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4. Capitán de iate (CI).

-Días 26 e 27 de maio, nas horas fixadas polo cen-
tro no seu taboleiro de anuncios.

-Días 29 e 30 de setembro, nas horas fixadas polo
centro no seu taboleiro de anuncios.

Os exames realizaranse no Instituto Politécnico
Marítimo-Pesqueiro de Vigo.

5. Patrón de motos náuticas A e B.

-Día 5 de xuño, nas horas fixadas polo centro no
seu taboleiro de anuncios.

O exame realizarase no Instituto Politécnico Marí-
timo-Pesqueiro de Vigo.

Segundo.-Convocatoria de exames prácticos.

Os exames prácticos ordinarios libres a motor para
o ano 2009, nas convocatorias de maio e setembro,
realizaranse nas seguintes datas:

1. Patrón para a navegación básica, patrón de
embarcacións de lecer, patrón de iate e capitán de
iate.

A partir do 30 de xuño e 30 de outubro, nas horas
e lugares fixados polos centros nos seus taboleiros
de anuncios para os candidatos inscritos e que reú-
nan as condicións establecidas no artigo 7 da Orde
do 8 de xaneiro de 2009 (DOG nº 11, do 16 de xanei-
ro).

Terceiro.-Prazos para a presentación de solicitudes.

Os candidatos aos exames teóricos e prácticos
deberán solicitar a súa admisión ao exame mediante
instancia dirixida ao presidente do tribunal do cen-
tro onde desexan examinarse.

a) Exames teóricos:

Para os exames da convocatoria de maio: do 1 ata
o 20 de abril.

Para os exames da convocatoria de setembro: do
13 de xullo ao 17 de agosto.

b) Exames prácticos:

Para os exames da convocatoria de maio: do 11 de
maio ao 15 de xuño.

Para os exames da convocatoria de setembro: do
14 de setembro ao 15 de outubro.

Cuarto.-Documentación necesaria.

Xunto coa solicitude de admisión ao exame teóri-
co que figura no anexo I da Orde do 8 de xaneiro de
2009 (DOG nº 11, do 16 de xaneiro), os interesados
deberán presentar a seguinte documentación:

-Fotocopia compulsada do DNI.

-Unha fotografía recente de tamaño carné.

-Xustificante do pagamento de taxas de exame.

-Certificado médico, se for o caso.

-No caso de que algún candidato teña aprobado
unha parte do programa da titulación de patrón ou
capitán de iate, deberá presentar o certificado do
último exame.

-Para as titulacións de patrón de iate e capitán de
iate, xustificante de estar en posesión ou en trámites
da titulación anterior.

Os interesados en participar no exame práctico a
motor, ademais da solicitude, fotocopia do DNI, foto-
grafía e pagamento de taxas, deberán cumprir co
establecido no artigo 7 da referida Orde do 8 de
xaneiro de 2009.

Quinto.-Recomendacións.

Recoméndase que a documentación requirida para
o exame sexa entregada na secretaría dos centros
onde se realice o exame.

Unha vez rematada a proba teórica, o tribunal
deberá expoñer no taboleiro de anuncios do centro
unha copia das preguntas do exame e o modelo de
corrección coas respostas correctas, co fin de que os
interesados poidan comprobar o resultado do exame,
formular posteriores reclamacións ou impugnar as
preguntas que consideren que están mal formuladas
ou que non se corresponden co temario en vigor.

Sexto.-Esta convocatoria e cantos actos adminis-
trativos deriven dela poderán ser impugnados nos
casos e nas formas previstos na vixente Lei 30/1992,
do 26 de novembro, de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo
común, modificada pola Ley 4/1999.

Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2009.

Fátima Linares Cuerpo
Directora xeral de Innovación e Desenvolvemento

Pesqueiro

CONSELLERÍA DE MEDIO
AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO
SOSTIBLE

Orde do 27 de febreiro de 2009 pola que se
convoca e se regula o réxime de concesión
de axudas a Pemes de Galicia para o
financiamento de investimentos encami-
ñados á redución de emisións de gases de
efecto invernadoiro.

Unha das ameazas para o desenvolvemento susten-
table a que se enfronta a sociedade actual é o cam-
bio climático. Os impactos que ocasiona este fenó-
meno global non alteran soamente a estrutura e fun-
cionamento dos ecosistemas naturais senón que
tamén afectan a actividade socioeconómica.

A Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible
da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve-
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mento Sostible da Xunta de Galicia é o órgano com-
petente sobre as cuestións relativas ao cambio cli-
mático e das actuacións relacionadas co cumprimen-
to do Protocolo de Quioto. Neste senso, a Dirección
Xeral exerce a coordinación do Plan Galego de
Acción fronte ao Cambio Climático.

