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III. Outras dIspOsIcIóns

InstItutO GaleGO da VIVenda e sOlO

RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2019 pola que se regulan as bases das axudas 
dirixidas ás comunidades de propietarios/as de edificios de vivendas protexidas 
promovidas por esta entidade, co obxecto de realizar actuacións de mellora 
enerxética, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, 
no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se abre a súa 
convocatoria (código de procedemento VI420B).

O Instituto Galego da Vivenda e Solo é o organismo autónomo encargado da realización 
das políticas de vivenda e solo na Comunidade Autónoma de Galicia, coa finalidade de 
alcanzar os obxectivos previstos na Lei 3/1988, do 27 de abril, da súa creación.

Dentro das funcións e dos obxectivos do Instituto Galego da Vivenda e Solo está a de 
garantir os dereitos dunha vivenda digna e adecuada, especialmente para os sectores da 
poboación con menos capacidade económica.

Para a mellora enerxética dos edificios de vivendas protexidas promovidos polo Insti-
tuto Galego da Vivenda e Solo, co fin de favorecer a transición a unha economía baixa en 
carbono no sector residencial, é preciso fomentar, a través de axudas, as comunidades de 
propietarios/as destes edificios, para os efectos de incentivar a súa realización.

Estas actuacións estarán cofinanciadas con fondos europeos, no marco do programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020, teñen encaixe no obxectivo temático 4: favorecer o 
paso a unha economía baixa en carbono en todos os sectores, prioridade de investimen-
to 4.3: o apoio da eficiencia enerxética, da xestión intelixente da enerxía e do uso de ener-
xías renovables nas infraestruturas públicas, incluídos os edificios públicos e as vivendas; 
obxectivo específico 4.3.1: mellorar a eficiencia enerxética e redución de emisións de CO2 
na edificación e nas infraestruturas e servizos públicos, actuación 4.3.1.6: axudas á rehabi-
litación de edificios de vivendas protexidas promovidas polo Instituto Galego da Vivenda e 
Solo (IGVS), co obxecto de reducir as emisións de carbono e o consumo enerxético. A taxa 
de cofinanciación Feder desta actuación será do 80 %, computando como cofinanciamento 
nacional o investimento privado elixible das beneficiarias polo 20 % restante. 

Neste marco, o Instituto Galego da Vivenda e Solo, de acordo co establecido na norma-
tiva correspondente, aproba a presente resolución de bases e convoca as citadas axudas 
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para as comunidades de propietarios/as dos edificios do ámbito de aplicación que queiran 
reducir a demanda enerxética e o consumo das súas vivendas.

A presente resolución estrutúrase en tres capítulos. O capítulo I regula as disposicións 
xerais que rexen a axuda; no capítulo II, baixo a rúbrica de bases reguladoras da convo-
catoria, establécense as obrigas, a documentación que debe presentar, o procedemento 
para a selección dos participantes, a resolución e o pagamento da axuda; e finalmente, o 
capítulo III regula a convocatoria de participación para o ano 2019.

En consecuencia co anterior, no exercicio das facultades que teño atribuídas polo De-
creto 97/2014, do 24 de xullo, como presidenta do Instituto Galego da Vivenda e Solo, 

RESOLVO:

CAPÍTULO I

disposicións xerais 

Primeiro. Obxecto

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras que rexerán as condi-
cións de axudas ás comunidades de propietarios/as dos edificios de vivendas protexidas 
promovidas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo (en diante, IGVS), para facer actua-
cións de mellora enerxética cofinanciadas con fondos europeos, no marco do programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020, correspondente ao código de procedemento VI420B.

2. Así mesmo, por medio desta resolución, procédese á convocatoria desta subvención 
para o exercicio 2019.

Segundo. Normativa aplicable

A tramitación e concesión destas subvencións axustaranse ao disposto na Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (en diante, LSG) e no seu regulamento, apro-
bado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro (en diante, RLSG). Así mesmo, axustarase á 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións 
públicas (en diante, LPACAP) e á Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sec-
tor público (en diante, LRXSP).
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Ademais, ao tratarse dunha resolución con aplicación de fondos da Unión Europea, será 
de aplicación a normativa contida no Regulamento (UE) 1303/2013, do Parlamento Euro-
peo e do Consello, do 17 de decembro, Regulamento (UE) 821/2014, da Comisión, do 28 
de xullo, así como o Regulamento (UE) 1301/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, 
do 17 de decembro, sobre o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e sobre dispo-
sicións específicas relativas ao obxectivo de investimento en crecemento e emprego, e a 
Orde HFP/1979/2016, do 29 de decembro, pola que se aproban as normas sobre gastos 
subvencionables.

Terceiro. Transparencia e bo goberno

1. De conformidade co artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e 
bo goberno, e co artigo 15 da LSG, o IGVS publicará na súa páxina web oficial a relación 
das entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as 
referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, puideren 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.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, as comunidades 
beneficiarias das subvencións están obrigadas a subministrar ao IGVS, logo de requirimen-
to, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no 
título I da citada lei.

3. De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, transmitirase á Base de datos nacional de subvencións 
a información requirida por esta, o texto da convocatoria para a súa publicación na citada 
base e o seu extracto no Diario Oficial de Galicia.

Cuarto. Publicidade

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

2. Cando os importes das subvencións concedidas, individualmente consideradas, se-
xan de contía inferior a 3.000 euros, non será necesaria a publicación no Diario Oficial de 

C
V

E
-D

O
G

: t
ze

oh
9e

1-
cu

u8
-w

k4
0-

lu
x1

-8
nt

i4
by

au
ym

0



DOG Núm. 82 Martes, 30 de abril de 2019 Páx. 20991

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

Galicia, e pode substituírse esta pola publicación das subvencións concedidas na páxina 
web do IGVS.

