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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA
RESOLUCIÓN do 10 de outubro de 2016 pola que se aproban os modelos de
comunicación para a inscrición dos certificados de eficiencia enerxética dos
edificios no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios de
Galicia.
No Boletín Oficial del Estado do 13 de abril de 2013 publicouse o Real decreto 235/2013,
do 5 de abril, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación de eficiencia
enerxética dos edificios. O real decreto establece, na súa disposición transitoria terceira,
que o órgano competente de cada comunidade autónoma en materia de certificación enerxética habilitará o rexistro de certificacións no seu ámbito territorial, co fin de dar cumprimento ás exixencias de información que establece a Directiva 2010/31/UE do Parlamento
Europeo e do Consello, do 19 de maio de 2010.
Pola súa banda, a Xunta de Galicia, mediante o artigo 17 do Decreto 42/2009, do 21 de
xaneiro, polo que se regula a certificación enerxética de edificios de nova construción na
Comunidade Autónoma de Galicia, xa tiña creado o Rexistro de Certificados de Eficiencia
Enerxética de Edificios da Comunidade Autónoma de Galicia e adscrito á dirección xeral
competente en materia de enerxía. Ademais, tiña aprobado o procedemento e o modelo
de solicitude para a inscrición dos edificios de nova construción segundo a Orde do 23 de
decembro de 2010 pola que se modifica a Orde do 3 de setembro de 2009 pola que se
CVE-DOG: es7khk42-lop9-s056-mgp3-55alfyhrxwl9

desenvolve o procedemento, a organización e o funcionamento do Rexistro de Certificados
de Eficiencia Enerxética de Edificios da Comunidade Autónoma de Galicia.
Así, no momento en que entra en vigor o Real decreto 235/2013, do 15 de abril, Galicia
necesita habilitar un modelo de solicitude para a inscrición dos edificios existentes e faino
coa publicación da Resolución do 20 de maio de 2013 pola que se aproba o modelo de
solicitude para a inscrición dos certificados de eficiencia enerxética dos edificios existentes
no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios de Galicia.
Dado o gran volume de expedientes que se xeraron coa entrada en vigor do Real decreto 235/2013, do 15 de abril, e co fin de axilizar os trámites e beneficiar o administrado,
o Instituto Enerxético de Galicia aprobou a Resolución do 21 de maio de 2015 pola que se
aprobou o modelo de comunicación para a inscrición dos certificados de eficiencia enerxé-