O Plan Galego de Acción fronte ao Cambio Climá-
tico constitúe a contribución de Galicia ao cumpri-
mento dos compromisos adquiridos polo Estado
español no ámbito do Protocolo de Quioto. Este plan
articúlase arredor de catro programas que abordan os
eixes principais de actuación neste eido: a mitiga-
ción de emisións, a avaliación de impactos e adapta-
ción ao cambio climático, a observación e a investi-
gación e a educación, información e cooperación.

O programa de mitigación constitúe a resposta do
Goberno galego en materia de redución de emisións
de gases de efecto invernadoiro. Comprende a dimi-
nución das emisións procedentes dos sectores difu-
sos (emisións non sometidas á Lei 1/2005, do 9 de
marzo, pola que se regula o réxime de comercio de
emisións de gases de efecto invernadoiro), a través
das medidas que se están a desenvolver na nosa
Comunidade co fin de contribuír ao cumprimento do
obxectivo español de redución de emisións para o
período 2008-2012.

Como acción de redución no sector industrial, o
Plan Galego de Acción fronte ao Cambio Climático
contempla axudas a pequenas e medianas empresas
(Pemes) para a realización de investimentos que
reduzan emisións de GEI. Esta redución poderá con-
seguirse mediante investimentos executados nos pro-
cesos de produción, plans de mobilidade das empre-
sas, fomento do transporte sustentable, aumento da
eficiencia enerxética ou calquera outra forma que
produza unha redución efectiva das emisións.

O réxime xeral das axudas e subvencións nesta
Administración pública establécese nas disposi-
cións básicas da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia. A nivel regulamentario, a nor-
mativa principal está representada polo Decre-
to 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desen-
volve o réxime de axudas e subvencións públicas da
Comunidade Autónoma de Galicia, en canto non se
opoña á citada lei. Esta orde cumpre coas exixencias
da citada normativa.

De acordo con isto, e en uso das atribucións que
me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de
febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia,
en relación cos artigos 27.30º e 30º do Estatuto de
autonomía para Galicia,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto, finalidade e ámbito de aplica-
ción.

1. Esta orde ten por obxecto o establecemento das
bases reguladoras e a convocatoria de axudas con
carácter plurianual, en réxime de concorrencia com-

petitiva, dirixidas ás pequenas e medianas empresas
(en diante Pemes) galegas, asociacións destas legal-
mente constituídas ou clústers empresariais que
fagan investimentos co fin de acadar unha redución
das emisións dos seguintes gases de efecto inverna-
doiro (en diante GEI): dióxido de carbono, metano,
óxido nitroso, hidrofluorocarbonados, perfluorocar-
buros e hexafluoruro de xofre.

2. Con carácter prioritario serán subvencionables
os proxectos que teñan por finalidade a redución de
emisións de GEI nos seguintes ámbitos:

-Fomento do transporte sustentable, incluíndo
plans de mobilidade da empresa, asociacións destas
legalmente constituídas ou clústers empresariais.

-Mellora da eficiencia enerxética en calquera
ámbito da actividade da empresa.

3. Só poderá ser concedida unha axuda por proxec-
to e por beneficiario.

Artigo 2º.-Beneficiarios e condicións.

1. Poderán acollerse a estas axudas as Pemes, aso-
ciacións de Pemes ou clústers que emitan GEI e que
cumpran, así mesmo, os seguintes requisitos:

a) Ter o seu domicilio social na Comunidade Autó-
noma de Galicia.

b) Empresa con personalidade física ou xurídica
propia que reúna as seguintes cláusulas:

-Que empregue menos de 250 traballadores.

-Que teña un volume de negocio inferior a 50
millóns de euros ou un balance xeral inferior a 43
millóns de euros.

-Que non estea participada nun 25% ou máis do
seu capital por unha empresa que non cumpra os
requisitos anteriores.

c) No caso das Pemes que estean comprendidas
dentro do ámbito de aplicación da Lei 1/2005, do 9
de marzo, pola que se regula o réxime de comercio
de dereitos de emisión de GEI, e da Orde do 13 de
novembro de 2007, non se considerarán aqueles
proxectos que supoñan reducións no consumo de
materias primas e combustibles autorizados para a
instalación sometida á dita Lei 1/2005.

d) Que as actuacións propostas ao abeiro desta
orde non sexan de obrigado cumprimento pola lexis-
lación vixente.

e) Posuír personalidade xurídica propia, suficiente
capacidade de obrar e non estar inhabilitada para a
obtención de subvencións públicas ou para contratar
co Estado, comunidades autónomas e outros entes
públicos.

f) Prestar o seu consentimento a esta consellería
para a difusión do seu proxecto.
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g) Non ter ningunha sanción imposta mediante
resolución en firme en materia ambiental, no último
ano.

2. Non poderán obter a condición de beneficiarios
das axudas previstas nesta orde as persoas ou enti-
dades en que concorra algunha das circunstancias
previstas no artigo 10.2º e 3º da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 3º.-Actuacións subvencionables.