Quinto. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos in-
cluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

– Número de identificación fiscal (NIF) da entidade solicitante.

– Documento nacional de identidade (DNI) ou número de identidade de estranxeiro 
(NIE) da persoa representante.

– Número de identificación fiscal (NIF) da entidade representante.

– Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa Axencia Estatal da 
Administración Tributaria (AEAT).

– Certificado de estar ao día do pagamento coa Seguridade Social.

– Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa Axencia Tributaria 
de Galicia (Atriga).

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indica-
lo no recadro respectivo, habilitado para tal efecto no formulario de solicitude (anexo I) e 
achegar os documentos correspondentes.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención 
dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documen-
tos correspondentes. 

Sexto. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos efectuaranse só por medios 
electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administra-
tivo común.

2. As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de notificación electró-
nica de Galicia-Notifica.gal, dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia 
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(https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá ás entidades interesadas avisos da posta á 
disposición das notificacións na conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na soli-
citude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación efectuada e a súa 
falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. As entidades interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habili-
tado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal. En todo 
caso, o IGVS poderá crear de oficio o enderezo indicado, para os efectos de asegurar o 
cumprimento da súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

4. As notificacións entenderanse efectuadas no momento en que se produza o acceso 
ao seu contido, entendéndose rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a 
posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos, efec-
tuarase polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo 
común.

Sétimo. Habilitación

Habilítase a persoa titular da Dirección Xeral do IGVS para ditar as resolucións que 
sexan necesarias para o desenvolvemento e a aplicación desta resolución, así como para 
adoptar os acordos, instrucións e aclaracións que sexan precisos para a xestión desta 
axuda.

CAPÍTULO II 

Bases reguladoras da subvención

Oitavo. Ámbito de aplicación desta subvención

O ámbito de aplicación desta resolución comprende os edificios de vivendas e os 
conxuntos das vivendas unifamiliares protexidas promovidas polo IGVS respecto aos ca-
les, no momento da presentación da solicitude da axuda, non transcorresen máis de vinte 
e cinco anos desde a data de outorgamento da súa cualificación definitiva. 
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Noveno. Compatibilidade e incompatibilidade

1. Estas axudas serán compatibles con calquera outra axuda que para o mesmo obxec-
to outorgue calquera outra institución pública ou privada. Non obstante, de acordo co es-
tablecido no artigo 65.11 do Regulamento (UE) 1303/2013, o proxecto poderá recibir axu-
da doutros fondos estruturais e de investimento europeos (en diante, EIE), dun ou varios 
programas e doutros instrumentos da Unión, coa condición de que o gasto incluído nunha 
solicitude de pagamento para o reembolso por un destes fondos EIE non estea subven-
cionada por outro fondo ou instrumento da Unión, nin polo mesmo fondo, conforme un 
programa distinto.

2. De acordo co artigo 17.3 da LSG, en ningún caso o importe da subvención concedi-
da en virtude desta resolución poderá ser de tal contía que, illada ou en concorrencia con 
outras subvencións ou axudas concedidas para a mesma finalidade por calquera Adminis-
tración ou ente público ou privado, supere o custo da actividade subvencionada.

Décimo. Beneficiarias 

Poderán ser beneficiarias as comunidades de propietarios/as dos edificios previstos no 
ámbito de aplicación, que constitúan a totalidade dun mesmo edificio ou dun conxunto de 
vivendas unifamiliares e que vaian realizar actuacións de mellora de eficiencia enerxética 
obxecto da subvención e, ademais, cumpran os seguintes requisitos:

a) Que o seu edificio reúna as necesarias condicións de seguridade estrutural. De non 
ser o caso, a comunidade solicitante deberá acreditar a realización simultánea das obras 
que garantan que o edificio terá as condicións necesarias de seguridade estrutural.

b) Que non estean incursas en ningunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 da 
LSG.

c) Que posúan capacidade administrativa, financeira e operativa suficiente para cumprir 
cos obxectivos do proxecto polo que se solicita a axuda, en cumprimento do artigo 125.3.d) 
do Regulamento 1303/2013.

d) Que sexan seleccionadas conforme a prelación das puntuacións obtidas en aplica-
ción do baremo previsto no ordinal décimo cuarto desta resolución e conforme a disposi-
ción orzamentaria existente.
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Décimo primeiro. Actuacións subvencionables

1. Considéranse actuacións subvencionables aquelas obras integrais de mellora de efi-
ciencia enerxética que supoñan a redución mínima da demanda enerxética en calefacción 
do edificio nun 20 % e a subida dunha letra na escala de cualificación enerxética en emi-
sións de CO2, consistentes en melloras do illamento térmico e/ou da carpintaría da envol-
vente, que poderán ir acompañadas de melloras nas instalacións térmicas, sempre que se 
axusten á normativa técnica aplicable vixente no momento da súa execución. 

2. Estas actuacións poderán estar iniciadas no momento de solicitar esta subvención, 
sempre que non teñan comezado antes do 1 de xaneiro do ano da correspondente convo-
catoria e non teñan executado máis dun 60 % do custo total das obras.

3. Non serán subvencionables as actuacións que teñan custos pagados con anteriorida-
de ao 1 de xaneiro do ano da correspondente convocatoria, nin as que teñan pagamentos 
efectuados por un importe superior ao 60 % do custo da obra con anterioridade á data da 
solicitude.

Décimo segundo. Orzamento subvencionable

1. O orzamento subvencionable virá definido polo prezo das obras, os honorarios fa-
cultativos, os custos do certificado de eficiencia enerxética do edificio, así como o gasto 
relativo á información e publicidade da actuación.

