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O financiamento das subvencións concedidas ao
abeiro da Orde do 23 de abril de 2008 imputarase,
segundo a natureza das axudas e beneficiarios, á
aplicación orzamentaria 11.05.561A.770.0 por un
valor total de 2.657.235 euros, distribuídos nas
seguintes anualidades: 1.071.490 euros en 2008,
1.050.000 euros en 2009 e 535.745 euros en 2010.
A concesión de subvencións imputadas aos exerci-
cios orzamentarios correspondentes aos anos 2009 e
2010 está condicionada á existencia de dotación
económica suficiente en cada momento.

En virtude do exposto anteriormente,

RESOLVO:

Único.-Dar publicidade á relación de beneficiarios
de axudas financeiras concedidas ao abeiro da Orde
do 23 de abril de 2008, que figura como anexo.

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2009.

Gonzalo Flores Calvete
Director xeral de Investigación, Tecnoloxía

e Formación Agroforestal

Axuda concedida (euros) 
Proxecto nº Título Beneficiario 

2008 2009 2010 Total axuda

FEADER2008-18 Selección de ecotipos de cebolas galegas. Mellora do proceso produtivo 
(sementeira directa) e avaliación das condicións de conservación 
postcolleita 

Postoiro, S.C.G. 76.583,85 65.318,98 51.212,54 193.115,37

FEADER2008-25 Obtención de híbridos de variedades locais de millo para o seu uso 
coma forraxe 

Calfensa proyectos, S.L. 42.896,59 66.818,78 42.791,82 152.507,19

FEADER2008-6 Obtención de augardente de calidade mediante mellora do proceso 
fermentativo do bagazo. Elaboración dun destilado de uva de Albariño. 
Aproveitamento de froitas cultivadas no Val do Ulla (pexegos) para 
elaboración de augardente 

Aguardientes de Galicia 46.817,30 89.775,15 58.712,32 195.304,77

FEADER2008-7 Desenvolvemento de alimentos de orixe animal (leite e carne) baseados 
na mellora do control do emprego de medicamentos de uso veterinario e 
a súa presenza no ambiente 

Unión de cooperativas AGACA 76.493,30 74.474,67 44.842,94 195.810,91

FEADER2008-27 Desenvolvemento de produtos envasados ao baleiro, en atmósfera 
modificada e esterilizados a partir de pataca galega de calidade 

Consello Regulador da IXP 
Pataca de Galicia 

50.109,92 67.981,37 68.097,36 186.188,66

FEADER2008-20 Elaboración de viños tostados e doces con diferentes variedades da DO 
Valdeorras 

Consello Regulador da DO 
Valdeorras 

39.168,55 5.564,88 0,00 44.733,43

FEADER2008-31 Implantación en Galicia do cultivo de variedades de liño oleaxinoso 
ricas en w-3. Ensaio de novas estratexias de incorporación á 
alimentación dos ruminantes 

Feiraco, S.C.G. 56.555,49 84.228,27 52.921,83 193.705,59

FEADER2008-11 Obtención de produtos lácteos funcionais antihipertensivos Innaves, S.A. 91.339,97 23.874,61 0,00 115.214,59

FEADER2008-19 Caracterización produtiva e calidade da canal e da carne dos cordeiros 
da raza ovella galega sometidos a distintos sistemas de manexo 

Federación de razas autóctonas 
de Galicia (Boaga) 

48.088,88 46.993,43 20.830,11 115.912,42

FEADER2008-4 Estudo de investigación sobre especies vexetais para a formación da 
biomasa mediante cultivos enerxéticos en montes deforestados por 
incendio ou abandonados 

Chorima Sociedad Cooperativa 59.824,42 35.509,98 16.972,86 112.307,26

FEADER2008-5 Posta en valor do mel: etiquetaxe nutricional Consello Regulador da IXP Mel 
de Galicia 

40.835,09 39.904,87 24.410,07 105.150,03

FEADER2008-12 Sistema para o control de calidade en uva baseado en visión artificial Vitivinícola do Ribeiro, S.C.G. 90.108,85 64.326,29 34.817,01 189.252,15

