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III. Outras disposicións
Axencia Instituto Enerxético de Galicia
CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 10 de abril de 2019 pola que se aproba
a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao
Programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (Programa
MOVES). Anualidade 2019 (códigos de procedemento IN421Q e IN421R).
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Advertido erro no anexo III da dita resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia número 74, do 16 de abril de 2019 (páxina 19023), debe ser substituído polo que se insire a
seguir:
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ANEXO III

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

NOME/RAZÓN SOCIAL

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA
PROVINCIA

TELÉFONO

CONCELLO

FAX

BLOQUE

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

IN

CÓDIGO POSTAL

LUGAR

NIF

FO
RM

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

AT
IV

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

SOLICITUDE

OS

IN421R

SUBVENCIÓNS PARA A MOBILIDADE EFICIENTE E SUSTENTABLE (PROGRAMA MOVES)

DOCUMENTO

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

SEGUNDO APELIDO

NIF

S

NOME/RAZÓN SOCIAL

TO

DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

EC

Notifíquese a:
● Persoa ou entidade solicitante
● Persoa ou entidade representante
Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán só por medios electrónicos.
Só poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a continuación:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO

EF

DATOS BANCARIOS

Declaro baixo a miña responsabilidade que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN

PA
RA

TITULAR DA CONTA

CÓDIGO ASIGNADO POLO INEGA NA ADHESIÓN

TELÉFONO

NOME DA ENTIDADE COLABORADORA

NIF

DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO
NATUREZA XURÍDICA DA PERSOA SOLICITANTE

O

SÓ

Persoa física maior de idade
Persoa con discapacidade e mobilidade reducida (só no caso de vehículos adaptados)
Membro de familia numerosa (só no caso de vehículos de máis de 5 prazas)
Entidades sen ánimo de lucro
Profesionais autónomos
Persoa con discapacidade e mobilidade reducida (só no caso de vehículos adaptados)
Comunidade de propietarios
Empresa privada
Entidades locais e entidades públicas dependentes ou vinculadas a elas. É unha empresa pública? SI

VÁ
LID
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ENTIDADE COLABORADORA (para actuacións 1 e 2)

□ NON □

Administracións das CC.AA. e entidades públicas vinculadas ou dependentes delas. É unha empresa pública? SI

□ NON □

Administración xeral do Estado e empresas vinculadas ou dependentes delas. É unha empresa pública? SI □ NON □
Comunidades de bens e herdanzas xacentes e demais entidades carentes de personalidade xurídica non incluídas expresamente nos apartados

anteriores.A persoa solicitante está dada de alta nalgunha epígrafe do imposto de actividades económicas (IAE)
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ANEXO III
(continuación)
NO CASO DE EMPRESAS:
CNAE 2009:

Nº EMPREGADOS:

BALANCE XERAL ANUAL:

VOLUME DE NEGOCIOS:

EPÍGRAFE IMPOSTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)
(Real decreto lexislativo 1175/1990):
TAMAÑO EMPRESA:

OS

ACTIVIDADE DA EMPRESA:

SI

□

IV

A persoa solicitante ten a consideración de “empresa autónoma”, por non poder cualificarse como empresa asociada nin como empresa
vinculada, segundo se define non anexo I do Regulamento 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014 (DO L 187, do 26.6.2014).
NON □

DATOS DO PROXECTO
TÍTULO DO PROXECTO
TIPO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

LUGAR

TELÉFONO

CONCELLO

FAX

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

IN

PROVINCIA

BLOQUE

ENDEREZO ELECTRÓNICO

S

CÓDIGO POSTAL

FO
RM
AT

(*) NOTA: No caso de que a empresa non teña a consideración de autónoma, deberá achegar as contas e a documentación necesaria para proceder ao cálculo dos efectivos das
empresas asociadas e/ou vinculadas, ou ben, se existen, as contas consolidadas onde consten os datos das citadas empresas

TO

TIPOLOXÍA DO PROXECTO

EC

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE ENERXÍAS ALTERNATIVAS
VEHÍCULOS PESADOS PROPULSADOS POR GLP OU GAS NATURAL (N2 E N3)
OUTROS VEHÍCULOS ALTERNATIVOS