Tamén terán a consideración de orzamento subvencionable os tributos satisfeitos que 
fosen precisos por razón das actuacións, sempre que non poidan ser obxecto de recupe-
ración polo beneficiario.

2. En todo caso, establécense como prezos máximos para a redacción do orzamento de 
execución material os das distintas partidas da Base de datos da construción de Galicia, 
vixentes no momento da apertura do prazo de presentación de solicitudes. Para as partidas 
non incluídas na base de datos, determinaranse os prezos por asimilación a outras partidas 
semellantes da base de datos; subsidiariamente, requirirase a conformidade dos servizos 
técnicos do IGVS. O acceso á devandita base de datos pódese facer na páxina do IGVS, a 
través do seguinte enlace: http://igvs.xunta.gal/web/actuamos/588.
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Décimo terceiro. Intensidade da subvención

A intensidade da subvención consistirá nunha porcentaxe do 80 % do orzamento sub-
vencionable, conformado polos correspondentes servizos técnicos do IGVS, unha vez re-
visada a solicitude. 

Décimo cuarto. Criterios de valoración das solicitudes admitidas

1. As solicitudes admitidas puntuaranse de acordo coa seguinte valoración:

a) Porcentaxe de redución da demanda de enerxía de calefacción do edificio, ata 4 pun-
tos.

Calcularanse de xeito proporcional entre todas as solicitudes e obterán 4 puntos as que 
alcancen a porcentaxe máxima de redución respecto as demais e 0 puntos as actuacións 
que soamente reduzan a dita demanda nun 20 %.

b) Mellora na escala de certificación enerxética global de emisións de CO2, ata 1 punto.

Obterán 1 punto as solicitudes cuxas actuacións melloren máis de dúas letras.

c) Número de vivendas do edificio ou do conxunto.

Aos valores obtidos nas alíneas anteriores sumarase o valor c, que se calculará de acor-
do coa seguinte fórmula: c= nº vivendas/100. 

2. No caso de empate, terán prioridade as actuacións que afecten a máis número de 
vivendas; de continuar co empate, a prioridade virá pola orde de entrada da solicitude no 
rexistro. Para estes efectos, considerarase data de presentación da solicitude aquela en 
que esta quedase validamente presentada por terse cuberto na forma correcta e ir acom-
pañada da totalidade dos documentos exixidos nesta resolución.

Décimo quinto. Inicio do procedemento

O procedemento de concesión iníciase de oficio, en réxime de concorrencia competitiva, 
mediante a publicación da correspondente convocatoria.
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Décimo sexto. Órganos competentes

1. A instrución dos procedementos corresponderalles ás xefaturas de área do IGVS da 
provincia onde se atope o edificio.

2. A resolución sobre a concesión das axudas solicitadas é competencia da persoa titu-
lar da Dirección Xeral do IGVS. 

3. Co obxecto de realizar a selección dos beneficiarios, constituirase unha comisión de 
selección, presidida pola persoa titular da Secretaría Xeral do IGVS e da que tamén forma-
rán parte, en condición de vogais, as persoas titulares das seguintes unidades:

– Dirección Técnica de Solo, Edificación e Calidade, que realizará as funcións da secre-
taría.

– Dirección Técnica de Xestión do Patrimonio, Fianzas e Inspección.

– Servizo de Calidade.

– Servizo da Oficina Técnica.

– Xefaturas de áreas.

4. O funcionamento da Comisión de Valoración axustarase ao réxime establecido para 
os órganos colexiados na LRXSP.

Décimo sétimo. Solicitude e documentación que se debe presentar

1. A solicitude de axuda (anexo I), debidamente cuberta e asinada, deberá presentarse 
xunto coa seguinte documentación complementaria necesaria para a tramitación deste 
procedemento:

a) Certificado expedido polo/a secretario/a da comunidade, no cal consten os acordos 
adoptados pola xunta de persoas propietarias de solicitar a axuda, de executar as actua-
cións solicitadas e do nomeamento da persoa autorizada pola comunidade para a tramita-
ción da subvención, no caso de non ser a persoa que exerza a presidencia da comunidade.
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b) Memoria baseada nunha auditoría enerxética que conteña a descrición do estado 
actual do edificio, a descrición das obras propostas para a mellora enerxética, a porcentaxe 
de redución da demanda enerxética, o aforro de emisións de CO2, a cualificación enerxé-
tica comparativa do estado actual e do estado coa mellora proposta e o prazo da execu-
ción estimado das obras. Para os efectos, será preciso xuntar a certificación enerxética 
do edificio, xerada cos programas informáticos de cálculo recoñecidos polo ministerio con 
competencias en enerxía. 

c) Orzamento total dos gastos necesarios e subvencionables para a realización da obra, 
de acordo co ordinal décimo primeiro.

d) Fotografías do estado do edificio.

e) Calquera outro documento que a comunidade solicitante considere necesario como 
complemento da documentación anterior.

2. Se a solicitude non reúne os requisitos necesarios, requirirase a solicitante para que 
no prazo de dez días emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, con indica-
ción de que, se así non o fixer, se dará por desistida e ditarase resolución para o efecto.

Décimo oitavo. Forma de presentación da solicitude e da documentación complemen-
taria

1. A solicitude deberá presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do 
formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.
xunta.gal). Para a presentación da solicitude poderá empregarse calquera dos mecanis-
mos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluí-
do o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

2. A documentación complementaria deberá presentarse tamén de forma electrónica. 
As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presen-
ten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal 
para o cotexo da copia electrónica presentada.

3. Se a solicitude e/ou a documentación complementaria se realizase de forma presen-
cial, requirirase a comunidade interesada para que a presente de forma electrónica. Nestes 
casos, considerarase como data de presentación aquela en que fose atendido o requiri-
mento, de conformidade co artigo 68.4 da LPACAP.