FEADER2008-17 Soutonovo. Cooperación para o desenvolvemento dun novo proceso 
integrado de talladía do castiñeiro 

Boibel Forestal, S.L. 86.649,57 35.810,58 16.519,66 138.979,82

FEADER2008-32 Optimización do contido de omega3 (EPA+DHA) do leite de Feiraco 
mediante o emprego de adites mariños encapsulados en novos materiais 
poliméricos e/ou xabóns cálcicos, vehiculados nos pensos 

Feiraco, S.C.G. 82.363,77 53.223,22 55.370,30 190.957,29

FEADER2008-10 Proxecto piloto para a mellora da calidade do produto final en adegas 
da DO Rías Baixas mediante a innovación nos procedementos de 
xestión e control 

Consello Regulador da DO Rías 
Baixas 

25.688,50 31.575,18 0,00 57.263,68

FEADER2008-28 Elaboración de queixos con baixo contido en lactosa e sen lactosa a 
partir dunha nova tecnoloxía 

Eladio Rigueira Sobrado 19.720,10 57.580,86 0,00 77.300,96

FEADER2008-15 Chanfaina de porco celta elaborada mediante procesos estandarizados. 
Aproveitamento de retallos para a elaboración de novos produtos 

Porco Celta Fonsagrada, S.L. 72.046,56 84.118,01 0,00 156.164,58

FEADER2008-16 Elaboración de xamón de Galicia mediante un proceso de 
estandarización. Bases para a creación dunha norma de calidade 

Torre de Núñez de Conturiz, S.L. 39.303,41 78.407,04 0,00 117.710,45

FEADER2008-33 Estratexia para a selección de vacas atendendo ao perfil de ácidos 
graxos e á redución do colesterol para a produción de leite co perfil 
Unicla de Feiraco 

Feiraco, S.C.G. 16.357,16 21.636,55 34.648,86 72.642,56

CONSELLERÍA DE VIVENDA
E SOLO

Orde do 16 de xaneiro de 2009 polo que se
aproban as bases reguladoras polas que se
lles conceden axudas aos concellos de Gali-
cia para a contratación de persoal técnico
para a aplicación das normas do hábitat e se
procede á súa convocatoria para o ano 2009.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu arti-
go 27.23º, asígnalle á comunidade autónoma compe-
tencia exclusiva en materia de vivenda.

Durante os últimos anos producíronse importantes
cambios na regulación básica da edificación, que afec-
tan significativamente a configuración física dos espa-
zos da vivenda, ademais do feito de que o Decreto
311/1992, do 12 de novembro, sobre supresión de
cédula de habitabilidade, tiña unha formulación clási-
ca e limitada a aspectos básicos da edificación de
vivendas, circunstancias que levaron á Consellería de
Vivenda e Solo a publicar, o pasado 17 de xaneiro de
2008, o decreto polo que se aproban as normas do
hábitat galego, coa finalidade de mellorar a calidade
das vivendas e con iso a calidade de vida da cidadanía.

ANEXO
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A viabilidade e aceptación deste decreto depende-
rá, en gran medida, da súa adaptabilidade á realida-
de urbanística vixente, sendo unha competencia
municipal a verificación das condicións de habitabi-
lidade. Así mesmo, establécese un mecanismo que
permite unificar criterios no conxunto da comunida-
de autónoma, así como resolver as dúbidas que a
interpretación da nova normativa xere. Trátase de
entender a vivenda e o seu contorno inmediato ao
longo da súa vida útil.

Por todo isto, a Consellería de Vivenda e Solo con-
sidera necesaria a concesión de axudas aos conce-
llos de Galicia para a contratación de persoal técni-
co para facilitar a aplicación das novas normas do
hábitat galego e así reforzar a presenza na Adminis-
tración local de persoal técnico para o bo funciona-
mento de todos os servizos municipais de urbanis-
mo, arquitectura e licenzas.

Esta orde obrará como elemento de traballo e cola-
boración entre administracións para a aplicación e
xestión da normativa do hábitat que redunde na
mellora da calidade de vida e da función administra-
tiva a defensa dos seus propios intereses, constitu-
cionalmente recoñecidos no artigo 137.