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

DOG Núm. 199

Mércores, 19 de outubro de 2016

Páx. 47169

tica de edificios existentes no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios
de Galicia. Esta resolución substituíu o modelo de solicitude anterior por un novo modelo
de comunicación para presentar o certificado de eficiencia enerxética dos edificios existentes ante o órgano competente na materia.
Dado o necesario desenvolvemento do Real decreto 235/2013, do 5 de abril, e a derrogación do Decreto 42/2009, no ámbito das competencias de desenvolvemento lexislativo
da Comunidade Autónoma, publicouse o pasado 29 de setembro no Diario Oficial de Galicia o Decreto 128/2016, do 25 de agosto, polo que se regula a certificación enerxética de
edificios na Comunidade Autónoma de Galicia.
Este decreto recolle un capítulo específico para o Rexistro de Certificados de Eficiencia
Enerxética de Edificios da Comunidade Autónoma de Galicia e concretamente no artigo 8
(Comunicación ao rexistro) establece que a comunicación dos certificados ante o órgano
competente se fará usando exclusivamente medios electrónicos no prazo dun mes desde
a sinatura do certificado de eficiencia enerxética polo técnico. Ademais, establece que os
propios técnicos que emitan os certificados poderán comunicalos en representación do/da
promotor/a ou propietario/a, de acordo co previsto no artigo 32 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro (na actualidade o artigo 5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas (LPAC), que entrou en vigor o 2 de
outubro de 2016).
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Recóllese tamén na disposición adicional cuarta (Formularios normalizados), que a dirección xeral con competencias en enerxía establecerá o formato e o contido dos formularios normalizados para os procedementos necesarios para a execución deste decreto.
Neste marco legal, é necesario publicar os novos modelos de comunicación para os
procedementos de inscrición dos edificios de nova construción (IN413C) e para os edificios
existentes (IN413D). Así, igualarase a tramitación de ambos os procedementos e a comunicación de todos os certificados farase de xeito electrónico a través dunha nova aplicación
que permitirá tamén a xeración automática do impreso de aboamento da taxa vixente e
incluso a opción do pagamento telemático. Unha vez presentada telematicamente a comunicación do certificado de eficiencia enerxética e realizado o pagamento da taxa correspondente, o usuario poderá obter automaticamente a súa etiqueta enerxética xa rexistrada, o
cal facilitará e axilizará o procedemento.
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Sobre a base do anterior e en uso das competencias atribuídas a este organismo en virtude do establecido na Resolución do 9 de xaneiro de 2014, da Dirección Xeral de Enerxía
e Minas, pola que se delegan competencias no Instituto Enerxético de Galicia,
RESOLVO:
Aprobar os formularios normalizados para a comunicación dos certificados de eficiencia enerxética de edificios existentes (código de procedemento IN413D) e de edificios de
nova construción tanto en fase de proxecto como en fase de edificio terminado (código do
procedemento IN413C) no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios
de Galicia.
O/a propietario/a ou promotor/a de todo edificio incluído no ámbito de aplicación do Decreto 128/2016, do 25 de agosto, polo que se regula a certificación enerxética de edificios
na Comunidade Autónoma de Galicia, deberá comunicar ao Rexistro de Certificados de
Eficiencia Enerxética de Edificios de Galicia o certificado de eficiencia enerxética segundo
o disposto no devandito decreto. A comunicación deberá realizarse no prazo máximo dun
mes desde a sinatura do certificado de eficiencia enerxética polo/a técnico/a competente.
Os técnicos que emitan os certificados poderán comunicar os certificados de eficiencia
enerxética en representación do/a propietario/a ou promotor/a do edificio de acordo co previsto no artigo 5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común
das administracións públicas, polo que se garante en todo caso a capacidade de obrar.
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A presentación das comunicacións dos certificados de eficiencia enerxética dos edificios para proceder ao seu rexistro realizarase unicamente por vía electrónica a través
do formulario electrónico normalizado accesible desde a sede electrónica da Xunta de
Galicia (https://sede.xunta.es), de conformidade co establecido nos artigos 14.2 e 14.3 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas.
A publicación dos formularios normalizados de comunicación no DOG faise unicamente
para efectos informativos.
Para o acceso á aplicación que permite a formalización electrónica das comunicacións
será necesario darse de alta cun usuario e un contrasinal determinado por este. No momento da presentación requirirase o documento nacional de identidade (DNI) electrónico
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ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede electrónica da Xunta de
Galicia, da persoa comunicante ou de calquera outra persoa que actúe na súa representación para a realización deste trámite.
Xunto cos modelos de comunicación que se aproban nos anexos da presente resolución achegarase obrigatoriamente a documentación que a seguir se detalla, en función do
código do procedemento.
Para o procedemento IN413D, que regula o rexistro dos certificados de edificios existentes, a comunicación (anexo I) virá acompañada de:
• Certificado de eficiencia enerxética asinado por técnico competente segundo os documentos recoñecidos para a certificación de eficiencia enerxética do Ministerio de Industria,
Enerxía e Turismo e adscrito á Secretaría de Estado de Enerxía.
• Informe de medidas de mellora xerado polos programas recoñecidos para a obtención
da cualificación enerxética dos edificios.
• Arquivos de cálculo do programa escollido para a obtención da cualificación enerxética
do edificio. O procedemento utilizado para a cualificación enerxética dun edificio debe ser
documento recoñecido e estar inscrito no Rexistro xeral de documentos recoñecidos para
a certificación enerxética adscrito á Secretaría de Estado de Enerxía.
• Arquivo dixital de saída de datos en formato «xml» xerado polos programas recoñeci-
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dos para a obtención da cualificación enerxética do edificio.
• Planos de superficie do edificio, unicamente no caso de que fosen cargados no programa para o cálculo da cualificación.
• Poder de representación segundo o modelo facilitado pola propia aplicación de rexistro, unicamente no caso de que a comunicación a asine calquera persoa en representación
do comunicante.