RA

EF

IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
PREINSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA RECARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO EN COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SISTEMA DE RECARGA VINCULADO (potencia inferior a 7 kW)
SISTEMA DE RECARGA CONVENCIONAL (potencia igual ou superior a 7 kW e inferior a 15 kW)
SISTEMA DE RECARGA SEMIRRÁPIDA (potencia igual ou superior a 15 kW e inferior a 40 kW)
SISTEMA DE RECARGA RÁPIDO (potencia igual ou superior a 40 kW e inferior a 100 kW)
SISTEMA DE RECARGA ULTRARÁPIDA (potencia igual ou superior a 100 kW)
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE PRÉSTAMOS DE BICICLETAS ELÉCTRICAS

PA

SÓ

Previsión de execución do proxecto por anualidade (o proxecto non debe estar iniciado antes da presentación da solicitude e o
prazo máximo de execución será de 12 meses desde a notificación da concesión de axuda)(estime a execución do proxecto
preferentemente nunha ou dúas anualidades indicando a porcentaxe prevista en cada unha. A suma das porcentaxes cubertas debe
dar 100 %)
2019

2020

2021

Total

O

Anualidade
Porcentaxe de
execución prevista (%)

LID

ACTUACIÓN 1: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE ENERXÍAS ALTERNATIVAS
DENOMINACIÓN E CUSTO DO/DOS VEHÍCULO/S ALTERNATIVO/S:
En cada solicitude poderá considerarse un ou varios vehículos sempre que se trate da mesma marca, modelo e versión. Establécese un límite máximo
de 30 vehículos por destinatario último salvo para persoas físicas que terán un límite dun único vehículo por destinatario.

VÁ
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IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS CONTIDAS EN PLANS DE TRANSPORTE AO TRABALLO DE EMPRESAS

MARCA

MODELO

VERSIÓN

ISSN1130-9229

Unidades
(A)

Prezo final
unitario con
descontos
(sen IVE)(€)
(B)
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Desconto
unitario por
Programa
MOVES (sen
IVE)(€)

Prezo total
(sen IVE) (€)
(C)=(A) x (B)

Porcentaxe
de IVE (%)
(D)

Prezo
total (con
IVE) (€)
(E)=(C) x
(1+D/100)
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ANEXO III
(continuación)

S

CATEGORÍA DO VEHÍCULO ALTERNATIVO:

TI
VO

Turismos M1: vehículos de motor con, polo menos, catro rodas deseñados e fabricados para o transporte de pasaxeiros, que teñan, ademais do asento do
condutor, oito prazas como máximo.
Vehículo adaptado a mobilidade reducida
Familia numerosa e vehículo de máis de 5 prazas

IN

FO

RM
A

Autobuses ou autocares M2: vehículos de motor concibidos e fabricados principalmente para o transporte de persoas e a súa equipaxe, que teñan máis de oito
prazas de asento ademais da do condutor e cuxa masa máxima en carga tecnicamente admisible (MMTA) non sexa superior a 5 toneladas.
Autobuses ou autocares M3: vehículos de motor concibidos e fabricados principalmente para o transporte de persoas e a súa equipaxe, que teñan máis de oito
prazas de asento ademais da do condutor e cuxa masa máxima en carga tecnicamente admisible (MMTA) sexa superior a 5 toneladas.
Furgonetas ou camións lixeiros N1: vehículos de motor concibidos e fabricados principalmente para o transporte de mercadorías e cuxa masa máxima en carga
tecnicamente admisible (MMTA) non supere as 3,5 toneladas con autonomía maior ou igual a 32 km.
Furgóns ou camións lixeiros N2: vehículos de motor concibidos e fabricados principalmente para o transporte de mercadorías e cuxa masa máxima en carga
tecnicamente admisible (MMTA) sexa superior a 3,5 e inferior a 12 toneladas.
Furgóns ou camións N3: vehículos de motor concibidos e fabricados principalmente para o transporte de mercadorías e cuxa masa máxima en carga tecnicamente
admisible (MMTA) sexa superior a 12 toneladas.
Cuadriciclos lixeiros L6e: cuadriciclos lixeiros cuxa masa en baleiro sexa inferior ou igual a 350 kg, non incluída a masa das baterías, cuxa velocidade máxima por
construción sexa inferior ou igual a 45 km/h, e potencia máxima inferior ou igual a 4 kW.
Cuadriciclos pesados L7e: cuadriciclos cuxa masa en baleiro sexa inferior ou igual a 400 kg (550 kg para vehículos destinados ao transporte de mercadorías), non
incluída a masa das baterías, e potencia máxima inferior ou igual a 15 kW.
Motocicletas L3e, L4e, L5e: vehículos con dúas rodas, ou con tres rodas simétricas ou asimétricas con respecto ao eixo medio lonxitudinal do vehículo, cunha
velocidade de deseño superior ao 45 km/h e unha potencia igual ou superior a 3 kW e autonomía igual ou maior a 70 km.