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia e a Lei 38/2003, xeral de subvencións, apli-
cable nos seus preceptos declarados como básicos,
constitúen a normativa a que se adaptará esta orde,
tendo en conta, en todo caso, os principios de publi-
cidade, obxectividade e concorrencia, así como a
Lei 16/2008, do 23 de decembro, de orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano 2009.

Por todo o exposto, e en uso das facultades que
teño atribuídas e para a debida aplicación dos crédi-
tos orzamentarios para o fin que foron establecidos,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto.

Esta orde ten por obxecto convocar e aprobar as
bases polas que se rexe a concesión das axudas en réxi-
me de concorrencia competitiva aos concellos de Gali-
cia para o financiamento da contratación de persoal
técnico para a aplicación das normas do hábitat galego.

Artigo 2º.-Entidades destinatarias.

1. Poderán concorrer os concellos de Galicia ou
agrupacións de concellos limítrofes que requiran
técnicos cualificados para a implantación das nor-
mas do hábitat galego.

2. No caso de agrupación de concellos terán que
achegar o compromiso de execución asumido por
cada membro da agrupación, así como o importe da
subvención que se aplicará por cada un deles, que
terán igualmente a condición de beneficiarios.

Artigo 3º.-Finalidade da subvención.

1. Fomentar a contratación de arquitectas/os ou
arquitectas/os técnicos por parte dos concellos de
Galicia que teñan como cometido a aplicación das
novas normas do hábitat galego, mediante o asesora-
mento técnico, a confección dos informes necesarios
para a tramitación das licenzas de edificación, así
como o control no cumprimento destas nas licenzas
de primeira ocupación.

2. A contratación de persoal realizarana directa-
mente os concellos excluíndo as formas de xestión
indirecta.

As/os arquitectas/os ou arquitectas/os técnicos
serán contratados pola entidade local mediante a
modalidade contractual que legalmente proceda.

O dito persoal dependerá exclusivamente do con-
cello beneficiario da subvención, sendo a Conselle-
ría de Vivenda e Solo de todo allea ás ditas relacións
laborais.

3. O desempeño deste traballo será incompatible
co desenvolvemento profesional privado no ámbito
territorial do concello ou concellos, se é o caso.

4. O persoal técnico que se contrate non poderá
estar separado do servizo de ningunha Administra-
ción pública en virtude de expediente disciplinario,
nin atoparse inhabilitado por sentenza firme para o
exercicio de funcións públicas.

Artigo 4º.-Contía da subvención.

1. A axuda que se convoca consiste nunca achega
anual máxima de 20.000 euros por cada solicitante.

2. Os concellos ou agrupacións destes deberán
participar no financiamento do programa cun míni-
mo do 20% do orzamento total.

Artigo 5º.-Consignación orzamentaria.

1. A concesión das axudas reguladas nesta orde
terá como límite global o importe dun millón cinco-
centos mil euros (1.500.000 €.) con cargo á aplica-
ción orzamentaria 17.02.451A.460, proxecto 2009
01111 da Lei 16/2008, do 23 de decembro, de orza-
mentos xerais da comunidade autónoma para o exer-
cicio 2009. En todo caso, as actuacións que se sub-
vencionan deberán realizarse dentro do exercicio
económico de 2009.

Artigo 6º.-Compatibilidade con outras subvencións.

1. A obtención desta subvención é compatible con
outras outorgadas coa mesma finalidade por todo
tipo de organismos públicos ou privados para a exe-
cución do programa, sempre que a suma deles en
ningún caso supere o 100% do importe total do gas-
to efectuado.

2. A obtención por parte dos beneficiarios de
recursos económicos declarados compatibles coa
subvención concedida deberá ser comunicada á
Consellería de Vivenda e Solo tan pronto se coñeza.
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Artigo 7º.-Solicitudes: documentación.

1. As entidades que se refire o parágrafo 1 do arti-
go 2º interesadas en obter a subvención regulada
nesta orde, deberán presentar a correspondente soli-
citude, subscrita por quen exerza a súa representa-
ción legal, conforme o modelo previsto no anexo I
desta orde.

2. As solicitudes deberán ir acompañadas da
seguinte documentación:

-Fotocopia cotexada da tarxeta de identificación
fiscal da entidade solicitante.

