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Páx. 17002

III. Outras disposicións
Axencia Instituto Enerxético de Galicia
CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 16 de febreiro de 2022 pola que
se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a
renovación de electrodomésticos, en réxime de concorrencia non competitiva, así
como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión,
e se procede á convocatoria para a anualidade 2022 (códigos de procedemento
IN414B e IN414C).
O 1 de marzo de 2022 publicouse no Diario Oficial de Galicia (DOG nº 41) a Resolución
do 16 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión
de subvencións para a renovación de electrodomésticos, en réxime de concorrencia non
competitiva, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa
xestión, e se procede á convocatoria para a anualidade 2022 (códigos de procedemento IN414B e IN414C).
Advertidos erros relativos á configuración dos anexos en varias epígrafes, resulta necesario realizar as seguintes correccións de erros segundo se detallan:
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1. Na páxina 14800, na epígrafe de datos específicos do procedemento, nos datos da
persoa solicitante, onde di:
«Persoa física maior de idade consumidor VULNERABLE (a persoa solicitante é titular
dunha subministración eléctrica beneficiaria do bono social cun 25 % de desconto no domicilio no que se actúa). Persoa física maior de idade consumidor VULNERABLE SEVERO
(a persoa solicitante é titular dunha subministración eléctrica beneficiaria do bono social
cun 40 % de desconto no domicilio no que se actúa)», debe dicir: «Persoa física maior de
idade consumidor VULNERABLE (a persoa solicitante é titular dunha subministración eléctrica beneficiaria do bono social cun 25 %-60 % de desconto no domicilio en que se actúa).
Persoa física maior de idade consumidor VULNERABLE SEVERO (a persoa solicitante é titular
dunha subministración eléctrica beneficiaria do bono social cun 40 %-70 % de desconto no
domicilio en que se actúa)».
2. Na páxina 14801, na epígrafe de características do electrodoméstico novo que se
instala, onde di: «As clasificacións enerxéticas admisibles son: A, B ou encimeras de indución total», debe dicir: «As clasificacións enerxéticas admisibles son: A, B, C ou D para
conxelador, frigorífico ou frigorífico-conxelador, A, B ou C para lavadoras e lavalouzas ou
placas de cociña de indución total».
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3. Na páxina 14805, na epígrafe de datos da persoa solicitante, onde di: «Persoa física
maior de idade consumidor VULNERABLE (a persoa solicitante é titular dunha subministración eléctrica beneficiaria do bono social cun 25 % de desconto no domicilio no que se
actúa). Persoa física maior de idade consumidor VULNERABLE SEVERO (a persoa solicitante
é titular dunha subministración eléctrica beneficiaria do bono social cun 40 % de desconto
no domicilio no que se actúa)», debe dicir: «Persoa física maior de idade consumidor VULNERABLE (a persoa solicitante é titular dunha subministración eléctrica beneficiaria do bono
social cun 25 %-60 % de desconto no domicilio en que se actúa). Persoa física maior de
idade consumidor VULNERABLE SEVERO (a persoa solicitante é titular dunha subministración
eléctrica beneficiaria do bono social cun 40 %-70 % de desconto no domicilio en que se
actúa)».
4. Na páxina 14805, na epígrafe de características do electrodoméstico novo que se
instala, onde di: «As clasificacións enerxéticas admisibles son: A+++ ou placas de cociña
de indución total», debe dicir: «As clasificacións enerxéticas admisibles son: A, B, C ou D
para conxelador, frigorífico ou frigorífico-conxelador, A, B ou C para lavadoras e lavalouzas
ou placas de cociña de indución total».
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Con esta corrección achéganse os seguintes modelos: Anexo IV. Solicitude; Anexo VI. Solicitude de pagamento.
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ANEXO IV

CÓDIGO DE PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

AT
IV
OS

IN414C

SUBVENCIÓNS RENOVACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO 1

CONCELLO
TELÉFONO 2

BLOQ.