S

MOTORIZACIÓN DO VEHÍCULO ALTERNATIVO

MMTA menor 18.000 kg
MMTA maior ou igual a 18.000 kg

EC

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
BEV - Vehículos eléctricos puros (1)

TO

VEHÍCULOS PESADOS PROPULSADOS POR GLP OU GAS NATURAL (N2 E N3)
GLP/autogás ou bifuel con gasolina
Gas natural comprimido (GNC) ou bifuel con gasolina
Gas natural licuado (GNL) ou bifuel con gasolina

REEV- Vehículos eléctricos de autonomía estendida (2)

Vehículos híbridos enchufables (3)
Vehículo eléctrico de células de combustible (4)
FCHV- Vehículo eléctrico híbrido de células de combustible (5)
PHEV-

EF

FCV-

(4)
(5)

SÓ

(3)

O

(2)

Vehículos eléctricos puros (BEV), propulsados total e exclusivamente mediante motores eléctricos cuxa enerxía procede, parcial ou
totalmente, da electricidade das súas baterías, utilizando para a súa recarga a enerxía dunha fonte exterior ao vehículo, por exemplo, a rede
eléctrica.
Vehículos eléctricos de autonomía estendida (REEV), propulsados total e exclusivamente mediante motores eléctricos cuxa enerxía procede,
parcial ou totalmente, da electricidade das súas baterías, utilizando para a súa recarga a enerxía dunha fonte exterior ao vehículo e que
incorporan motor de combustión interna de gasolina ou gasóleo para a recarga destas.
Vehículos híbridos enchufables (PHEV), propulsados total ou parcialmente mediante motores de combustión interna de gasolina ou gasóleo
e eléctricos cuxa enerxía procede, parcial ou totalmente, da electricidade das súas baterías, utilizando para a súa recarga a enerxía dunha
fonte exterior ao vehículo, por exemplo, a rede eléctrica. O motor eléctrico deberá estar alimentado con baterías cargadas desde unha
fonte de enerxía externa.
Vehículo eléctrico de células de combustible (FCV): vehículo eléctrico que utiliza exclusivamente enerxía eléctrica procedente dunha pila de
combustible de hidróxeno embarcado.
Vehículo eléctrico híbrido de células de combustible (FCHV): vehículo eléctrico de células de combustible que equipa, ademais, baterías eléctricas
recargables.

VÁ
LID
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(1)

PA
RA

Autonomía dos vehículos eléctricos de categoría M1:
Autonomía menor a 12 km
Autonomía maior ou igual a 12 e menor 32 km
Autonomía maior ou igual a 32 e menor de 72 km
Autonomía maior ou igual 72 km

CÁLCULO DA AXUDA SOLICITADA (datos calculados pola aplicación):

IVE ELIXIBLE (SI/NON)
INVESTIMENTO DO PROXECTO SELECCIONADO SEN IVE (€) – Prezo total sen IVE recuperado da táboa do orzamento desagregado (As)
INVESTIMENTO DO PROXECTO SELECCIONADO CON IVE (€) – Prezo total con IVE recuperado da táboa do orzamento desagregado (Ac)
INVESTIMENTO ELIXIBLE DE SOLICITUDE (€) – Valor (C) calculado como (A) con IVE ou sen IVE segundo o tipo de solicitante
AXUDA BASE SOLICITADA - Valor calculado conforme as bases (€)
COMPLEMENTO AXUDA POR MOBILIDADE REDUCIDA OU FAMILIA NUMEROSA (€)
TOTAL AXUDA SOLICITADA (€) (suma dos dous anteriores)
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ANEXO III
(continuación)

