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III. Outras disposicións
Axencia Instituto Enerxético de Galicia
RESOLUCIÓN do 9 de febreiro de 2022 pola que se modifica a Resolución do
28 de outubro de 2021 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de
concesión de axudas correspondentes ao Programa de incentivos 6 vencellado á
realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial,
no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia europeo,
financiado pola Unión Europea-NextGeneratiónEU (códigos de procedemento
IN422L e IN422M).
O 9 de novembro de 2021, a Axencia Instituto Enerxético de Galicia publicou no Diario
Oficial de Galicia a Resolución do 28 de outubro de 2021 pola que se aproba a convocato‑
ria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa de incentivos
6 vencellado á realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector resi‑
dencial, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia europeo (códigos
de procedemento IN422L e IN422M), aprobados polo Real decreto 477/2021, do 29 de
xuño.
O 30 de setembro de 2021 publícanse no Boletín Oficial del Estado a Orde HFP 1030/2021,
do 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do Plan de recuperación,
transformación e resiliencia, e a Orde HFP 1031/2021, do 29 de setembro, pola que se
establece o procedemento e o formato da información que proporcionarán as entidades
do sector público estatal, autonómico e local para o seguimento do cumprimento de fitos e
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obxectivos e de execución orzamentaria e contable das medidas dos compoñentes do Plan
de recuperación, transformación e resiliencia (BOE núm. 234).
O sistema ten como finalidade primordial a busca da uniformidade e a definición das re‑
formas e investimentos, fitos e obxectivos que integran o Plan de recuperación, transforma‑
ción e resiliencia, regulando aspectos como a loita contra a fraude, a corrupción e a identi‑
ficación dos beneficiarios últimos das axudas, así como dos contratistas e subcontratistas.
Neste sentido, a Orde HPF 1030/2021, do 29 de setembro, establece no seu artigo 8
a obriga das entidades decisorias e executoras de incluír nas súas respectivas convoca‑
torias de axudas unha serie de requisitos en relación coa identificación dos beneficiarios
destas. O dito artigo dispón que: «Coa finalidade de dar adecuado cumprimento ao man‑
dato establecido na letra d) do número 2 do artigo 22 do Regulamento (UE) nº 2021/241
do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o
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Mecanismo de recuperación e resiliencia, configúrase o seguinte procedemento de incor‑
poración de información específica: (...)
d) Aceptación de cesión de datos entre as administracións públicas implicadas para dar
cumprimento ao previsto na normativa europea que é de aplicación e de conformidade coa
Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos
dereitos dixitais (modelo anexo IV.B).
e) Declaración responsable relativa ao compromiso de cumprimento dos principios
transversais establecidos no PRTR e que poidan afectar o ámbito obxectivo de xestión
(modelo IV.C) (...)».
Ademais, menciónase na orde a obriga de formalizar unha declaración de ausencia de
intereses (DACI) polos beneficiarios que, dentro dos requisitos de concesión de axuda,
leven a cabo actividades que presenten un conflito de intereses potencial que poida afectar
os intereses financeiros da UE. Anexo III.C.1.b).ii e d).i).B.
O número 3.b) do artigo 9 da Orde 1030/2021, do 29 de setembro, sinala tamén que: «(...)
Do mesmo xeito, todas as convocatorias, licitacións, convenios e resto de instrumentos
xurídicos, que se desenvolvan neste ámbito, deberán conter tanto no seu encabezamento
como no seu corpo de desenvolvemento a seguinte referencia «Plan de recuperación,
transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU».
Por outra parte, o artigo 10 da Orde 1031/2021, do 29 de setembro, establece para as
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entidades executoras do PRTR a obriga de achegar a información sobre a identificación do
preceptor dos fondos e, entre outros datos, a data de nacemento, se é o caso.
En consecuencia, e para dar cumprimento ao establecido na devandita orde, e de con‑
formidade coas facultades conferidas pola Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, e de acordo co sinalado no Decreto 142/2016, do 22 de setembro, polo que se mo‑
difican as normas reguladoras do Instituto Enerxético de Galicia e se aproban os estatutos
da Axencia Instituto Enerxético de Galicia,
RESOLVO:
Primeiro. Modificar o título da Resolución do 28 de outubro de 2021 pola que se aproba
a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa
de incentivos 6 vencellado á realización de instalacións de enerxías renovables térmicas
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no sector residencial, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia euro‑
peo, financiado pola Unión Europea-NextGeneratiónEU (códigos de procedemento IN422L
e IN422M), así como o seu primeiro parágrafo, que pasa a ter a seguinte redacción:
«Resolución do 28 de outubro de 2021 pola que se aproba a convocatoria do procede‑
mento de concesión de axudas correspondentes ao Programa de incentivos 6 vencellado á
realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial, no mar‑
co do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión EuropeaNextGenerationEU (códigos de procedemento IN422L e IN422M).
As axudas desta convocatoria teñen como obxectivo o desenvolvemento de enerxías
renovables, concretamente o desenvolvemento de enerxías renovables térmicas no sector
residencial. Esta convocatoria ten o seu encaixe no Programa de incentivos vencellados
á instalación de enerxías renovables térmicas no sector residencial, aprobado polo Real
decreto 477/2021, do 29 de xuño, co obxecto de establecer as bases reguladoras para a
concesión de axudas, no marco dos obxectivos perseguidos polo Plan de recuperación,
transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU e polo Plan
nacional integrado de enerxía e clima (PNIEC) 2021‑2030. Concretamente, estas axudas
encaixan no Programa 6 deste real decreto».
Segundo.