ANDAR

PORTA

RM

CÓDIGO POSTAL

NIF

NÚM.

PARROQUIA

SOLICITUDE

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

FO

TIPO

DOCUMENTO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

S

NOME/RAZÓN SOCIAL

IN

E NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberase acreditar a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

TO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

ENTIDADE COLABORADORA

CÓDIGO ASIGNADO POLO INEGA NA ADHESIÓN

TELÉFONO
NIF

RA

NOME DA ENTIDADE COLABORADORA

EF

EC

Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de GaliciaNotifica.gal, https://notifica.xunta.gal
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que se poderán cambiar en
calquera momento a través de Notifica.gal:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO

SÓ

PA

Persoa física maior de idade
Persoa física maior de idade consumidor VULNERABLE (a persoa solicitante é titular dunha subministración eléctrica beneficiaria do bono social
cun 25 % - 60 % de desconto no domicilio en que se actúa).
Persoa física maior de idade consumidor VULNERABLE SEVERO (a persoa solicitante é titular dunha subministración eléctrica beneficiaria do bono
social cun 40 % - 70 % de desconto no domicilio en que se actúa).

VIVENDA EN QUE SE DESENVOLVE O PROXECTO
NOME DA VÍA

PARROQUIA

PROVINCIA

LID

CÓDIGO POSTAL

O

TIPO

NÚM.

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

VÁ
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DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

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

DOG Núm. 48

Xoves, 10 de marzo de 2022

Páx. 17005

ANEXO IV
(continuación)

AT
IV
OS

DATOS DO ELECTRODOMÉSTICO

En cada solicitude poderase recoller un único electrodoméstico. Cada beneficiario poderá solicitar un máximo de tres electrodomésticos sen repetir
a súa tipoloxía.

CARACTERÍSTICAS DO ELECTRODOMÉSTICO QUE SE RETIRA:

RM

TIPO
MARCA
MODELO
Os tipos admisibles son: frigorífico ou frigorífico conxelador, conxelador, lavadora, lavalouza e placas de cociña

FO

CARACTERÍSTICAS DO ELECTRODOMÉSTICO NOVO QUE SE INSTALA:

S

IN

TIPO
MARCA
MODELO
CLASIFICACIÓN ENERXÉTICA
O tipo de electrodoméstico debe coincidir co retirado.
As clasificacións enerxéticas admisibles son: A, B, C ou D para conxelador, frigorífico ou frigorífico-conxelador, A, B ou C para lavadoras e lavalouzas
ou placas de cociña de indución total.

TO

CONTÍA DE VENDA E AXUDA:

PREZO (€)

EF

EC

CONCEPTO

Base impoñible
IVE (21 %)
TOTAL (base impoñible + IVE)
Desconto do Plan Renove de electrodomésticos (*)
Total para cobrar ao cliente

(*) O desconto dependerá do tipo de electrodoméstico e da situación de vulnerabilidade da persoa solicitante.

RA

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:

PA

SÓ

LID

O

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Que o domicilio en que realiza a actuación está na Comunidade Autónoma de Galicia e que a actuación se realizará no prazo de 60 días naturais
desde a reserva dos fondos.
4. Que non adquire ningún outro electrodoméstico do mesmo tipo e que o electrodoméstico substituído se entregará íntegro (con todas as pezas
colocadas) a un xestor autorizado.
5. Que coñece as bases desta convocatoria de axudas para a renovación de electrodomésticos.
6. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas non artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
7. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos puntos 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia.
8. 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.
9. Que os investimentos para os cales solicita axuda non foron iniciados nin contratados con anterioridade á publicación da convocatoria de axudas.
10. 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.
11. Conservar toda a documentación relativa a esta subvención durante un período de tres (3) anos a partir do 31 de decembro seguinte á
presentación das contas en que estean incluídos os gastos da operación.
12. Respectar o destino do investimento, polo menos, os dous (2) anos posteriores á data da resolución do pagamento final.
13. Realizar o pagamento das facturas antes da data en que se deban presentar ante o Inega.
14. Que, para aqueles casos en que a contía da axuda non exceda os 3.000 euros, que está ao día no cumprimento das obrigas tributarias e da
Seguridade Social e non ten débedas coa Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.

