publicado mediante a 
Resolución do 8 de abril de 1991, da Consellería de Economía e Facenda. 

 

Doutra parte ___________________________________, con NIF ____________, actuando en 
nome e representación da entidade ________________________________________________ 
con NIF/CIF _______________, debidamente facultado para subscribir este convenio, 

 

 

EXPOÑEN: 

 

I. Que a Consellería de Economía, Emprego e Industria acordou realizar unha selección de 
entidades colaboradoras para o Plan Renove de fiestras. Estas entidades colaboradoras actuarán de 
ligazón entre a Consellería de Economía, Emprego e Industria e os beneficiarios das axudas que se 
convoquen para o impulso das medidas de mellora do aforro e a eficiencia enerxética, o fomento 
do uso racional da enerxía e, en xeral, a óptima xestión dos recursos enerxéticos nos distintos 
sectores económicos de Galicia. 

II. Que ambas as partes consideran que, por razóns de eficacia na xestión e co fin de conseguir 
unha mellor prestación de servizos aos beneficiarios das axudas, e de conformidade cos artigos 9 e 
13 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, acordan subscribir o presente 
convenio de colaboración, de conformidade coas seguintes estipulacións: 

 

Primeira. Obxecto da colaboración 

O obxecto deste convenio consiste en establecer un marco de colaboración entre a Consellería de 
Economía, Emprego e Industria e  a entidade ________________________________________ de 
acordo coa Orde  do ____ de _______ de 2016, pola que se establecen as bases reguladoras para 
a concesión de subvencións en réxime de concorrencia non competitiva relativa ao Plan Renove de 
fiestras, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se 
procede á súa convocatoria  (Diario Oficial de Galicia núm. ____, do ___ de _______ do ___). 

 

Segunda. Entidade colaboradora 

A entidade ______________________________________________________ é unha entidade 
colaboradora que cumpre co establecido nos artigos 6 e 7 da Orde do ___ de ___________ de 
2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de 
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concorrencia non competitiva, relativa ao Plan Renove de fiestras, así como a selección de 
entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria. (códigos 
do procedemento IN412A - IN412B) (en diante bases reguladoras do plan), que acredita o 
cumprimento dos requisitos e as condicións de solvencia económica e técnica previstas na  
mencionada orde. 

 

Terceira. Prazo de duración 

Este convenio terá a mesma vixencia que o Plan Renove de fiestras, establecida no artigo 5 das 
bases reguladoras do plan. 

 

Cuarta. Obrigacións da  entidade colaboradora  

A entidade colaboradora obrígase, ademais de ao establecido no artigo 6 das bases reguladoras do 
plan, sen prexuízo do disposto no artigo 12 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia, ao seguinte: 

- Asumir a tramitación e xestión ante o Consellería de Economía, Emprego e Industria das 
axudas dos beneficiarios. 

- Comprobar e certificar o cumprimento das condicións ou requisitos establecidos nas bases 
reguladoras para que os solicitantes obteñan a condición de beneficiario, así como a 
idoneidade da documentación que se lles exixe para a percepción da subvención.  

- Presentar as solicitudes das axudas dos beneficiarios e a documentación xustificativa do 
desenvolvemento das actuacións tal e como se recolle nas bases reguladoras. 

- Comunicarlle á Consellería de Economía, Emprego e Industria calquera variación que se 
produza nos datos inicialmente indicados para adherirse a este convenio, garantindo a 
confidencialidade dos datos fornecidos. 

- Cumprir as normas sobre confidencialidade de datos, concretamente a Lei orgánica 15/1999, 
do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e as normas que as 
desenvolvan. 

- Reintegrar as cantidades percibidas no suposto de incumprimento dos requisitos e das obrigas 
establecidas para a concesión da subvención e, en todo caso, nos supostos regulados no artigo 
33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

- Estar sometida ás actuacións de comprobación e control previstas na letra d) do artigo 12 da 
mencionada Lei 9/2007. 

- Estar ao día no pagamento das obrigas coa Facenda pública do Estado, da Administración 
autonómica así como coa Seguridade Social. 