C
V

E
-D

O
G

: t
ze

oh
9e

1-
cu

u8
-w

k4
0-

lu
x1

-8
nt

i4
by

au
ym

0



DOG Núm. 82 Martes, 30 de abril de 2019 Páx. 20998

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

4. 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 se dispón del. 

5. No caso de que os documentos que se presenten superen os tamaños máximos es-
tablecidos na sede electrónica ou teñan un formato non admitido, deberán seguirse para 
a súa presentación as instrucións da sede electrónica da Xunta de Galicia sinaladas no 
seguinte enderezo: https://sede.xunta.gal/axuda/como-podo

6. As comunidades interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que 
presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento 
orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

Décimo noveno. Prazo de presentación das solicitudes

O prazo para a presentación das solicitudes virá establecido na convocatoria correspon-
dente.

Vixésimo. Trámites administrativos posteriores á presentación da solicitude

Todos os trámites administrativos que as entidades interesadas deban realizar du-
rante a tramitación deste procedemento deberán ser presentados de xeito electrónico, 
accedendo á carpeta cidadá da entidade interesada dispoñible na sede electrónica da 
Xunta de Galicia.

Vixésimo primeiro. Preavaliación das solicitudes

1. Coa recepción de cada solicitude, a unidade de xestión patrimonial da corresponden-
te área provincial comprobará se o edificio se atopa no ámbito de aplicación desta reso-
lución. Para estes efectos, emitirá un informe, no cal constará expresamente se concorre 
a dita condición e, no caso de cumprimento, deberá indicar a identificación do edificio, o 
número de vivendas e a data da súa cualificación definitiva.

2. Posteriormente, o servizo técnico da área correspondente elaborará un informe para 
cada unha das solicitudes que estea no ámbito de aplicación desta resolución. No devan-
dito informe definirase a tipoloxía das actuacións e a súa consideración como subvencio-
nables, de acordo ao ordinal décimo primeiro, a súa viabilidade, o prazo estimado da exe-
cución e o orzamento subvencionable, conforme as actuacións procedentes. Así mesmo, 
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este informe establecerá unha preavaliación das actuacións subvencionables, obtida en 
aplicación do baremo establecido no ordinal décimo cuarto desta resolución.

3. En calquera momento, a correspondente xefatura de área do IGVS poderá requirirlles 
ás comunidades solicitantes das axudas a información ou documentación adicional que se 
considere de relevancia para unha mellor avaliación das solicitudes.

Vixésimo segundo. Selección das comunidades beneficiarias

1. A Comisión de Selección, á vista dos informes das unidades de xestión patrimonial e 
dos servizos técnicos, ordenará as solicitudes de maior a menor, en función da súa preava-
liación. O secretario da comisión redactará unha acta na cal se indicará o total das solicitu-
des presentadas, as solicitudes non admitidas e coas indicacións da súa causa, así como 
a listaxe das solicitudes seleccionadas segundo as puntuacións obtidas e a dispoñibilidade 
de crédito orzamentario.

2. As persoas titulares de cada xefatura de área, á vista da acta da comisión, requirirán 
as comunidades beneficiarias seleccionadas para que no prazo de dous meses, contados 
desde a recepción da correspondente notificación, acheguen a seguinte documentación:

a) Licenza ou, no caso de non tela, solicitude dela, xunto co proxecto de execución das 
obras redactado por técnico/a competente. No caso que pola natureza ou características 
das obras non sexa preciso proxecto nin licenza, deberán presentar a comunicación previa 
e a memoria técnica presentada ao concello. 

b) Orzamento das obras aprobadas, emitido pola empresa construtora encargada da 
execución.

De acordo co artigo 29.3 da LSG, cando o importe do gasto subvencionado supere as 
contías establecidas na Lei de contratos do sector publico vixente para o contrato menor, o 
beneficiario deberá solicitar e presentar tres ofertas de diferentes provedores con carácter 
previo á contratación do compromiso da obra ou servizo.

3. De non presentarse a documentación requirida no prazo indicado, considerarase que 
a comunidade solicitante desiste da súa solicitude e ditarase a correspondente resolución.

4. Os servizos técnicos do IGVS, unha vez analizada a documentación achegada, emiti-
rán un informe en que indiquen se as actuacións son subvencionables, a correspondencia 
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coa memoria xustificativa da redución da demanda, o importe subvencionable, o importe 
da subvención, o prazo máximo para a finalización das obras e a anualidade correspon-
dente para a xustificación de pagamento da axuda. 

Vixésimo terceiro. Propostas de resolución 

As persoas titulares das xefaturas de área, á vista dos acordos da Comisión de Se-
lección, proporán as resolucións de concesión e indicarán, no caso de que sexa estima-
toria, o orzamento subvencionable, a contía da subvención, os requisitos específicos rela-
tivos aos produtos ou servizos que deban obterse con ela, o plan financeiro, o calendario 
de execución, o prazo máximo para a finalización das obras, a xustificación e a solicitude 
de pagamento.

Vixésimo cuarto. Resolucións 

1. A persoa titular da Dirección Xeral do IGVS resolverá de maneira motivada sobre a 
concesión das subvencións.

2. A resolución de outorgamento da subvención comprenderá a identificación da comu-
nidade beneficiaria, o orzamento subvencionable, a contía da subvención, os requisitos es-
pecíficos relativos aos produtos ou servizos que deban obterse con ela, o plan financeiro, 
o calendario de execución, o prazo máximo para a finalización das obras, a xustificación 
e a solicitude de pagamento, as obrigas que lle corresponden á comunidade, así como os 
demais requisitos previstos na normativa comunitaria para a selección de operación que 
debe conter o documento polo que se establecen as condicións de axuda (DECA).