DATA ÚLTIMA ITV:

RM
AT
IV

MARCA DO VEHÍCULO
MODELO DO VEHÍCULO
VERSIÓN DO VEHÍCULO
MATRÍCULA DO VEHÍCULO
CATEGORÍA (M1 ou N1)
ANTIGÜIDADE DO VEHÍCULO
INSPECCIÓN TÉCNICA DO
VEHÍCULO
TITULAR DO VEHÍCULO
IMPOSTO DE VEHÍCULO DE
TRACCIÓN MECÁNICA

OS

IDENTIFICACIÓN DO/DOS VEHÍCULO/S ACHATARRADO/S (só para o caso de adquisición de vehículos novos de categoría M1 ou N1).
Identificar un vehículo para achatarrar por cada vehículo novo.

O VEHÍCULO TIÑA ITV VIXENTE NA DATA
17.2.2019?:
DATA DESDE QUE O TITULAR OSTENTA A TITULARIDADE

DATA DE VIXENCIA DE ITV:

DATA DE PAGAMENTO 2018:

DATA DE PAGAMENTO 2019:

FO

ACTUACIÓN 2: IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUTURA DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
LOCALIZACIÓN DA INSTALACIÓN
COORDENADAS UTM X (ETRS 89):

COORDENADAS UTM Y (ETRS 89):

IN

REFERENCIA CATASTRAL ONDE SE LOCALIZA A
INSTALACIÓN

TO

S

CARACTERÍSTICAS DA INSTALACIÓN
Número de puntos de recarga por instalación
Potencia da instalación (kW)
Tipo conector
Tipo de uso

EF

EC

Público

RA

Tipo de adquisición.
DESAGREGACIÓN DO ORZAMENTO

Privado
Directa
Renting

PA

Prezo unitario
(sen IVE)(€)

Prezo total (sen IVE) (€)

SÓ

Unidades

LID

O

Total
(sen
IVE) (€):
% de IVE
Total
(con
IVE) (€):

CÁLCULO DA AXUDA SOLICITADA (datos calculados pola aplicación con IVE ou sen IVE en función de que sexa elixible ou non):

VÁ
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DESCRICIÓN (EQUIPAMENTOS, MONTAXE, POSTA EN MARCHA…)
Indicar a marca e modelo dos equipamentos principais. Desagregar de xeito separado o custo da
man de obra. Non se permiten partidas alzadas.

Sector non residencial (aparcadoiros públicos, centros
comerciais, centros deportivos…)
Zonas de estacionamento de empresas privadas e
públicas para dar servizo aos/ás súas traballadores/as e
clientes.
En vía pública, en eixes viarios urbanos e interurbanos
En rede de estradas (estacións de servizo)
Recarga de autobuses mediante pantógrafo
Sector residencial
Zona estacionamento de empresas privadas e públicas
para dar servizo a súa propia frota

IVE ELIXIBLE (SI/NON)

INVESTIMENTO DO PROXECTO SELECCIONADO SEN IVE (€) – Prezo total sen IVE recuperado da táboa do orzamento desagregado (As)
INVESTIMENTO DO PROXECTO SELECCIONADO CON IVE (€) – Prezo total con IVE recuperado da táboa do orzamento desagregado (Ac)
INVESTIMENTO ELIXIBLE DE SOLICITUDE (€) – Valor (C) calculado como (A) con IVE ou sen IVE segundo o tipo de solicitante
INTENSIDADE DE AXUDA (%) –Valor (D) dependente do tipo de solicitante 30 % para empresas privadas e 40 % para o resto
AXUDA SOLICITADA - Valor calculado como (E)=(C)x(D), limitado, se é o caso, pola axuda máxima por solicitude de 100.000 €
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ANEXO III
(continuación)

VO
S

ACTUACIÓN 3: IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS ELÉCTRICAS
LOCALIZACIÓN DA INSTALACIÓN
Número de bases
Para cada base:

COORDENADAS UTM Y (ETRS 89):

AT
I

REFERENCIA CATASTRAL ONDE SE SITÚA COORDENADAS UTM X (ETRS 89):
A INSTALACIÓN

RM

Número de ancoraxes.