- Someterse ás actuacións de inspección e control que a Consellería de Economía, Emprego e 
Industria poida efectuar respecto á xestión destas axudas, e que permitan a xustificación 
financeira ante a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma e o Tribunal de Contas, así 
como as comprobacións previstas na lexislación do Consello de Contas, de acordo co 
establecido na letra d) do artigo 12 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

- Dar a adecuada publicidade do carácter público do cofinanciamento en todas as actuacións que 
deriven da execución do proxecto, en cumprimento do artigo 15.3 da Lei 9/2007, de 
subvencións de Galicia. En concreto, deberán facer constar, na súa publicidade ou na 
información que xeren en relación co proxecto subvencionado, o cofinanciamento pola Xunta 
de Galicia. 

- Conservar os xustificantes orixinais e o resto da documentación relacionada coa axuda 
outorgada durante un período de cinco anos desde a súa concesión, e deberán restituír as 
cantidades percibidas nos casos en que concorra causa de reintegro. 
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- Dispor dos medios técnicos adecuados para a tramitación da dita orde, segundo se recolle na 
guía do usuario. 

 

Quinta. Compromisos da entidade colaboradora 

Ademais dos compromisos establecidos no artigo 6 do Plan Renove de fiestras, a entidade 
colaboradora comprométese a: 

- Coñecer o contido das bases reguladoras do plan e deste convenio e  cumprir cos requisitos 
establecidos neles. 

- Que ten o domicilio social ou centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Que posúe a solvencia técnica e económica segundo o establecido no artigo 6 da orde. 

- Que consente expresamente a utilización de medios electrónicos na comunicación entre as 
entidades colaboradoras e a Consellería de Economía, Emprego e Industria segundo o 
establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas, así como no Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se 
regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades 
dela dependentes. 

- Que non está incurso en ningunha das prohibicións para obter a condición de entidade 
colaboradora recollidas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia. 

- Que lle comunicará á Consellería de Economía, Emprego e Industria calquera variación que 
poida ocorrer nos datos recollidos nos documentos presentados. 

- Que autoriza o órgano xestor para que solicite a información necesaria en relación co NIF da 
entidade colaboradora. De non dar a autorización para a comprobación mencionada, deberá 
presentar copia do NIF da entidade colaboradora (non do representante legal). 

- Que autoriza o órgano xestor para que solicite a información necesaria para coñecer se o 
solicitante da adhesión está ao día nas súas obrigacións coa Axencia Estatal da Administración 
Tributaria, coa Tesourería da Seguridade Social e coa Facenda da Administración da 
Comunidade Autónoma de Galicia. De non dar a autorización para a comprobación 
mencionada anteriormente, deberá presentar certificación xustificativa de estar ao día coas 
súas obrigacións cos organismos sinalados anteriormente.  

 

Sexta. Obrigas da Consellería de Economía, Emprego e Industria 

A Consellería de Economía, Emprego e Industria obrígase a pagarlle á entidade colaboradora a 
cantidade correspondente por cada proxecto concedido na orde das axudas con cargo á cantidade 
inicial destinada na convocatoria de axuda. 

 

Sétima. Xustificación dos requisitos dos beneficiarios 

A xustificación polos beneficiarios das condicións establecidas para o outorgamento das 
subvencións correspondentes realizarase no momento da solicitude. 

A entidade colaboradora está obrigada a requirir aos beneficiarios a documentación establecida nas 
bases reguladoras do plan, así como a comprobar esta e a gardar a mencionada documentación 
durante un período de cinco anos desde a concesión da axuda. 

 

Oitava. Rexistro especial de operacións 

A  entidade colaboradora, para facilitar a xustificación da subvención e a comprobación do 
cumprimento das condicións establecidas nas bases reguladoras do plan, levará un rexistro 
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especial das operacións que se realicen dentro de cada plan, que estará á disposición da 
Consellería de Economía, Emprego e Industria e demais órganos fiscalizadores da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

Neste rexistro gardarase unha copia da documentación xustificativa das operacións rexistradas, así 
como da documentación que lle entreguen os beneficiarios. 

 

Novena. Requisitos da entidade e dos beneficiarios 

Os requisitos que debe cumprir e facer cumprir a entidade colaboradora nas diferentes fases do 
procedemento de xestión das subvencións son os que se especifican nos artigos 6 e seguintes das 
bases reguladoras do plan. 

 

Décima. Xustificación das subvencións 

Os beneficiarios xustificarán as subvencións, a través da entidade colaboradora, nos prazos e na 
forma prevista no artigo 20 das bases reguladoras do plan. 