3. As actuacións consideradas non susceptibles de ser subvencionadas por falta de cré-
dito quedarán en reserva, por se puidesen ser atendidas, ben co crédito que quedase libre, 
de producirse algunha renuncia ou modificación nos proxectos inicialmente subvenciona-
dos, ben co incremento do crédito orzamentario destinado a estas axudas que se poida 
producir, de conformidade co establecido no artigo 31.2.a) e b) da LSG.

4. As persoas titulares das xefaturas de área notificarán aos interesados tanto as 
resolucións estimatorias de concesión como as resolucións de desistencia, renuncia e 
denegación.
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Vixésimo quinto. Prazo da resolución 

O prazo máximo para resolver e notificar a resolución será de cinco meses, contados 
desde a finalización do prazo de presentación das solicitudes. Transcorrido este prazo sen 
que se notifique a resolución, a axuda deberá entenderse rexeitada.

Vixésimo sexto. Recursos

Contra as resolucións ditadas ao abeiro da correspondente convocatoria caberá recurso 
de alzada ante a persoa titular da presidencia do IGVS.

O citado recurso poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte 
ao da notificación da resolución.

Vixésimo sétimo. Obrigas das comunidades beneficiarias

1. Son obrigas das comunidades beneficiarias, ademais das recollidas no artigo 11 da 
LSG, as seguintes:

a) Executar o proxecto que fundamenta a concesión da subvención no prazo máximo 
establecido na resolución de concesión e manter as actuacións dos investimentos subven-
cionados destinados ao fin concreto para o que se concedeu a subvención durante, polo 
menos, un período de 5 anos.

b) Xustificar ante o IGVS o cumprimento dos requisitos e das condicións da subvención, 
así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determine a súa 
concesión.

c) Someterse ás actuacións de comprobación material do investimento que efectúe o 
IGVS, así como calquera outra actuación de comprobación e verificación de control fi-
nanceiro, que poidan realizar os órganos de control competentes, en especial, a Interven-
ción Xeral da Comunidade Autónoma, a Intervención Xeral da Axencia Estatal, o Tribunal 
de Contas, o Consello de Contas, así como os órganos de control da Comisión Europea 
como o Organismo Intermedio, a Autoridade de Xestión, a Autoridade de Certificación e o 
Tribunal de Contas Europeo, para o que se deberá achegar canta información se lle requira 
no exercicio das actuacións anteriores e ás verificacións previstas no artigo 125 do Regu-
lamento (UE) nº 1303/2013.
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d) Asinar a acta de conformidade que acredite a comprobación material do investimento, 
segundo dispón o artigo 30 da LSG, no caso de subvencións de capital superiores a 60.000 
euros, en cómputo individual, destinadas a investimentos en activos tanxibles.

e) Dispoñer da documentación xustificativa durante, polo menos, un período de 3 anos, 
a partir do 31 de decembro seguinte á presentación das contas en que estean incluídos os 
gastos da operación ou, no caso de operacións cun gasto subvencionable igual ou superior 
a un 1.000.000 de euros, de 2 anos a partir do 31 de decembro seguinte á presentación das 
contas en que estean incluídos os gastos definitivos da operación concluída.

f) Comunicar inmediatamente ao IGVS cantas axudas solicite e/ou obteña doutras ad-
ministracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, 
en relación coas actuacións que solicita, así como a modificación das circunstancias que 
teñan fundamentado a concesión da subvención. A dita comunicación deberá efectuarse 
no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplica-
ción dada aos fondos percibidos. En ningún caso o importe da subvención poderá ser de 
tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvenciones doutras adminis-
tracións públicas, supere o custo elixible do proxecto que vai desenvolver o beneficiario. 

g) Cumprir as obrigas en materia de información e comunicación sobre o apoio proce-
dente do Feder, de acordo co punto 2.2 do anexo XII do Regulamento nº 1303/2013 e de 
acordo coas especificacións técnicas establecidas nos artigos 3 ao 5 do Regulamento de 
execución (UE) nº 821/2014, da Comisión, do 28 de xullo.

En particular, o beneficiario deberá informar o público do apoio obtido do Feder, colo-
cando unha placa permanente nun lugar visible do edificio obxecto da actuación, unha 
vez rematadas as obras. Para estes efectos, o IGVS, xunto coa resolución de concesión, 
facilitará ao beneficiario as características, material, tamaño e modelo desta placa de in-
formación.

h) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos, total o parcialmente, no suposto de in-
cumprimento das condicións establecidas para a súa concesión ou nos supostos previstos 
no título II da LSG.

i) Aceptar a súa inclusión na lista de operacións a que fai referencia o artigo 115, núme-
ro 2, e co contido previsto no anexo XII do Regulamento (UE) nº 1303/2013.
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2. As comunidades beneficiarias quedarán incluídas na lista pública de operacións pre-
vista no artigo 115.2 do Regulamento (UE) nº 1303/2013.

3. Calquera persoa que teña coñecemento de feitos que puidesen ser constitutivos de 
fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operacións financiados total ou par-
cialmente con cargo a fondos procedentes da Unión Europea no marco da presente convo-
catoria, poderá poñer os ditos feitos en coñecemento do Servizo Nacional de Coordinación 
Antifraude da Intervención Xeral da Administración do Estado, por medios electrónicos a 
través do canal habilitado para o efecto http://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/
planificacion-e-fondos/periodo-comunitario-2014-2020/medidas-antifraude/snca-olaf 

Vixésimo oitavo. Inicio das obras

1. As obras iniciaranse logo da comunicación previa ou licenza municipal, segundo o 
caso, e deberán suxeitarse á memoria ou ao proxecto de execución redactado, así como 
ás instrucións do facultativo/a director/a das obras contratado para o efecto, se fose 
procedente. 