VÁ

CVE-DOG: d2d15gi5-igv9-9sw2-pgq7-4abw93jceuc2

1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
□ Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención.
□ Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son as
que a continuación se relacionan:
ESTADO
ORGANISMO
IMPORTE
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ANEXO IV
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
CÓD. PROC.

IV

OPÓÑOME Á
CONSULTA

AT

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
DNI/NIE da persoa solicitante
DNI/NIE da persoa representante

RM

Certificación de estar ao día no pagamento á Seguridade Social
Certificación de estar ao día no pagamento á Consellería de Facenda da Xunta de Galicia
Consulta de inhabilitación para obter subvencións e axudas

ANO

OS

ÓRGANO
□ Autorización para a representación segundo o anexo V

o
o
o
o
o
AUTORIZO A
CONSULTA
o Si

o Non

Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias á AEAT

o Si

o Non

IN

FO

Consulta de concesión de subvencións e axudas
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.
NIF da entidade representante

o

PA

LEXISLACIÓN APLICABLE

SÓ

Resolución do 16 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a renovación de
electrodomésticos, en réxime de concorrencia non competitiva, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión,
e se procede á convocatoria para a anualidade 2022 (códigos de procedemento IN414B e IN414C).

LID

O

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

VÁ
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RA

EF

EC

TO

S

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Xunta de Galicia. Instituto Enerxético de Galicia (Inega).
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e
Finalidades do tratamento
dos contidos da Carpeta cidadá.
O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos, derivada
dunha competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de
obrigas legais impostas ao dito responsable (artigo 6.1., letras c) e e), do RXPD, e 8 da Lei orgánica
3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En
concreto, a competencia e as obrigas previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de
Lexitimación para o tratamento
novembro, xeral de subvencións, e da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á
información pública e bo goberno, así como na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, na
Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de
administración dixital de Galicia.
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación
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 solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e
supresión dos seus datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica
Exercicio de dereitos
da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento
administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.
Contacto delegado de protección de
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
datos e máis información

Instituto Enerxético de Galicia
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ANEXO VI
SOLICITUDE DE PAGAMENTO

AT
IV
OS

IN414C– SUBVENCIÓNS PLAN RENOVE DE ELECTRODOMÉSTICOS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberase acreditar a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

RM

NOME/RAZÓN SOCIAL

ENTIDADE COLABORADORA

TELÉFONO

FO

CÓDIGO ASIGNADO POLO INEGA NA ADHESIÓN

NIF

IN

NOME DA ENTIDADE COLABORADORA

Importe total da
factura

Importe total
da factura

(sen IVE)

(con IVE)

€

PA

€

SÓ

€

VIVENDA EN QUE SE DESENVOLVE O PROXECTO
NOME DA VÍA

PARROQUIA

PROVINCIA

NÚM.

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

LID

CÓDIGO POSTAL

O

TIPO

XUSTIFICACIÓN DE CONSUMIDOR VULNERABLE
No caso de consumidores vulnerables ou vulnerables severos, indíquese a data da factura de electricidade
xustificativa de consumidor vulnerable

VÁ
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€

Data do pagamento

€

€
€

Data da factura

RA

€

EF

Número de
factura

EC

TO

S

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Ter executado as partidas e os importes do proxecto indicados nesta solicitude de pagamento.
2. 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 cales se solicita esta subvención.
□ Si se solicitaron e/ou concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son as que
a continuación se relacionan:
ESTADO
ORGANISMO
IMPORTE