 

Décimo primeira. Causas de resolución 

Son causas de resolución deste convenio o incumprimento total ou parcial dalgunha das 
estipulacións contidas nas súas cláusulas no articulado das bases reguladoras do plan, sen prexuízo 
da tramitación dos compromisos adquiridos con anterioridade sobre expedientes en curso, así 
como a falsidade ou inexactitude nos datos e documentos presentados polas entidades 
colaboradoras.  

 

Décimo segunda. Incumprimento 

Se no curso das verificacións que realizará a Consellería de Economía, Emprego e Industria se 
detectase que a entidade colaboradora incumprise algunha das condicións establecidas na 
normativa de aplicación, resolverase a adhesión, o que implicará a perda dos beneficios e, de ser o 
caso, decretarase a obriga de que lle reintegren á Consellería de Economía, Emprego e Industria as 
cantidades obtidas indebidamente cos xuros legais que correspondan, sen prexuízo das accións 
legais e sancións que correspondan. 

Cando se realizasen descontos por parte do establecemento adherido en concepto de axuda 
obxecto de cada plan a titulares dunha solicitude e se comprobase posteriormente por parte da 
Consellería de Economía, Emprego e Industria que non se cumpriron as condicións establecidas 
para recibir a mencionada axuda por parte dos beneficiarios ou, se ser o caso, se comprobase que 
houbo incumprimentos pola entidade colaboradora, a entidade asumirá os mencionados descontos, 
e non poderán reclamarllos á Consellería de Economía, Emprego e Industria.  

Así tamén, o incumprimento por parte da entidade colaboradora adherida consistente en aprazar o 
pagamento da axuda ao cliente final ata despois de que a Consellería de Facenda llo ingrese, en 
lugar de descontalo no momento do pagamento, suporá o incumprimento do Plan Renove de 
fiestras  coas consecuencias previstas nesta cláusula. 

 

Décimo terceira. Natureza administrativa 

Este convenio ten natureza administrativa e considérase incluído no artigo 4.1.d) do Real decreto 
lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos 
do sector público, polo que queda fóra do ámbito da súa aplicación, sen prexuízo da aplicación dos 
principios e criterios desta lei para resolver as dúbidas e lagoas que puidesen presentarse. 
Correspóndenlle á Consellería de Economía, Emprego e Industria as prerrogativas de 
interpretación, modificación e resolución propia dos negocios xurídicos administrativos, sen 
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prexuízo da competencia da orde xurisdicional contencioso-administrativa para coñecer de 
eventuais controversias. 

 

Décimo cuarta. Normativa reguladora especial 

Para todo o non previsto neste convenio, observarase o previsto na Orde do     de 2017 pola que 
se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia 
non competitiva, relativas ao Plan Renove de fiestras, así como a selección de entidades 
colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para a anualidade 2017 
(códigos do procedemento IN412A e IN412B); na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia; no 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; no Acordo do Consello da Xunta do 27 de marzo de 1991, 
sobre convenios de cooperación con outros entes públicos e de colaboración con particulares; na 
Lei 4/2006, do 30 do xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega; 
na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións 
públicas; no Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da 
Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes; así como no 
resto das normas xerais do procedemento administrativo. 

(Sinatura) 

 

 

 

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria 

P.D. (O. 10.6.2016, DOG nº 131) 

Borja Verea Fraiz 

Secretario xeral técnico 

 

(Sinatura) 

 

 

 

A entidade colaboradora 

 __________________________________ 

Representante legal de  

____________________________________ 

 

 

A entidade colaboradora remitirá o convenio asinado polo representante legal. O convenio de 
colaboración asinado polo conselleiro de Economía, Emprego e Industria remitiráselle á entidade 
colaboradora unha vez que se resolva a solicitude de adhesión. 

 

 

 

 

 

 

 

Consellería de Economía, Emprego e Industria 

Dirección Xeral de Enerxía e Minas 

Edificio Administrativo San Caetano, s/n, bloque V, planta 4ª 

15704 Santiago de Compostela 
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ANEXO IV

PROCEDEMENTO

AXUDA DO PLAN RENOVE DE FIESTRAS

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

IN412B

DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

Particular Comunidades de veciños Agrupacións

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

LUGARPARROQUIA

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

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

ENTIDADE COLABORADORA
CÓDIGO ASIGNADO POLA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA NA ADHESIÓN

DATOS DA INSTALACIÓN

ENDEREZO DA INSTALACIÓN
TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

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

DESCRICIÓN DAS CARPINTARÍAS EXISTENTES QUE SE PRETENDEN RENOVAR
A carpintaría que se pretende renovar forma parte da envolvente térmica do edificio.