2. As comunidades que teñan iniciadas as obras no momento de presentar a solicitude 
deberán facer constar tal circunstancia no anexo I.

Vixésimo noveno. Prazo de finalización das actuacións

1. O prazo máximo para rematar as actuacións será o que se indique na correspondente 
resolución de concesión e, en ningún caso, poderá ser posterior á anualidade final prevista 
na convocatoria correspondente.

2. As comunidades beneficiarias non poderán solicitar prórrogas respecto á anualidade 
de finalización aprobada na resolución de concesión e perderán o seu dereito no caso de 
non ter finalizadas as actuacións e xustificado o seu pagamento no prazo correspondente.

Trixésimo. Renuncia

A renuncia á subvención poderase facer por calquera medio que permita a súa constan-
cia ao IGVS, de acordo co establecido no artigo 94 da LPACAP.
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Trixésimo primeiro. Pagamento da subvención

1. Unha vez finalizadas as obras dentro da anualidade indicada na súa resolución de 
concesión, a comunidade de propietarios/as beneficiaria poderá solicitar o pagamento da 
subvención mediante a presentación do modelo de solicitude de pagamento (anexo II), 
debidamente cuberto e asinado, xunto coa seguinte documentación:

– Certificado de eficiencia enerxética do edificio coas melloras realizadas, debidamente 
rexistrado.

– Certificado final da dirección de obra, se procede.

– Certificado das instalacións tramitado ante o organismo correspondente, cando pro-
ceda.

– Fotografías que mostren as obras executadas.

– Factura/as de todos os gastos subvencionables.

– Licenza e xustificación das taxas e tributos satisfeitos.

– Xustificantes de pagamento dos gastos subvencionables, de acordo co artigo 42.2 do 
RLSG. Non obstante, no caso de que a comunidade de propietarios/as cedese o dereito 
de cobramento da subvención ao/aos contratista/s para realizar as obras obxecto desta 
axuda, estarán exentos da presentación os xustificantes de pagamento do importe corres-
pondente a estes dereitos cedidos. Considéranse xustificantes de pagamento os certifica-
dos ou anotacións en conta das transferencias bancarias realizadas coa identificación do 
importe, da persoa que a ordena e da persoa receptora.

2. A persoa titular da xefatura de área remitirá, á vista do informe técnico e da documen-
tación achegada, a proposta de pagamento ao órgano competente pola parte proporcional 
da contía da subvención efectivamente xustificada. O pagamento efectuarase mediante 
transferencia bancaria, logo da resolución de pagamento da persoa titular da Dirección 
Xeral do IGVS.

Trixésimo segundo. Cesión do dereito de cobramento da subvención 

1. As comunidades de propietarios/as poderán ceder o dereito do cobramento da súa 
subvención ao/aos contratista/as das obras obxecto desta axuda. Neste caso, deberán 
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presentar, xunto coa solicitude de pagamento e a documentación prevista no ordinal ante-
rior, o anexo III, debidamente cuberto.

2. A cesión do dereito de cobramento non afectará as facultades do IGVS, respecto da 
comunidade, sobre a revogación, modificación ou revisión da resolución de concesión e, 
de ser o caso, do reintegro da subvención.

Trixésimo terceiro. Reintegro da subvención e sancións

1. A falsidade das condicións requiridas para a obtención da subvención, o incumpri-
mento dos seus obxectivos ou a existencia de calquera outra circunstancia das previstas 
no artigo 33 da LSG levará consigo, ademais da imposición das correspondentes sancións, 
a obriga do reintegro por parte do beneficiario das cantidades percibidas, incrementadas co 
xuro legal correspondente, de acordo co procedemento establecido no capítulo I do título II 
da LSG. Para estes efectos, enténdese que se incumpre o obxecto da subvención cando 
non se obteñan os resultados tidos en conta para a selección da actuación ou cando a 
execución das actuacións non alcance polo menos o 75 %.

2. Pese a que se cumpran os requisitos ou as condicións esenciais tomadas en conta 
na concesión das axudas, poderase apreciar un incumprimento parcial nos seguintes su-
postos:

a) Cando non se cumpran as condicións referentes á contía ou conceptos da base sub-
vencionable. O alcance deste incumprimento determinarase proporcionalmente, segundo 
os conceptos subvencionables deixados de executar ou aplicados a outros distintos dos 
considerados subvencionables, daquela deberán reintegrarse as cantidades percibidas 
nesta proporción.

b) Cando non se manteñan os investimentos obxecto da subvención durante o período 
establecido. Este incumprimento suporá a perda da subvención correspondente ao activo 
non mantido, de forma proporcional ao período incumprido.

c) Cando non se manteña a publicidade do financiamento do proxecto segundo a nor-
mativa comunitaria, de conformidade coa alínea g) do ordinal vixésimo sétimo destas ba-
ses. Este suposto levará á perda dun 2 % da subvención concedida.
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d) Cando non se comunique ao IGVS a obtención doutras subvencións e axudas que fi-
nancien as actividades subvencionadas. Este caso suporá o reintegro do exceso percibido 
máis os xuros de demora e a perda dun 5 % da subvención concedida, unha vez recalcula-
da e descontado o exceso obtido sobre os topes máximos legalmente establecidos.

e) Cando non se comunique ao IGVS a modificación das circunstancias que funda-
mentaron a concesión da subvención. Este caso suporá a perda do 5 % da subvención 
concedida.