TIPO DE USO
Tipo de USO

FO

Público en xeral
Público de acceso restrinxido
Privado

EC

TO

S

IN

Número de bicicletas
Marca bicicleta
Modelo bicicleta
Empresa xestora do servizo
Descrición do servizo de préstamo:

Unidades

Prezo
unitario
(sen IVE)(€)

Prezo total (sen IVE) (€)

PA
SÓ

Total
(sen
IVE) (€):
% de IVE
Total
(con
IVE) (€):

LID

O

CÁLCULO DA AXUDA SOLICITADA (datos calculados pola aplicación con IVE ou sen IVE en función de que sexa elixible ou non):
IVE ELIXIBLE (SI/NON)
INVESTIMENTO DO PROXECTO SELECCIONADO SEN IVE (€) – Prezo total sen IVE recuperado da táboa do orzamento
desagregado (As)
INVESTIMENTO DO PROXECTO SELECCIONADO CON IVE (€) – Prezo total con IVE recuperado da táboa do orzamento
desagregado (Ac)
INVESTIMENTO ELIXIBLE DE SOLICITUDE (€) – Valor (C) calculado como (A) con IVE ou sen IVE segundo o tipo de solicitante
INTENSIDADE DE AXUDA (%) –Valor (D) do 30 %
AXUDA SOLICITADA - Valor calculado como (E)=(C)x(D), limitado, se é o caso, pola axuda máxima por solicitude de 100.000 €

VÁ
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RA

EF

DESAGREGACIÓN DO ORZAMENTO
DESCRICIÓN (EQUIPAMENTOS, MONTAXE, POSTA EN MARCHA…)
Indicar a marca e modelo dos equipamentos principais. Desagregar de xeito separado o
custo da man de obra. Non se permiten partidas alzadas.
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ANEXO III
(continuación)

S

ACTUACIÓN 4: IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS CONTIDAS EN PLANS DE TRANSPORTE AO TRABALLO EN EMPRESAS

RM
A

TI

VO

DESCRICIÓN DA ACTUACIÓN

Número de persoas traballadoras do/dos centro/s de traballo
beneficiados pola actuación
Número de persoas traballadoras da persoa solicitante

FO

Número de persoas traballadoras a que afecta a medida
Aforro enerxético xerado pola medida, calculado en base aos
viaxes evitados (tep/ano)

IN

INVESTIMENTO SEPARADO OU NON. INDIQUE SE O PROXECTO INCORPORA UN NOVO ELEMENTO OU SUBSTITÚE OUTRO:

TO

S

Indíquese N ou S segundo o seguinte criterio:
N - Cando o obxecto da subvención consista na incorporación dun novo elemento sen eliminar ningún elemento existente.
S - Cando o obxecto da subvención substitúe outro elemento (que ou ben se elimina ou ben queda en modo reserva).

EC

INVESTIMENTO DE REFERENCIA. No caso de investimentos en protección do medio natural non separados (cando na
epígrafe anterior se sinale S), indicar o investimento similar que implique menor protección do medio natural que se podería
realizar de forma crible sen axuda (debe vir avalado coa oferta técnica dun provedor). Indicar o valor en euros.
DESAGREGACIÓN DO ORZAMENTO

EF

DESCRICIÓN (EQUIPAMENTOS, MONTAXE, POSTA EN MARCHA…)

Unidades

Prezo unitario
(sen IVE)(€)

Prezo total (sen IVE) (€)

PA
SÓ

Total
(sen
IVE) (€):
% de IVE
Total
(con
IVE) (€):

O

CÁLCULO DA AXUDA SOLICITADA (datos calculados pola aplicación con IVE ou sen IVE en función de que sexa elixible ou non):
IVE ELIXIBLE (SI/NON)
INVESTIMENTO DO PROXECTO SELECCIONADO SEN IVE (€) – Prezo total sen IVE recuperado da táboa do orzamento desagregado (As)
INVESTIMENTO DO PROXECTO SELECCIONADO CON IVE (€) – Prezo total con IVE recuperado da táboa do orzamento desagregado
(Ac)
INVESTIMENTO DE REFERENCIA (€) – Valor recuperado con base nos datos do proxecto (B)
INVESTIMENTO ELIXIBLE DE SOLICITUDE (€) – Valor (C) calculado como (C) =(A)-(B) con IVE ou sen IVE segundo o tipo de solicitante
INTENSIDADE DE AXUDA (%) – Valor (D) dependente do tipo de solicitante 40 % para grandes empresas e 50 % para o resto
AXUDA SOLICITADA - Valor calculado como (E)=(C)x(D), limitado, se é o caso, pola axuda máxima por solicitude de 200.000 €