-Certificación bancaria.

-Memoria xustificativa da necesidade existente no
concello ou concellos para a contratación dun técni-
co para a implantación e o seguimento das normas
indicadas no artigo 3º. Esta memoria incluirá unha
referencia ao cumprimento dos requisitos exixidos,
así como aos criterios de valoración desta convoca-
toria especificando o número de licenzas maiores e
menores tramitadas nos últimos 2 anos.

-Unha declaración do representante legal do
conxunto de todas as solicitudes efectuadas ou con-
cedidas para este mesmo fin, das distintas adminis-
tracións públicas competentes.

-Declaración responsable de cumprimento dos
requisitos establecidos para obter a condición de
beneficiario segundo o artigo 10.2º da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

-Certificación do concello ou agrupación destes
acreditativa de que nos seus ornamentos existe par-
tida orzamentaria suficiente para esta finalidade,
como mínimo do 20% do seu orzamento total.

-A que acredite a personalidade e o apoderamento
suficiente e subsistente de quen, en nome e represen-
tación da entidade solicitante, solicite a subvención.

-Certificado do acordo municipal para solicitar a
subvención prevista.

-No caso de agrupación de concellos, o certificado
de compromiso recollido no punto 2 do artigo 2º.

Artigo 8º.-Lugar de presentación.

Esta documentación presentarase no rexistro da
Consellería de Vivenda e Solo ou nos das súas dele-
gacións provinciais, sen prexuízo do disposto no
artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común.

Artigo 9º.-Prazo de presentación.

O prazo de presentación de solicitudes será dun
mes contado a partir do día seguinte ao da publica-
ción desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 10º.-Publicidade.

1. De conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006,
do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na

Administración pública galega, a Consellería de
Vivenda e Solo publicará na súa páxina web oficial
a relación das entidades beneficiarias co importe
das axudas concedidas, polo que a presentación da
solicitude leva implícita a autorización para o trata-
mento necesario dos datos das entidades beneficia-
rias e da súa publicación na citada páxina web.

2. Así mesmo, de acordo coa DA 1ª do Decre-
to 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 entidade beneficiaria autoriza a Conse-
llería de Vivenda e Solo para incluír e facer públi-
cos, nos rexistros de axudas, subvencións e conve-
nios e de sancións, os datos relevantes referidos á
axuda recibida.

Artigo 11º.-Instrución do procedemento.

1. Será competente para a instrución do procede-
mento a Dirección Xeral de Fomento e Calidade da
Vivenda, que comprobará que as solicitudes reúnen
todos os requisitos exixidos nesta orde e procederán,
en caso contrario, a reclamarlles por escrito aos inte-
resados/as que emenden a falta ou acheguen os
documentos preceptivos, co apercibimento de que se
así non se fixese nun prazo de dez días, se conside-
rará que desistiron da súa petición, de acordo co
artigo 20.5º da Lei 9/2007, de subvencións de Gali-
cia, logo de resolución do órgano competente segun-
do o artigo 42 da Lei 30/1992, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.

2. Transcorrido o prazo de emenda, a comisión de
valoración avaliará as solicitudes presentadas con-
forme os criterios establecidos nesta orde e emitirá
un informe en que se concrete o resultado da avalia-
ción efectuada.

3. A comisión de valoración, que axustará o seu
funcionamento ás normas reguladoras da actuación
dos órganos colexiados previstos nos artigos 22 e
seguintes da Lei 30/1992, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento admi-
nistrativo común, estará formada por:

-Presidenta/e: a persoa titular da Dirección Xeral
de Fomento e Calidade da Vivenda.

-A persoa titular do Servizo de Arquitectura e
Habitabilidade.

-A persoa titular da Sección de Arquitectura e
Habitabilidade.

-Unha persoa en representación da FEGAMP.

-Unha persoa en representación do Colexio Oficial
de Arquitectos de Galicia.

-Unha persoa en representación do Colexio Oficial
de Aparelladores e Arquitectos Técnicos de Galicia.

4. Actuará como secretaria/o unha/un das
dúas/dous funcionarias/os anteriormente menciona-
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das/os. En caso de empate, dirimirá o voto de cali-
dade da presidencia.