Trixésimo cuarto. Información básica e tratamento dos datos persoais

1. Os datos persoais recadados neste procedemento serán tratados na súa condición 
de responsable pola Xunta de Galicia-Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda-
IGVS, coa finalidade de levar a cabo a tramitación administrativa que derive da xestión 
deste procedemento e a actualización da información e contidos da carpeta cidadá.

2. O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público 
ou no exercicio de poderes públicos, conforme a normativa recollida na ficha do procede-
mento incluída na Guía de procedementos e servizos, no propio formulario anexo e nas 
referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. Con 
todo, determinados tratamentos poderán fundamentarse no consentimento das persoas 
interesadas. Esta circunstancia reflectirase no devandito formulario.

3. Así mesmo, serán incluídos no ficheiro denominado Xestión, seguimento e control de 
proxectos e fondos europeos. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición 
poderanse exercer ante a Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Euro-
peos da Consellería de Facenda, a través do correo electrónico dirixido a: 
dx.politica.financeira.tesouro.fondos.europeos.facenda@xunta.gal 

4. Os datos serán comunicados ás administracións públicas no exercicio das súas com-
petencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos 
ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha 
materia.

5. Co fin de darlle a publicidade exixida ao procedemento, os datos identificativos das 
persoas interesadas serán publicados conforme o descrito na presente norma reguladora 
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a través dos distintos medios de comunicación institucionais dos que dispón a Xunta de 
Galicia, como diarios oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios.

6. As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como 
exercer outros dereitos ou retirar o seu consentimento, a través da sede electrónica da 
Xunta de Galicia ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa 
reguladora do procedemento administrativo común, segundo se explicita na información 
adicional recollida en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Trixésimo quinto. Información ás persoas interesadas

En relación con este procedemento administrativo, poderase obter documentación e 
información adicional a través dos seguintes medios:

a) Electrónicos, na páxina web da xunta: https://sede.xunta.gal ou na páxina web oficial 
do IGVS: www.igvs.gal

b) Presenciais, nas áreas provinciais correspondentes e nos servizos centrais do IGVS.

CAPÍTULO III 

convocatoria para o exercicio 2019 

Trixésimo sexto. Prazo de presentación de solicitudes

1. O prazo de presentación da solicitude será de dous meses, contados desde o día 
seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

2. Entenderase como último día do prazo para a presentación de solicitudes o corres-
pondente ao mesmo ordinal do día da publicación no mes de vencemento. Se o último día 
do prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes 
de vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o 
prazo remata o último día do mes.

Trixésimo sétimo. Aplicación orzamentaria e contía

1. O importe máximo das subvencións instrumentarase financeiramente con cargo ao 
proxecto 2019 00007 e á aplicación 07.83.451A 781.2 dos orzamentos do IGVS. A contía 
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desta convocatoria será de 2.500.000 euros, financiados con fondos Feder, repartidos en 
180.000 euros para executar no ano 2019, 1.600.000 euros no ano 2020 e 720.000 no 
ano 2021.

2. A persoa titular da Dirección Xeral do IGVS poderá incrementar o crédito orzamentario 
destinado a estas axudas por producirse algunha das causas establecidas no artigo 31.2 
da LSG e no artigo 30 do RLSG.

Santiago de Compostela, 11 de abril de 2019

Ángeles Vázquez Mejuto 
Presidenta do Instituto Galego da Vivenda e Solo
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ANEXO I

PROCEDEMENTO

AXUDAS, EN CONCORRENCIA COMPETITIVA, DIRIXIDAS ÁS COMUNIDADES DE 
PROPIETARIOS/AS DE EDIFICIOS DE VIVENDAS PROTEXIDAS PROMOVIDAS POLO 
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO, CO OBXECTO DE REALIZAR ACTUACIÓNS 
DE MELLORA ENERXÉTICA, COFINANCIADAS POLO FONDO EUROPEO DE 
DESENVOLVEMENTO REXIONAL, NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER 
GALICIA 2014-2020

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

VI420B
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

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

NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. 
Só se 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 seguir:

Notifíquese a: Entidade solicitante Persoa ou entidade representante

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que as obras non están iniciadas con anterioridade ao 1 de xaneiro do ano da convocatoria. 

2. Que as obras non están executadas en máis dun 60 % do custe total das obras. 

3. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os que se solicita esta subvención.

Solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os que se solicita esta subvención, que son as 
que a seguir se relacionan:

ORGANISMO ANO IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

4. Que en relación coas axudas de minimis:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha axuda de minimis.

Solicitou e/ou se lle concederon axudas de minimis, que son as que a seguir se relacionan:

ORGANISMO ANO IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións 
públicas ou de outros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA (continuación)

5.  Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
6. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 

13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
7. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme ao artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 

de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

8.  Que posúe capacidade administrativa, financeira e operativa suficiente para cumprir cos obxectivos do proxecto polo que se solicita a axuda 
en cumprimento do artigo 125.3.d) do Regulamento 1303/2013. 

9. Que a entidade solicitante asumirá a aplicación de medidas antifraude eficaces e proporcionadas no seu ámbito de xestión, así como a obriga 
de comunicar ó órgano xestor os casos de sospeitas de fraude.  

10. Que a entidade solicitante cumprirá a normativa comunitaria, estatal e autonómica de aplicación, en particular, a normativa en materia de 
subvencións e contratación pública, cando proceda. 

11. Que se comprometerá a conservar toda a documentación relativa a esta subvención durante un período de tres anos a partir do 31 de 
decembro seguinte á presentación das contas na que estean incluídos os gastos da operación, ou dous anos no caso de operacións con un 
gasto subvencionable igual ou superior a 1.000.000 euros, a partir do 31 de decembro seguinte á presentación das contas nas que estean 
incluídos os gastos definitivos da operación concluída (artigos 125.4.d) e 140.1 do Regulamento 1303/2013). 