VÁ
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RA

Indicar a marca e modelo dos equipamentos principais. Desagregar de xeito separado o
custo da man de obra. Non se permiten partidas alzadas.
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ANEXO III
(continuación)

AT
IV
OS

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
□ Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os que se solicita esta subvención.
□ Si se solicitaron e/ou concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os que se solicita esta subvención, que son as que a
continuación se relacionan:
ORGANISMO
IMPORTE

FO

RM

□ Si se solicitaron e/ou concederon outras axudas para a adquisición doutros vehículos de enerxías alternativas no ámbito do Plan MOVES, que
son as que a continuación se relacionan:
REXIÓN DE ESPAÑA
ORGANISMO
Nº DE VEHÍCULOS
SUBVENCIONADOS

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

IN

3. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas non artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
4. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos apartados 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia.

TO

S

5. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.
6. Que o proxecto para o que solicita a axuda está sito na Comunidade Autónoma de Galicia.
7. Que os investimentos para os que solicita axuda non están iniciados.

EC

8. Que a persoa física ou entidade solicitante cumprirá a normativa comunitaria, estatal e autonómica de aplicación, en particular, a normativa en
materia de subvencións e contratación pública, cando proceda, e comprometese á obtención de todos os permisos e autorizacións que sexan
necesarios para a súa execución.

EF

9. Que a persoa física ou entidade solicitante asumirá a aplicación de medidas antifraude eficaces e proporcionadas no seu ámbito de xestión, así
como a obriga de comunicar ao órgano xestor os casos de sospeitas de fraude.
10. Que non poida ser considerada unha empresa en crise conforme o disposto non artigo 2.18 do Regulamento (UE) 651/2014, do 17 de xuño, da
Comisión.

RA

11.Que non se trata dunha empresa suxeita a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión previa da Comisión Europea que tivese
declarada unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.

PA

13. Que a empresa cumpre cos criterios de definición de pequena, mediana ou grande empresa, segundo a definición establecida pola Comisión
Europea no Regulamento (UE) nº 651/2014 (DOUE L 187, do 26 de xuño), polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co
mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado, e encádrase na seguinte categoría:

SÓ

Categoría de PEQUENA EMPRESA (ocupa menos de 50 persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo balance xeral anual non
supera os 10 millóns de euros).
Categoría de MEDIANA EMPRESA (ocupa máis de 50 persoas e non supera o límite máximo de 250 persoas, volume de negocios
anual non superior a 50 millóns de euros ou balance xeral anual non superior a 43 millóns de euros).

LID
O

Categoría de GRANDE EMPRESA (ocupa máis de 250 persoas, volume de negocios anual superior a 50 millóns de euros ou balance
xeral anual superior a 43 millóns de euros).
14. Manter un sistema de contabilidade separada ou un código contable axeitado en relación con todas as transaccións relacionadas cos gastos
subvencionados, sen prexuízo das normas xerais de contabilidade, que permita seguir unha pista de auditoría sobre os gastos financiados con fondos
Feder.
15. 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 en que estean incluídos os gastos da operación, ou dous anos no caso de operacións cun gasto subvencionable igual ou superior a
1.000.000 euros, a partir do 31 de decembro seguinte á presentación das contas en que estean incluídos os gastos definitivos da operación concluída
(artigo 125.4.d) e 140.1 do Regulamento 1303/2013).

VÁ

CVE-DOG: ynpsdtr4-zqc2-jwb9-mkb9-v5fogfw3j5x1

12. Que ten capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir os obxectivos do proxecto para o cal se solicita a axuda.