5. Remitido ao órgano instrutor o informe da comi-
sión de valoración, este formulará proposta de reso-
lución definitiva, en que se expresará:

-Relación de solicitudes para as que se propón a
concesión e a súa contía.

-Especificación da súa avaliación.

6. As propostas de resolución non crean ningún
dereito a favor dos beneficiarios propostos fronte á
Administración mentres non se notificase a resolu-
ción de concesión.

Artigo 12º.-Criterios de baremación das solicitudes.

As solicitudes recibidas serán valoradas seguindo
os seguintes criterios:

-Carencia ou insuficiencia de persoal técnico, ata
5 puntos.

-Número de licenzas de edificación tramitadas nos
últimos dous anos, ata 3 puntos.

-Agrupación de concellos limítrofes, ata 2 puntos.

-O emprego da lingua galega na realización de
actividades para as que se solicita a axuda avaliara-
se ata 1 punto.

Artigo 13º.-Resolución.

1. A resolución correspóndelle á persoa titular da
Dirección Xeral de Fomento e Calidade da Vivenda
por delegación da conselleira de Vivenda e Solo que,
conforme o artigo 7.1º da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións, é o órgano competente para a reso-
lución das subvencións.

2. A resolución ten que ser motivada e notificarase ás
corporacións locais conforme o artigo 59 da Lei 30/1992.

3. A resolución ditarase no prazo de 3 meses con-
tados a partir do día seguinte ao de publicación des-
ta orde no Diario Oficial de Galicia e seralle notifica-
da aos concellos pola Dirección Xeral de Fomento e
Calidade da Vivenda. Transcorrido o dito prazo sen
recaer resolución expresa, as solicitudes considéran-
se por desestimadas por silencio administrativo.

4. Unha vez notificada a concesión da axuda, os
concellos ou agrupacións destes disporán dun prazo
de 10 días para remitirlle á Dirección Xeral de
Fomento e Calidade da Vivenda a certificación acre-
ditativa da retención no seu orzamento do 20%, ou
porcentaxe maior, se é o caso, do orzamento total da
contratación. A non presentación en prazo da devan-
dita documentación suporá a renuncia automática á
subvención.

Artigo 14º.-Modificación da resolución de concesión.

Toda alteración das condicións tidas en conta para
a concesión da subvención e, en todo caso, a obten-
ción concorrente de subvencións ou axudas outorga-
das por outras administracións ou entes públicos ou

privados, nacionais ou internacionais, poderá dar
lugar á modificación da resolución de concesión.

Artigo 15º.-Réxime de recursos.

1. As resolucións recaídas neste procedemento esgo-
tan a vía administrativa, e contra elas pode interpoñer-
se recurso contencioso-administrativo ante o órgano
competente da xurisdición contencioso-administrati-
va, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao
da notificación da dita resolución de conformidade co
disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
xurisdición contencioso-administrativa.

2. Non obstante, os concellos poderán formular,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante
o mesmo órgano que ditou a resolución impugnada,
no prazo dun mes contado desde a súa notificación.
No caso de empregar este recurso non se poderá
interpoñer recurso contencioso-administrativo ata
que sexa resolto expresamente ou se producise a súa
desestimación presunta.

Artigo 16º.-Xustificación e pagamento.

1. Unha vez ditada a resolución pola que se conce-
de a subvención, procederase á xustificación e ao
pagamento na forma que se indica a continuación:

a) Un primeiro pagamento do 10% da totalidade da
subvención, no momento da súa concesión. Para facer
efectivo este anticipo deberá presentarse como medio
provisional de xustificación unha certificación emiti-
da polo órgano competente da corporación do inicio
das actividades así como unha copia compulsada do
contrato e o curriculum vitae da persoa contratada.

b) Ata o 70% do total concedido mediante paga-
mentos parciais, sempre que se presenten as corres-
pondentes certificacións de gastos, que deberán
incluír o recibido en concepto de anticipo.

c) O 20% restante, unha vez presentada pola cor-
poración certificación expedida polo órgano compe-
tente de que foi realizada a actividade e que especi-
fique a cantidade exacta do gasto realizado no pro-
grama que, en todo caso, será igual ou superior á
axuda concedida máis a achega da corporación local
exixida no artigo 4º.2 desta orde.

