
ANEXO I. SOLICITUDES PRESENTADAS

Orde do 23 de decembro de 2016, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia compettta, de axudas cofnanciadas polo Fondo Europeo de Desentoltemento Rexional, no marco do  
programa operatto Feder Galicia 2014-2020, dirixidas á mellora enerxétca dos edifcios de titendas de ttularidade dos concellos galegos. (DOG 249 do 30 de decembro)

Resolución do 30 de decembro de 2016, pola que se contocan as axudas cofnanciadas polo Fondo Europeo de Desentoltemento Rexional, no marco do programa operatto Feder Galicia 2014-2020, en réxime de concorrencia  
compettta, dirixidas á mellora enerxétca dos edifcios de titendas de ttularidade dos concellos galegos. (DOG nº17 do 25 de xaneiro)

DATOS DOCUMENTACIÓN  TÉCNICA

Nº VIV

TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO PROPOSTA 

Concello Expediente Data Rex. Orzamento obras 80%Subvención

1 PORTOMARIN VI442A-2701 42.535,23 € 34.028,18 € SI 25,20% 1 SI

2 BECERREA VI442A-2702 13.677,00 € 10.941,60 € NON Non xustifica 1 NON

3 FERROL VI442A-1501 574.970,74 € 459.976,59 € SI 65,10% 24 SI

4 COVELO VI442A-3601 17.358,06 € 13.886,45 € SI Non xustifica 4 NON

5 CUALEDRO VI442A-3201 273.431,45 € 218.745,16 € SI Non xustifica 5 NON

6 PONTEAREAS VI442A-3602 33.345,94 € 26.676,75 € SI 6,60% 2 NON

7 CARBALLO VI442A-1502 69.415,30 € 55.532,24 € NON Non xustifica 6 NON

8 PORQUEIRA VI442A-3202 35.299,84 € 28.239,87 € SI 57,90% 1 NON

9 ARZUA VI442A-1503 3.541,67 € 2.833,34 € NON Non xustifica 1 NON

10 MURAS VI442A-2703 72.393,43 € 57.914,74 € SI Non xustifica 1 EMENDA (05/05/17) NON

11 LOUSAME VI442A-1504 Cambio de carpinteria 21.312,46 € 17.049,97 € NON Non xustifica 1 NON

Memoria descritiva obras, 
prazo execución

Auditoria 
Enerxética

% redución 
demanda

08/02/2017 
296244

Illamento de cuberta, 
carpinteria exterior e 
instalación de bomba de calor

INSPECCIÓN técnica(remitida 
10/05/17 Área P)

14/02/2017 
301251

Carpinteria exterior para todo 
o edificio

O edificio para o que queren as 
actuacións é para a casa 
consistorial. Fora do ámbito de 
aplicación de acordo co artigo 6 da 
orde de bases.

As actuacións son para o edificio do 
concello non son para vivenda, fora do 
ámbito de aplicación, de acordo co 
artigo 6 da orde de bases.

17/03/2017 
322805

Envolvente SATE, cuberta e 
carpinteria exterior

INSPECCIÓN técnica(remitida 
10/05/17 Área P)

20/03/2017 
316737

Carpinteria exterior para 
planta baixa

Trátase dun edificio de varios usos e 
as actuacións son para a planta 
baixa, uso cultural. Fora do ámbito 
de aplicación de acordo co artigo 6 
da orde de bases.

As actuacións non son para vivenda, 
fora do ámbito de aplicación, de acordo 
co artigo 6 da orde de bases.

21/03/2017 
324963

Fachada ventilada de pedra, 
cuberta aislada, carpinteria e 
instalación de caldeira de 
biomasa (pellets)

REQUIRIMENTO(25/04/17)  e 
INSPECCIÓN(10/05/17)

EMENDA (09/05/17)  
INFORME (11/05/17)    
    

De acordo co informe técnico realizado 
despois da visita, conclúese que coas 
actuacións solicitadas non se cumpre a 
condicións mínimas para o uso vivenda.

23/03/2017 
324698

Cambio carpinteria e estufa de 
pellets

As actuacións solicitadas non 
cumpren as condicións de aforro do 
20% da demanda. Fora do ámbito de 
aplicación de acordo co artigo 6 da 
orde de bases.

As actuacións non cumpren a condición 
de reducir o 20% a demanda

24/03/2017 
325684

Cambio cuberta e carpinteria 
exterior

REQUIRIMENTO(25/04/17) e 
REQUERIMENTO 
INSPECCIÓN(10/05/17)

Leída notificación o 
03/05/17. Pasado o 
prazo para presentar 
emenda (10 días 
hábiles) considerase 
desistido. 

Considerase desistimento de continuar 
o procedemento xa que, de acordo do 
artigo 15.4 da orde de bases, non 
presenta en prazo a documentación 
requerida.

24/03/2017 
327590

Illamento de cuberta, 
formación de camara con 
illamiento, carpinteria exterior 
e estufa de pellets

Non reune as condicións de vivenda 
no momento da presentación da 
solicitude. Fora do ámbito de 
aplicación de acordo co artigo 6 da 
orde de bases.

As actuacións non son para vivenda no 
momento da presentación da solicitude, 
fora do ámbito de aplicación, de acordo 
co artigo 6 da orde de bases.

27/03/2017 
315479

Colocación de estufa de 
pellets.

As actuacións solicitadas non 
cumpren as condicións de aforro do 
20% da demanda (0%). Fora do 
ámbito de aplicación de acordo co 
artigo 6 da orde de bases.

As actuacións non cumpren a condición 
de reducir o 20% a demanda, de acordo 
co artigo 6 da orde de bases.

27/03/2017 
327951

Illamiento, fachada, e caldera 
de biomasa

REQUIRIMENTO(25/04/17) e 
INSPECCIÓN(10/05/17)

As actuacións non cumpren a condición 
de reducir o 20% a demanda, de acordo 
co artigo 6 da orde de bases.

27/03/2017 
329371

As actuacións solicitadas son para a 
casa consistorial.  Fora do ámbito de 
aplicación de acordo co artigo 6 da 
orde de bases.

As actuacións non son para vivenda, 
fora do ámbito de aplicación, de acordo 
co artigo 6 da orde de bases.