16. Ter unha permanencia mínima ininterrompida na actividade e manter as infraestruturas e equipamentos subvencionados destinadas ao fin
concreto para ao cal se concedeu a subvención durante ou período de 5 ou 3 anos segundo o establecido non artigo 14.h) da convocatoria.
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ANEXO III
(continuación)
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA (continuación):

OS

17. A actividade do centro de traballo en que se realiza a actuación corresponde ao sector da pesca e da acuicultura segundo se recolle no
Regulamento (UE) 1379/2013 onde se define “sector pesqueiro e sector da acuicultura, como sector da economía que comprende todas as
actividades de produción, transformación e comercialización dos produtos da pesca e da
acuicultura”.
Si
Non

Si se adscribe a actividade empresarial ou profesional

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

FO
RM

Non se adscribe a actividade empresarial ou profesional

AT
IV

18. Que o obxecto da subvención non se dedica nin se adscribe a ningunha actividade empresarial ou profesional, ou que supón a posibilidade de ter
en conta a parte correspondente ao IVE no custo total do investimento subvencionado (declaración responsable de exención de IVE):

PA
RA

SÓ

O

Empresa instaladora elixida:

VÁ
LID

CVE-DOG: ynpsdtr4-zqc2-jwb9-mkb9-v5fogfw3j5x1

EF

EC

TO

S

IN

ÓRGANO
CÓD. PROC.
ANO
□ Autorización para a representación segundo o anexo IV (salvo no caso de persoas físicas ou
xurídicas que presenten no seu propio nome).
□ Cando se trate da actuación 2: implantación de infraestruturas de recarga de vehículos eléctricos e da actuación 3: implantación de sistema de
préstamo de bicicletas eléctricas, deberá acreditar a titularidade dos terreos ou inmobles sobre os que se vai executar o proxecto, ou da
dispoñibilidade destes durante un período mínimo de tres anos (que permitan concretar a situación do predio ou inmoble sobre o terreo).
□ Cando se trate da actuación 2: implantación de infraestruturas de recarga de vehículos eléctricos; da actuación 3: implantación de sistema de
préstamo de bicicletas eléctricas, ou da actuación 4: implantación de medidas contidas en plans de transporte ao traballo en empresas deberá
achegar unha memoria técnica descritiva da actuación que se vai acometer segundo o modelo dispoñible na páxina web do Inega (www.inega.gal).
Documentación adicional obrigatoria para agrupación de persoas físicas e privadas sen personalidade, a entidade colaboradora deberá
achegar a seguinte documentación (actuación 1-adquisición de vehículos e actuación 2-implantación de Infraestruturas de recarga)
□ Documentación que acredite a súa constitución.
□ Documentación que acredite a representación con que se actúa.
□ Cando se trate da actuación 2-instalación de infraestruturas de recarga, documento en que consten os compromisos de execución asumidos por
cada un dos integrantes, así como o importe de subvención que vai aplicar cada un deles, que terán igualmente a condición de beneficiarios
mediante a presentación do anexo V, que se xunta a título informativo. Este anexo deberá cubrirse a través da aplicación informática accesible
desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, ou ben desde a páxina web do Inega (http://www.inega.gal ).
□ Cando se trate dunha comunidade de veciños, achegar copia do acordo adoptado pola maioría legalmente establecida pola correspondente
comunidade de propietarios aceptando as bases da convocatoria, comprometéndose a execución das respectivas obras (actuación 2-instalación de
infraestruturas de recarga) e facultando o presidente ou administrador de predios para formular a solicitude de subvención.
Documentación adicional obrigatoria para administracións públicas:
□ Acreditación do nomeamento da persoa representante da entidade solicitante.
□ Declaración responsable onde se acredite a súa adscrición, especificando se se refire á Administración xeral do Estado, á Comunidade Autónoma
de Galicia ou a unha entidade local.
□ Certificado do acordo adoptado polo órgano competente polo que se aproba solicitar a axuda regulada nesta convocatoria de axudas, se procede.
□ No caso das administracións locais, certificación de que a entidade solicitante remitiu as contas do último exercicio orzamentario a que
legalmente está obrigado ao Consello de Contas. Nesta certificación deberá quedar acreditado que a remisión das contas se efectuou antes do
vencemento do prazo de presentación de solicitudes.
Documentación adicional obrigatoria para empresas só cando non estean obrigadas a estar inscritas non Rexistro Mercantil ou ben non teñan
domicilio social en Galicia (non é necesario no caso de que a persoa solicitante sexa unha empresa pública):
□ Documento oficial en que conste o código CNAE correspondente á actividade da empresa, tal como: declaración censual, declaración de vida
laboral, imposto de actividades económicas. Tamén se aceptarán os documentos en que aparezan as actividades recollidas no IAE que se
correspondan coas seccións do CNAE 2009.
□ Documento que acredite a existencia dun centro de traballo en Galicia ou a realización dalgunha actividade empresarial xustificable dentro do
territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
□ No caso de empresas públicas ademais deberá achegarse certificado da persoa representante legal ou de persoa habilitada onde se acredite a
súa condición de empresa pública.
□ Presentación da oferta do proxecto que se pretende levar a cabo.
□ Tres ofertas de distintos provedores cando o investimento sen IVE da actuación que se subvenciona supoña un gasto para o beneficiario igual ou
superior a 15.000 €, salvo para a actuación 1:
OFERTAS SOLICITADAS (deben xuntarse as ofertas)
PROVEDOR
MARCA E MODELO EQUIPAMENTO PRINCIPAL
ORZAMENTO (SEN IVE)