A factura de enerxía eléctrica terá unha antigüidade máxima de tres meses anteriores á data en que se presentou a reserva de fondos. Na factura
deberase comprobar que o titular coincide co beneficiario.
No caso de que se reservasen fondos como consumidor vulnerable severo ou consumidor vulnerable e non se poida acreditar esta condición,
reducirase a axuda á correspondente a un consumidor xeral. No caso contrario, se se reservaron fondos como consumidor xeral non se poderá
aumentar a axuda aínda que o consumidor realmente sexa un consumidor vulnerable.
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ANEXO VI
(continuación)
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

AT
IV
OS

Persoa física maior de idade
Persoa física maior de idade consumidor VULNERABLE (a persoa solicitante é titular dunha subministración eléctrica beneficiaria do bono social
cun 25 % - 60 % de desconto no domicilio en que se actúa)
Persoa física maior de idade consumidor VULNERABLE SEVERO (a persoa solicitante é titular dunha subministración eléctrica beneficiaria do bono
social cun 40 % - 70 % de desconto no domicilio en que se actúa)

DATOS DO ELECTRODOMÉSTICO

(Os campos en gris claro recupéranse automaticamente da base de datos e a persoa solicitante debe validalos ou corrixilos)

RM

CARACTERÍSTICAS DO ELECTRODOMÉSTICO QUE SE RETIRA:

FO

TIPO
MARCA
MODELO
Os tipos admisibles son: frigorífico ou frigorífico conxelador, conxelador, lavadora, lavalouza e placas de cociña

IN

CARACTERÍSTICAS DO ELECTRODOMÉSTICO NOVO QUE SE INSTALA:

CONCEPTO

Base impoñible
IVE (21 %)
TOTAL (base impoñible + IVE)
Desconto do Plan Renove de electrodomésticos (*)
Total para cobrar ao cliente

PREZO (€)

EF

CONTÍA DE VENDA E AXUDA:

EC

TO

S

TIPO
MARCA
MODELO
CLASIFICACIÓN ENERXÉTICA
O tipo de electrodoméstico debe coincidir co retirado.
As clasificacións enerxéticas admisibles son: A, B, C ou D para conxelador, frigorífico ou frigorífico-conxelador; A, B ou C para lavadoras e lavalouzas
ou placas de cociña de indución total.

LID

O

SÓ

PA

□ Copia da etiqueta enerxética do electrodoméstico adquirido ou, se é o caso, documentación técnica que xustifique que a placa de cociña
adquirida é de indución total.
□ Copia do certificado de retirada do electrodoméstico antigo por un xestor autorizado en que se indique o electrodoméstico, ou xustificante de
recollida emitido pola plataforma SIGA.
□ Copia dunha factura de enerxía eléctrica cunha antigüidade máxima de tres (3) meses anteriores á data en que se presenta a solicitude de
reserva de fondos, na cal se poida comprobar que o titular coincide co beneficiario e que é perceptor do bono social, así como que o enderezo da
subministración coincide co da instalación do electrodoméstico, no caso de consumidores vulnerables.
□ Facturas e xustificantes de pagamento (artigo 16 das bases reguladoras). A factura deberá estar asinada e selada pola entidade colaboradora e
polo beneficiario da axuda, coa lenda “pagado” para que quede constancia deste feito. Na factura indicaranse claramente a data de emisión, o
nome e o NIF do beneficiario, o enderezo onde se instala, a marca, o modelo, así como os seguintes conceptos: base impoñible, IVE, total da base
impoñible máis IVE, desconto axuda para a renovación de electrodomésticos Inega e total para pagar polo cliente (datos calculados pola aplicación
informática). Cando o importe que hai que pagar sexa superior a 1.000 euros, terase que xustificar o pagamento.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

VÁ
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DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

RA

(*) O desconto dependerá do tipo de electrodoméstico e da situación de vulnerabilidade da persoa solicitante.

Lugar e data

,

de

de

Instituto Enerxético de Galicia
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