2. En todo caso, a dita corporación deberá emitir,
no prazo de 20 días contados a partir da recepción
da cantidade correspondente, certificación acredita-
tiva de que foi rexistrado na súa contabilidade o
ingreso da subvención, figurando o destino final o
que foi concedida.

3. Coa última certificación do gasto, que se pre-
sentará necesariamente no mes de decembro do ano
correspondente á convocatoria da subvención, xun-
tarase a memoria xustificativa da execución do pro-
grama, así como unha declaración complementaria
do conxunto de axudas solicitadas, tanto as aproba-
das e concedidas, como as pendentes de resolución,
para este mesmo programa, das distintas administra-
cións públicas competentes ou calquera dos seus
organismos, entes ou sociedades.
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Artigo 17º.-Obrigas dos beneficiarios.

Os concellos beneficiarios das axudas obríganse a:

a) Cumprir o obxectivo, executar o proxecto, reali-
zar a actividade ou adoptar o comportamento que
fundamenta a concesión das subvencións.

b) Cumprir coas disposicións vixentes na materia
laboral, de Seguridade Social e prevención de riscos
laborais e seguridade e saúde no traballo.

c) Xustificar ante o órgano concedente ou a entida-
de colaboradora, se é o caso, o cumprimento dos
requisitos e das condicións, así como a realización
da actividade e o cumprimento da finalidade que
determinen a concesión ou o gozo da subvención.

d) Someterse ás actuacións de comprobación, que
efectuará o órgano concedente ou a entidade colabo-
radora, se é o caso, así como a calquera outra actua-
ción, sexa de comprobación e control financeiro, que
poidan realizar os órganos de control competentes,
tanto autonómicos como estatais ou comunitarios,
para o que se achegará canta información lle sexa
requirida no exercicio das actuacións anteriores.

e) Comunicarlle ao órgano concedente ou á entidade
colaboradora a obtención doutras subvencións, axudas,
ingresos ou recursos que financien as actividades sub-
vencionadas, así como a modificación das circunstan-
cias que fundamentasen a concesión da subvención.
Esta comunicación deberá efectuarse no momento en
que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xus-
tificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

f) Conservar os documentos xustificativos da apli-
cación dos fondos recibidos, incluídos os documen-
tos electrónicos, mentres poidan ser obxecto das
actuacións de comprobación e control.

g) Adoptar as medidas de difusión contidas no
número 3º do artigo 15 da Lei 9/2007.

h) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos
supostos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007.

i) Poñer á disposición das/os técnicas/os un espa-
zo físico axeitado nalgunha dependencia municipal,
así como os medios materiais e tecnolóxicos necesa-
rios para desenvolver con eficacia o seu labor.

j) Integrar este persoal técnico nos servizos do concello.

k) Facilitar o control e a coordinación dos órganos
competentes da Consellería de Vivenda e Solo res-
pecto dos programas subvencionados desta median-
te os informes e demais iniciativas de control e for-
mación que se establezan.

l) Remitir os informes e demais documentación que
reclamen os órganos competentes da Dirección Xeral
de Fomento e Calidade da Vivenda para acreditar o
cumprimento da finalidade obxectiva da subvención.

2. Segundo a DT 3º da Lei de subvencións e a
Lei 16/2008, de orzamentos xerais da comunidade autó-
noma para o ano 2009, os concellos quedan exentos de
achegar os xustificantes do cumprimento das obrigas
tributarias e fronte á Seguridade Social e de non ter pen-

dente de pagamento ningunha outra débeda coa Admi-
nistración pública da comunidade autónoma ou ser
bebedores por resolución de procedencia de reintegro.

Artigo 18º.-Control e seguimento.

1. Os beneficiarios coordinaranse cos servizos téc-
nicos da Dirección Xeral de Fomento e Calidade da
Vivenda e, se é o caso, coas delegacións provinciais
da consellería e facilitarán toda a información que
lles sexa requirida pola Intervención Xeral da
Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas e o
Consello de Contas, no exercicio das súas funcións
de fiscalización e control do destino das axudas.