• No caso de que para o cálculo da cualificación se usase unha solución singular individual non considerada por un procedemento de certificación recoñecido, deberá achegarse
tamén un informe para a xustificación da dita solución singular, segundo o anexo I do documento «Aceptación de solucións singulares e capacidades adicionais aos programas de
referencia e alternativos de cualificación de eficiencia enerxética de edificios» publicado
polo Ministerio de Industria Enerxía e Turismo.
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• Ademais, poderá enviarse calquera outra documentación que o usuario considere necesaria ou oportuna.
Para o procedemento IN413C, que regula o rexistro dos certificados de edificios de nova
construción, a comunicación (anexo II) virá acompañada de:
• Certificado de eficiencia enerxética asinado por técnico competente segundo os documentos recoñecidos para a certificación de eficiencia enerxética do Ministerio de Industria,
Enerxía e Turismo e adscrito á Secretaría de Estado da Enerxía.
• Arquivos de cálculo do programa escollido para a obtención da cualificación enerxética
do edificio. O procedemento utilizado para a cualificación enerxética dun edificio debe ser
documento recoñecido e estar inscrito no Rexistro xeral de documentos recoñecidos para
a certificación enerxética adscrito á Secretaría de Estado de Enerxía.
• Arquivo dixital de saída de datos en formato «xml» xerado polos programas recoñecidos para a obtención da cualificación enerxética do edificio.
• Cando se rexistre o certificado de eficiencia enerxética de edificio terminado dun edificio de máis de 2.500 m2, achegarase unha acta de verificación asinada por un axente
autorizado segundo o artigo 15 do Decreto 128/2016, do 25 de agosto, polo que se regula
a certificación enerxética de edificios na Comunidade Autónoma de Galicia.
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• Planos de superficie e alzados do edificio.
• Poder de representación segundo o modelo facilitado pola propia aplicación de rexistro, unicamente no caso de que a comunicación a asine calquera persoa en representación
do comunicante.
• No caso de que para o cálculo da cualificación se usase unha solución singular individual non considerada por un procedemento de certificación recoñecido, deberá achegarse
tamén un informe para a xustificación da dita solución singular, segundo o anexo I do documento «Aceptación de solucións singulares e capacidades adicionais aos programas de
referencia e alternativos de cualificación de eficiencia enerxética de edificios» publicado
polo Ministerio de Industria Enerxía e Turismo.
• Ademais, poderá enviarse calquera outra documentación que o usuario considere necesaria ou oportuna.
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Esta documentación presentarase electronicamente utilizando calquera procedemento
de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa comunicante ou
representante. O Inega poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da
copia electrónica presentada, segundo o disposto no artigo 28.5 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Tras a presentación electrónica da documentación requirida, a persoa comunicante deberá aboar a taxa 31.50.00 (Inscricións no Rexistro de Certificados de Eficiencia
Enerxética de Edificios da Comunidade Autónoma de Galicia) correspondente en función
do tipo de edificio que se estea rexistrando. A propia aplicación informática permitirá o
pagamento telemático ou, no caso de querer efectuar o pagamento de xeito presencial,
facilitará o modelo de impreso de taxa cuberto. Cando a aplicación confirme que o pagamento está realizado, rexistrará automaticamente o certificado de eficiencia enerxética,
poñendo á disposición da persoa comunicante a etiqueta de eficiencia enerxética co
número de rexistro outorgado polo Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de
Edificios de Galicia.
En ningún caso o feito de que un certificado de eficiencia enerxética se rexistre suporá a
aprobación ou pronunciamento favorable da Administración sobre a súa idoneidade técnica, segundo a normativa vixente. Do mesmo xeito, o rexistro dos certificados de eficiencia
enerxética non suporá a acreditación do cumprimento de ningún outro requisito exixible ao
edificio.
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A propia aplicación habilitada para o rexistro permitirá o seguimento do expediente, a
modificación de datos e realizar xestións e consultas.
As etiquetas de eficiencia enerxética dos certificados de eficiencia enerxética de edificios que queden inscritos no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Galicia
poderán ser consultadas na páxina web do Inega na ligazón habilitada para a consulta
pública do Rexistro.
Co obxectivo de manter adaptados á normativa vixente os formularios de comunicación
dos datos relativos ao rexistro de certificados de eficiencia enerxética, estes poderán ser
actualizados na sede electrónica da Xunta de Galicia sen necesidade de publicalo novamente no Diario Oficial de Galicia (DOG), sempre que a modificación ou actualización non
supoña unha modificación substancial. Por conseguinte, para a presentación das comuni-
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cacións será necesario utilizar os formularios normalizados dispoñibles na sede electrónica
da Xunta de Galicia, onde estarán permanentemente actualizados e accesibles para as
persoas interesadas.
Ademais, 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 establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas.
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
tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das
comunicacións serán incluídos nun ficheiro denominado «Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética» cuxo obxecto é xestionar os presentes procedementos, así como para
informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable
deste ficheiro é a Xerencia do Inega. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición poderanse exercer ante a Xerencia mediante o envío dunha comunicación ao
seguinte enderezo: rúa Avelino Pousa Antelo, nº 5, Santiago de Compostela (A Coruña) ou
a través dun correo electrónico a inega.info@xunta.gal.
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Coa entrada en vigor desta resolución queda derrogada a Resolución do 21 de maio de
2015 pola que se aproba o modelo de comunicación para a inscrición dos certificados de
eficiencia enerxética de edificios existentes no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios de Galicia.
Esta disposición entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial
de Galicia.
Santiago de Compostela, 10 de outubro de 2016
Ángel Bernardo Tahoces
Director do Instituto Enerxético de Galicia
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ANEXO I