Teléfono:

Criterio de elección:

□ Para aqueles casos en que o IVE poida ser subvencionable por non ser recuperable conforme a lexislación vixente será preciso comprobar a
xustificación por parte dos beneficiarios de non suxeición ou exención do imposto emitida pola AEAT mediante a presentación da documentación
oportuna. Con carácter xeral, salvo para persoas físicas, considerarase o IVE como non subvencionable.
□ Cando se trate da actuación 4, no caso de investimentos en protección do medio natural non separados, deberase achegar oferta técnica dun
provedor que avale o orzamento dun investimento similar que supoña unha menor protección do medio natural e que se podería realizar de forma
crible sen a axuda.
□ Cando se trate da a actuación 1, cando proceda, certificado de discapacidade emitido por outra Administración distinta da Xunta de Galicia.
□ Outra documentación adicional que o interesado considere conveniente
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ANEXO III
(continuación)

OS

OPÓÑOME Á
CONSULTA

AT
IV

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
Certificado de alta no imposto de actividades económicas
Certificación de estar ao día nas obrigas tributarias coa AEAT
Certificación de estar ao día de pagamento coa Seguridade Social
Certificación de estar ao día de pagamento coa Consellería de Facenda da Xunta de Galicia
DNI ou NIE, cando a persoa solicitante sexa unha persoa física
NIF da persoa solicitante, cando se trate dunha persoa xurídica

FO
RM

Consulta dos administradores da sociedade, cando se trate dunha persoa xurídica
DNI/NIE da persoa representante
NIF da entidade representante
Consulta de datos de vehículos e propietarios coa Dirección Xeral de Tráfico (DXT)- Consulta de listaxe de vehículos dun
titular
MARQUE O RECADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
□ Título de familia numerosa

o
o
o
o
o
o
o
o

AUTORIZO A
CONSULTA
o Si o Non
o Si o Non

S

Consulta de datos de propietarios de vehículos coa Dirección Xeral de Tráfico (DGT)

IN

□ Certificado de discapacidade
CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non
autorizar a consulta deberá achegar o documento correspondente.
Consulta de datos de vehículos ca Dirección Xeral de Tráfico (DGT)

o
o
o
o

PA
RA

EF

EC

TO

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e
Finalidades do tratamento
contidos do taboleiro electrónico dispoñible na aplicación informática do Inega.
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
Lexitimación para o tratamento
do procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando
corresponda.
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación
Persoas destinatarias dos datos
e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma
integral á información relativa a unha materia.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros
Exercicio de dereitos
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
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
datos e mais información
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.

SÓ

Resolución do 10 de abril de 2019 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa
estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (Programa MOVES). Anualidade 2019 (códigos de procedemento IN421Q e IN421R).

Lugar e data

O

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

VÁ
LID

CVE-DOG: ynpsdtr4-zqc2-jwb9-mkb9-v5fogfw3j5x1

LEXISLACIÓN APLICABLE

,

de

de

Instituto Enerxético de Galicia
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