2. Á Dirección Xeral de Fomento e Calidade da
Vivenda correspóndelle a coordinación e o segui-
mento da execución do programa subvencionado,
para o que designará as/os técnicas/os encarga-
das/os das ditas funcións.

Artigo 19º.-Reintegro.

O incumprimento total ou parcial de calquera das
condicións establecidas nesta orde ou a concorrencia
dalgunha das causas previstas no artigo 33 da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,
constituirá causa determinante de revogación da axuda
e do seu reintegro polo beneficiario ou solicitante, xun-
to cos xuros de demora desde o momento do pagamento
ata a data en que se acorde a procedencia do reintegro.

Artigo 20º.-Réxime sancionador.

As corporacións locais beneficiarias destas axudas
quedan suxeitas ao réxime sancionador previsto no
título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia e na Lei 38/2003, xeral de subvencións.

Disposición adicional

Apróbase a delegación de competencias da conse-
lleira de Vivenda e solo na Dirección Xeral de Fomen-
to e Calidade da Vivenda, para resolver a concesión,
denegación, modificación ou outras incidencias das
subvencións previstas nesta orde, así como para auto-
rizar e dispoñer os gastos, o recoñecemento de obrigas
e a proposta de pagamento en relación co disposto no
artigo 73 a) do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de
outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Autorízase a Dirección Xeral de Fomen-
to e Calidade da Vivenda para ditar as resolucións
necesarias para o desenvolvemento desta orde.

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

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2009.

Teresa Táboas Veleiro
Conselleira de Vivenda e Solo
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDEVI472ASUBVENCIÓNS AOS CONCELLOS PARA CONTRATACIÓN  DE PERSOAL 
TÉCNICO PARA FACILITAR APLICACIÓN NHG

CONSELLERÍA DE VIVENDA E  SOLO

ANEXO I

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA  DE  SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DO/DA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Orde do 16 de xaneiro de 2009 polo que se aproban as bases 
reguladoras polas que se conceden axudas aos concellos de Galicia para 
a contratación de persoal técnico para a aplicación das normas do 
hábitat e se procede á súa convocatoria para  o ano 2009.

Lugar e data

de 20de,

Consellería de Vivenda e Solo.

CONCELLO DE CIF / NIF

ENDEREZO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS DO/DA SOLICITANTE

OBXECTO DA SOLICITUDE
ORZAMENTO TOTAL DO PROXECTO

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO

PRESENTOU ESTE PROXECTO A OUTRA CONVOCATORIA DE AXUDAS?

SI NON

ORGANISMO PROGRAMA DE AXUDA SITUACIÓN
CONTÍA  SOLICITADA OU

CONCEDIDA

PRESÉNTASE AGRUPADO XUNTO CON OUTROS CONCELLOS?

SI

NON

NOME  DOS OUTROS CONCELLOS DA AGRUPACIÓN

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA

De conformidade cos números 3º e 4º do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, 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, presto expresamente o meu consentimento para que a consellería publique no Diario Oficial de Galicia e na súa páxina 
web oficial a relación de beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao abeiro desta orde, e inclúa igualmente as referidas axudas e as sancións, que como consecuencia 
delas puidesen imporse, nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos 
persoais dos beneficiarios e a referida publicidade.

CIF DA ENTIDADE

CERTIFICACION BANCARIA DA CONTA

MEMORIA XUSTIFICATIVA

DECLARACIÓN DO CONXUNTO DE TODAS AS SOLICITUDES DE AXUDAS 
EFECTUADAS OU CONCEDIDAS

DECLARACION CUMPRIMENTO REQUISITOS PARA OBTER CONDICIÓN DE 
BENEFICIARIO (ART. 10 LEI 9/2007, DO 13 DE XUÑO)

CERTIFICACIÓN EXISTENCIA PARTIDA ORZAMENTARIA

CERTIFICACIÓN APODERAMENTO SUFICIENTE

CERTIFICACIÓN ACORDO MUNICIPAL PARA SOLICITAR SUBVENCIÓN

CERTIFICADO DE COMPROMISO DAS AGRUPACIÓNS DE CONCELLOS