PROCEDEMIENTO

INSCRICIÓN/MODIFICACIÓN DO CERTIFICADO DE EDIFICIOS EXISTENTES NO REXISTRO DE
CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERXÉTICA DE EDIFICIOS

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

IN413D

COMUNICACIÓN

DATOS DA PERSOA COMUNICANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL
TIPO
C.P.

NIF

NOME DA VÍA

NÚMERO

PROVINCIA

TELÉFONO

CONCELLO
FAX

BLOQUE

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMER APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DIRECCIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (no é necesario se coincide coa anterior)
TIPO
C.P.

NOME DA VÍA
PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO
CONCELLO

FAX

BLOQUE

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

TIPO DE COMUNICANTE
PARTICULAR

EMPRESA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
a) Administración pública da Xunta de Galicia
b) Administración Xeral do Estado
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c) Entidades que integran a Administración Local

DATOS DO EDIFICIO OU VIVENDA
IDENTIFICACIÓN OU TIPOLOXÍA DO EDIFICIO
TIPO
C.P.

NOME DA VÍA
PROVINCIA

NÚMERO
CONCELLO

BLOQUE

ESCALERA ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

REFERENCIA CATASTRAL DA PARCELA, EDIFICIO OU VIVENDA

Nº DE VIVENDAS QUE SE REXISTRAN (SE PROCEDE)
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ANEXO I

DATOS TÉCNICOS
NORMATIVA VIXENTE COA QUE SE CONSTRUÍU/REHABILITOU

SUPERFICIE HABITABLE (m2 )

CONSUMO DE ENERXÍA (kWh/m2 año)

LETRA DA CUALIFICACIÓN

EMISIONES (kg CO2/m2/año)

LETRA DE LA CUALIFICACIÓN

PROCEDEMENTO RECOÑECIDO DE CUALIFICACIÓN ENERXÉTICA UTILIZADO

DATA CEE

VERSIÓN

Usouse unha “solución singular” para o cálculo da cualificación de eficiencia enerxética

DATOS DO TÉCNICO CERTIFICADOR
NOME E APELIDOS

NIF

EMPRESA/RAZÓN SOCIAL

CIF

TIPO

NOME DA VÍA

C.P.

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO
CONCELLO

TITULACIÓN

BLOQUE

AMDAR

PORTA

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO
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A PERSOA COMUNICANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
- Que son certos cantos datos e manifestacións foron expostos na presente comunicación e documentación que se achega.
A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, de calquera dato, manifestación ou documento que se achega ou se incorpora á
comunicación previa, comporta a declaración de ineficacia da declaración presentada, sen prexuízo das sancións que procede impoñer por
tales feitos.
Que se encontran exentos da taxa por estar incluídos nas exencións contempladas no artigo 23 da LEI 6/2003, DE 9 DE
DECEMBRO, DE TAXAS, PREZOS E EXACCIÓNS REGULADORAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Certificado de eficiencia enerxética asinado por técnico competente.
Informe de medidas de mellora.
Arquivos de cálculo do programa específico col que se realizou a cualificación enerxética.
Arquivo dixital de saída de datos en formato “.xml”.
Poder de representación cando a comunicación a asine calquera persoa en representación do comunicante.
Planos, se foran requiridos para o cálculo da cualificación.
Anexo requirido para a xustificación da solución singular.
Outros
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ANEXO I

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 o Instituto Enerxético de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a
inega.info@xunta.gal.

LEXISLACIÓN APLICABLE

- Real decreto 235/2013, de 5 de abril, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos
edificios.
- Decreto 128/2016 polo que se regula a certificación enerxética de edificios na Comunidade Autónoma de Galicia
- Resolución do 10 de outubro de 2016 pola que se aproban os modelos de comunicación para a inscrición dos certificados de eficiencia
enerxética dos edificios no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios de Galicia.