Non se renovan carpintarías existentes, senón que se instalan dobres fiestras.

A carpintaría que se instale será subvencionable soamente se a superficie de cada oco é igual ou menor que a superficie do oco existente que 
se quere renovar.

Superficie total de cada oco 
m2

Superficie acristalada do 
oco m2 Tipoloxía do marco Tipoloxía do acristalamento Número de unidades

Superficie total dos ocos que se pretenden renovar m2

DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

Notifíquese á: 
  
Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia 
Notific@, https://notifica.xunta.gal. 
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:

Persoa representante.Persoa solicitante.
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ANEXO IV 
(continuación)

DESCRICIÓN DAS CARPINTARÍAS QUE SE INSTALARÁN

Superficie total de cada oco 
m2

Superficie acristalada do 
oco m2 Tipoloxía do marco Tipoloxía do acristalamento Número de unidades

Superficie total dos ocos m2

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 cales se solicita esta subvención.

Si se solicitou e/ou concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales 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 fiestras e acepta a subvención da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Que os equipamentos se instalarán na Comunidade Autónoma de Galicia antes dos 150 días naturais desde a reserva dos fondos e nunca máis 
alá do 29 de setembro de 2017.

Que non se encontra 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, 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.

A ENTIDADE COLABORADORA DECLARA:

CONTÍAS DO INVESTIMENTO E DA AXUDA

Antes de transcorridos 150 días hábiles desde a resolución de concesión, e nunca máis alá do 29 de setembro 2017, instalará as fiestras no 
enderezo que se indica neste anexo, retirará as existentes e presentará na Consellería de Economía, Emprego e Industria a documentación 
que xustifique a instalación.

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, recibo do imposto de bens inmobles (IBI) a nome do solicitante.

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 VI, 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 VI, de ser o caso.
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ANEXO IV 
(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 en que se 
aceptan as bases da convocatoria, se compromete á execución das respectivas obras e se faculta 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 aspecto, 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 VI, de ser o caso.

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, Emprego e Industria, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío 
dun correo electrónico a lopd.industria@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 27 de xaneiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non 
competitiva, relativas ao Plan Renove de fiestras, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se 
procede á convocatoria para a anualidade 2017 (códigos do procedemento IN412A e IN412B).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Enerxía e Minas

COMPROBACIÓN DE DATOS 

Os documentos relacionados serán obxecto de consulta electrónica automatizada. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, 

deberán indicalo no cadro correspondente e achegar os ditos documentos.

DENEGO E PRESENTO 
DOCUMENTOS

DNI ou NIE da persoa solicitante

Datos catastrais do inmoble

Estar ao día nas obrigas tributarias coa AEAT

Estar ao día de pagamento coa Seguridade Social

Estar ao día de pagamento coa Consellería de Facenda
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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 PORCENTAXE DO TOTAL

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de
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ANEXO VI

DOCUMENTACIÓN DE REPRESENTACIÓN

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF

DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

AUTORIZO A
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

  
Para que en relación co procedemento IN412B 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 do presente escrito a persoa representante acepta a representación conferida e responde da autenticidade da sinatura da persoa 
outorgante.

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, Emprego e Industria, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a 
lopd.industria@xunta.gal

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

COMPROBACIÓN DE DATOS 

Os documentos relacionados serán obxecto de consulta electrónica automatizada. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, 

deberán indicalo no cadro correspondente e achegar os ditos documentos.

DENEGO E PRESENTO 
DOCUMENTOS

DNI ou NIE da persoa autorizada
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ANEXO VII

DECLARACIÓN DE AXUDAS E DÉBEDAS

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:

Non solicitou nin en consecuencia lle foi concedida ningunha axuda para a realización das actividades ou investimentos a que se refire a 
presente solicitude.

Nas datas e polos importes que a continuación se relacionan, presentou as solicitudes ou lle foron concedidas, de ser o caso, as seguintes 
axudas para realizar as mesmas actuacións a que se refire a presente solicitude correspondente á orde pola que se convocan para o ano 2017 
as axudas relativas ao Plan Renove de fiestras.

DATA DE IMPORTE (€)
Organismo, sociedade ou entidade pública ou privada a que lle 

foi solicitada a axuda SOLICITUDE CONCESIÓN (1) ACTUACIÓN CONCEDIDO (2)

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

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.
Está ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e non ten 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.

2. Que en relación coas débedas:

Lugar e data

, de de

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
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