12. Que se compromete a executar o proxecto que fundamenta a concesión da subvención no prazo establecido na resolución de concesión e 
manter as actuacións dos investimentos suvbencionados destinados ao fin concreto para o que se concedeu a subvención durante, polo 
menos, o período de 5 anos, de acordo co resolvo  26 das bases reguladoras.  

13. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Acta da reunión da comunidade o certificado expedido polo/a secretario/a da comunidade no que consten os acordos adoptados pola xunta 
de persoas propietarias de solicitar a axuda, de executar as actuacións solicitadas e do nomeamento da persoa autorizada pola comunidade 
para a tramitación da subvención, no caso de non ser a persoa que exerza a presidencia da comunidade.

Unha memoria baseada nunha auditoría enerxética que conteña a descrición do estado actual do edificio, a descrición das obras propostas 
para a mellora enerxética, a porcentaxe de redución da demanda enerxética, o aforro de emisións de CO2, a cualificación enerxética 
comparativa do estado actual e do estado coa mellora proposta e o prazo da execución estimado das obras. Para os efectos, será preciso 
xuntar a certificación enerxética do edificio xerada cos programas informáticos de cálculo recoñecidos polo ministerio con competencias en 
enerxía.

Orzamento total dos gastos necesarios e subvencionables para a realización da obra composto polo investimento da obra descrita, 
honorarios facultativos, licenza e as taxas necesarias. 

Fotografías do estado do edificio.

Outra:

Calquera outro documento que a comunidade solicitante considere necesario como complemento da documentación anterior.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

NIF da entidade solicitante.

DNI/NIE da persoa representante.

NIF da entidade representante.

Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa AEAT

Certificado de estar ao día do pagamento coa Seguridade Social

Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa Atriga

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

A ENTIDADE SOLICITANTE TEN INICIADAS AS OBRAS: NON SI, cunha porcentaxe estimada de execución do
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ANEXO I 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e 
contidos da carpeta cidadá.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa 
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do 
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando 
corresponda.

Persoas destinatarias dos datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e 
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á 
información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros 
dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na 
normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de protección 
de datos e máis información https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: no caso de existiren diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste 
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 11 de abril de 2019 pola que se regulan as bases das axudas dirixidas ás comunidades de propietarios/as de edificios de vivendas 
protexidas promovidas por esta entidade, co obxecto de realizar actuacións de mellora enerxética, cofinanciadas polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se abre a súa convocatoria (código de procedemento 
VI420B).

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Área Provincial do Instituto Galego da Vivenda e Solo de  Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II

SOLICITUDE DE PAGAMENTO 
  

VI420B - AXUDAS, EN CONCORRENCIA COMPETITIVA, DIRIXIDAS ÁS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS/AS DE EDIFICIOS DE VIVENDAS 
PROTEXIDAS PROMOVIDAS POLO INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO, CO OBXECTO DE REALIZAR ACTUACIÓNS DE MELLORA 
ENERXÉTICA, COFINANCIADAS POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL, NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER 
GALICIA 2014-2020.

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

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

NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os que se solicita esta subvención.

Solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os que se solicita esta subvención, que son as 
que a continuación se relacionan:

ORGANISMO IMPORTE (€)

DATOS BANCARIOS

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.

TITULAR DA CONTA NÚMERO DA COTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

IBAN

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Certificado de eficiencia enerxética do edificio coas melloras realizadas, debidamente rexistrado.

Certificado final da dirección de obra, se procede.

Certificado das instalacións tramitado ante o organismo correspondente, cando proceda.

Fotografías que mostren as obras executadas.

Factura/s de todos os gastos subvencionables.

Licenza e xustificación das taxas e tributos satisfeitos.

Xustificantes de pagamento dos gastos subvencionables, de acordo co artigo 42.2 do RLSG, e o ordinal trixésimo primeiro da resolución de 
bases.

No caso de cesión do dereito de cobramento da subvención ao/s contratista/s:

Documento xustificativo da cesión do dereito de cobramento da subvención (anexo III).

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Área Provincial do Instituto Galego da Vivienda e Solo de  
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ANEXO III

DOCUMENTO DE CESIÓN DO DEREITO DE COBRAMENTO DA SUBVENCIÓN 
  

VI420B - AXUDAS, EN CONCORRENCIA COMPETITIVA, DIRIXIDAS ÁS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS/AS DE EDIFICIOS DE VIVENDAS 
PROTEXIDAS PROMOVIDAS POLO INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO, CO OBXECTO DE REALIZAR ACTUACIÓNS DE MELLORA 
ENERXÉTICA, COFINANCIADAS POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL, NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER 
GALICIA 2014-2020.

A comunidade de persoas propietarias beneficiaria da subvención, con número de expediente  ............................................., cede o 

dereito de cobramento da mesma en virtude da resolución de concesión con data .............................. e de acordo co ordinal trixésimo 

segundo da correspondente resolución pola que se establecen as bases reguladoras destas axudas. 

O importe cedido é pola cantidade de: ............................ euros, ........................................................................................ 

euros (en letra) á entidade cesionaria identificada e de conformidade coa mesma.

DATOS DA ENTIDADE CEDENTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS DA ENTIDADE CESIONARIA
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

DATOS BANCARIOS DA ENTIDADE CESIONARIA

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

SINATURA DAS PERSOAS REPRESENTANTES DESTE ACORDO

Lugar e data

, de de

REPRESENTANTE DA ENTIDADE CEDENTE    REPRESENTANTE DA ENTIDADE CESIONARIA

Área Provincial do Instituto Galego da Vivenda e Solo de  
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