SINATURA DA PERSOA COMUNICANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
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,

de

de

Instituto Enerxético de Galicia
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ANEXO II

PROCEDEMENTO

INSCRICIÓN/MODIFICACIÓN DO CERTIFICADO DE EDIFICIOS DE NOVA CONSTRUCIÓN NO
REXISTRO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERXÉTICA DE EDIFICIOS

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

IN413C

COMUNICACIÓN

DATOS DA PERSOA COMUNICANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL
TIPO
C.P.

NIF

NOME DA VÍA

NÚMERO

PROVINCIA

TELÉFONO

CONCELLO
FAX

BLOQUE

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DIRECCIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide coa anterior)
TIPO
C.P.

NOMBRE DE LA VÍA

NÚMERO

PROVINCIA

TELÉFONO

CONCELLO
FAX

BLOQUE

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

TIPO DE COMUNICANTE
PARTICULAR

EMPRESA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
a) Administración pública da Xunta de Galicia

CVE-DOG: es7khk42-lop9-s056-mgp3-55alfyhrxwl9

b) Administración Xeral do Estado
c) Entidades que integran a Administración Local

DATOS DO EDIFICIO OU VIVENDA
IDENTIFICACIÓN OU TIPOLOXÍA DO EDIFICIO
TIPO
C.P.

NOME DA VÍA
PROVINCIA

NÚMERO
CONCELLO

BLOQUE

ESCALEIRA ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

REFERENCIA CATASTRAL DA PARCELA, EDIFICIO OU VIVENDA

Nº DE VIVENDAS QUE SE REXISTRAN (SE PROCEDE)
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ANEXO II

DATOS TÉCNICOS
TIPO DE CERTIFICADO
CERTIFICADO DE PROXECTO
CERTIFICADO DE EDIFICIO TERMINADO
NORMATIVA VIXENTE COA QUE SE CONSTRUÍU/REHABILITOU

SUPERFICIE HABITABLE (m2 )

CONSUMO DE ENERXÍA (kWh/m2 año)

LETRA DA CUALIFICACIÓN

EMISIÓNS (kg CO2/m2/año)

LETRA DE LA CUALIFICACIÓN

PROCEDEMENTO RECOÑECIDO DA CUALIFICACIÓN ENERXÉTICA UTILIZADO

DATA CEE

VERSIÓN

Usouse una “solución singular” para o cálculo da cualificación de eficiencia enerxética
DATOS DO TÉCNICO CERTIFICADOR
NOME E APELIDOS

NIF

EMPRESA/RAZÓN SOCIAL

CIF

TIPO

NOME DA VÍA

C.P.

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO
CONCELLO

TITULACIÓN

BLOQUE

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO
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A PERSOA COMUNICANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
- Que son certos cantos datos e manifestacións foron expostos na presente comunicación e documentación que se achega.
A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, de calquera dato, manifestación ou documento que se achega ou se incorpora á
comunicación previa, comporta a declaración de ineficacia da declaración presentada, sen prexuízo das sancións que procede impoñer por
tales feitos.
Que se encontran exentos da taxa por estar incluídos nas exencións contempladas no artigo 23 da LEI 6/2003, DE 9 DE
DECEMBRO, DE TAXAS, PREZOS E EXACCIÓNS REGULADORAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Certificado de eficiencia enerxética asinado por técnico competente.
Arquivos de cálculo do programa específico co que se realizou a cualificación enerxética.
Arquivo dixital de saída de datos en formato “.xml”.
Poder de representación cando a comunicación a asine calquera persoa en representación do comunicante.
Planos de superficie e alzados do inmoble a certificar.
Acta de verificación asinada por un axente autorizado no caso de certificados de edificio terminado de S>2500m2
Anexo requirido para a xustificación da solución singular.
Outros
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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 o Instituto Enerxético de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a
inega.info@xunta.gal.

LEXISLACIÓN APLICABLE

- Real decreto 235/2013, de 5 de abril, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos
edificios.
- Decreto 128/2016 polo que se regula a certificación enerxética de edificios na Comunidade Autónoma de Galicia
- Resolución do 10 de outubro de 2016 pola que se aproban os modelos de comunicación para a inscrición dos certificados de eficiencia
enerxética dos edificios no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios de Galicia.

SINATURA DA PERSOA COMUNICANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data

CVE-DOG: es7khk42-lop9-s056-mgp3-55alfyhrxwl9

,

de

de

Instituto Enerxético de Galicia
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