Modificar o artigo 8 da Resolución do 28 de outubro de 2021 pola que se

aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Pro‑
grama de incentivos 6 vencellado á realización de instalacións de enerxías renovables
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térmicas no sector residencial (códigos de procedemento IN422L e IN422M), que queda
redactado nos seguintes termos:
«1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación
(...):
h) Declaración de compromiso, de cesión e tratamento de datos e de ausencia de con‑
flito de intereses, en relación coa execución e actuacións do Plan de recuperación, trans‑
formación e resiliencia derivada da Orde HFP 1030/2021, do 29 de setembro, anexo VIII».
Terceiro.

Engadir un novo anexo VIII á Resolución do 28 de outubro de 2021, que

figura como anexo á presente resolución e que comprenderá cada unha das declaracións
nomeadas, así como a data de nacemento do solicitante ou beneficiario.
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Cuarto. Esta orde será tamén aplicable ás solicitudes de axudas que xa estivesen
presentadas no momento da súa entrada en vigor.
Para estes casos, no suposto de que se conceda a axuda, os beneficiarios deberán
presentar a devandita declaración na fase de xustificación da axuda xunto co resto de do‑
cumentación exixida no artigo 20 da convocatoria.
Quinto. Esta modificación entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no
Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 9 de febreiro de 2022
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Paula María Uría Traba
Directora da Axencia Instituto Enerxético de Galicia
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ANEXO VIII

AT
IV
OS

DECLARACIÓN DE COMPROMISO, DE CESIÓN E TRATAMENTO DE DATOS E DE AUSENCIA DE CONFLITO DE INTERESES
(ORDE HPF/1030/2021) EN RELACIÓN COA EXECUCIÓN DE ACTUACIÓNS DO PRTR
IN422M - PROXECTOS DE INSTALACIÓNS DE RENOVABLES TÉRMICAS NO SECTOR RESIDENCIAL

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

DATA DE
NACEMENTO

NIF

E NA SÚA REPRESENTACIÓN
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

FO

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:

NIF

RM

NOME/RAZÓN SOCIAL

Na condición de beneficiaria ou representante da beneficiaria de axudas financiadas con recursos provenientes do PRTR, manifesta:

IN

a) O compromiso da persoa/entidade que representa cos estándares máis exixentes en relación co cumprimento das normas xurídicas,
éticas e morais, adoptando as medidas necesarias para previr e detectar a fraude, a corrupción e os conflitos de intereses,
comunicando, se é o caso ás autoridades que proceda os incumprimentos observados.

S

Adicionalmente, atendendo ao contido do PRTR, comprométese a respectar os principios de economía circular e evitar impactos
negativos significativos no medio ambiente (DNSH polas súas siglas en inglés Do no significant harm) na execución das actuacións
levadas a cabo no marco do devandito Plan, e manifesta que non incorre en dobre financiamento e que, se é o caso, non lle consta
risco de incompatibilidade co réxime de axudas de Estado.

TO

b) Así mesmo, declara coñecer a normativa que é de aplicación, en particular os seguintes puntos do artigo 22 do Regulamento (UE) nº
2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de recuperación e
resiliencia:

EF

EC

1. A letra d) do número 2: «solicitar, para efectos de auditoría e control do uso de fondos en relación coas medidas destinadas á
execución de reformas e proxectos de investimento no marco do plan de recuperación e resiliencia, nun formato electrónico que
permita realizar procuras e nunha base de datos única, as categorías harmonizadas de datos seguintes:
i. O nome do perceptor final dos fondos;
ii. O nome do contratista e do subcontratista, cando o perceptor final dos fondos sexa un poder adxudicador de conformidade co
dereito da Unión ou nacional en materia de contratación pública;
iii. Os nomes, apelidos e datas de nacemento dos titulares reais do perceptor dos fondos ou do contratista, segundo se define no
artigo 3, punto 6, da Directiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeo e do Consello (26);
iv. Unha lista de medidas para a execución de reformas e proxectos de investimento no marco do Plan de recuperación e resiliencia,
xunto co importe total do financiamento público das ditas medidas e que indique a contía dos fondos desembolsados no marco do
Mecanismo e doutros fondos da Unión».

RA

2. Número 3: «Os datos persoais mencionados no número 2, letra d), do presente artigo só serán tratados polos Estados membros e
pola Comisión para os efectos e duración da correspondente auditoría da aprobación da xestión orzamentaria e dos procedementos de
control relacionados coa utilización dos fondos relacionados coa aplicación dos acordos a que se refiren os artigos 15, número 2, e 23,
número 1. No marco do procedemento de aprobación da xestión da Comisión, de conformidade co artigo 319 do TFUE, o Mecanismo
estará suxeito á presentación de informes no marco da información financeira e de rendición de contas integrada a que se refire o
artigo 247 do Regulamento financeiro e, en particular, por separado, no informe anual de xestión e rendemento».

PA

SÓ

c) Que na actuación obxecto da axuda solicitada o beneficiario non está incurso en ningún conflito de intereses potencial que poida ir
en contra dos intereses financeiros da UE.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

,

de

de

LID

O

Lugar e data

Instituto Enerxético de Galicia

VÁ
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Conforme o marco xurídico exposto, manifesta acceder á cesión e tratamento dos datos cos fins expresamente relacionados nos
artigos citados.
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