1. Serán susceptibles de subvención os investi-
mentos iniciados no ano 2009 e realizados ao longo
dos anos 2009-2010.

As accións que se realicen soamente ao longo do
ano 2009, deberán de estar completamente executa-
das antes do 1 de outubro de 2009, e as que se pro-
longuen ata 2010, deberán terse executado antes do
1 de outubro deste ano.

Así mesmo, o investimento material debe manter-
se e aplicarse ao fin concreto para que se concedeu
a subvención por un período mínimo de cinco anos.

2. En todo caso, os gastos subvencionables debe-
rán estar entre os determinados na orde do Ministe-
rio de Economía e Facenda 524/2008, do 26 de
febreiro, pola que se aproban as normas sobre os
gastos subvencionables dos programas operativos do
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e do
Fondo de Cohesión.

Artigo 4º.-Contía.

1. A axuda poderá acadar ata un 75% do custo
total do proxecto.

2. A axuda máxima por solicitante limitarase a
30.000 euros.

3. Cando o importe do gasto subvencionable supe-
re as contías previstas no artigo 29.3º da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, o beneficiario deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes provedores, agás
que polas especiais características dos gastos sub-
vencionables non exista no mercado suficiente
número de entidades que o subministren ou presten,
ou agás que o gasto se realizase con anterioridade á
solicitude de subvención.

4. Para os efectos do establecido no artigo 27 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia, os beneficiarios poderán subcontratar a totalida-
de do custo da actuación subvencionada.

Artigo 5º.-Solicitudes.

1. As solicitudes irán dirixidas ao conselleiro de
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible e
deberán ser presentadas mediante modelo normali-
zado recollido no anexo I desta orde, en calquera dos
lugares previstos no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26
de novembro, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo
común.

2. O prazo de presentación das solicitudes será de
dous meses contados a partir do día seguinte ao da
publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
O cómputo do citado prazo farase de data a data,
entendéndose como último día de prazo o correspon-
dente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o
último día for inhábil, o prazo entenderase prorroga-
do ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de
vencemento non houbese día equivalente ao inicial
do cómputo, entenderase que o prazo expira o último
día do mes.

3. Unha vez presentada a solicitude revisarase a
súa documentación e, se esta non reunir os requisi-
tos exixidos, requirirase o solicitante para que, no
prazo de dez días contados a partir do día seguinte
ao da recepción do requirimento, emende a falta ou
achegue os documentos preceptivos, indicándolle
que, se non o fixer, se poderá considerar desistido da
súa petición, e se arquivará sen máis trámite, de
acordo co disposto no artigo 71.1º da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo
común.

Artigo 6º.-Documentación xeral que se presentará
coas solicitudes.

1. Os interesados en obter estas axudas deberán
presentar a seguinte documentación:

1. A instancia de solicitude, segundo as indica-
cións recollidas no artigo 5.1º (anexo I).

2. Acreditación da personalidade:

2.1. Persoas xurídicas:

a) Orixinal ou copia compulsada da certificación
rexistral en que conste a súa constitución e os esta-
tutos vixentes.

b) Orixinal ou copia compulsada do documento
acreditativo do poder con que actúa o representante
en nome da entidade, no caso de que tal poder non
conste na certificación, e copia compulsada do seu
documento nacional de identidade.

c) Copia compulsada da tarxeta de identificación
fiscal.

2.2. Persoas físicas:

a) Copia compulsada do documento nacional de
identidade do titular ou titulares solicitantes, así
como do seu representante, se é o caso.

b) Copia compulsada da declaración censual de
alta en obrigas tributarias (modelo 037) na Axencia
Estatal Tributaria, referida a todos os titulares, se é
o caso.

3. Certificación expedida pola entidade bancaria
en que se sinale o número de conta do beneficiario
onde se debe realizar o pagamento.

4. Declaración do conxunto de todas as solicitudes
de axudas solicitadas ou concedidas para un mesmo
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proxecto, das distintas administracións públicas
competentes.

5. Presentarase un proxecto da actuación que se
realizará subscrito por técnico competente, que con-
teña:

a) Memoria técnica especificando as actividades
que se realizarán, así como a redución das emisións
de GEI calculadas en toneladas equivalentes de
CO2, especificándose os factores de emisión, facto-
res de oxidación, utilizados para o cálculo da redu-
ción das emisións de GEI que poderán ser recollidos
das seguintes fontes:

-Última edición publicada do inventario de emi-
sións de gases de efecto invernadoiro de España.

-Datos do Instituto para Diversificación e Aforro
da Enerxía (IDAE).

-Instituto Enerxético de Galicia (Inega).

-E en caso do uso doutra fonte que se especifique,
será validado pola Dirección Xeral de Desenvolve-
mento Sostible. En caso de que non se faga a dita
validación, indicarase o índice ou referencia aplica-
ble mediante requirimento de emenda previsto polo
artigo 5.3.

b) Orzamento detallado dos traballos que se van
realizar para a elaboración e execución do proxecto
de redución de gases de efecto invernadoiro, así
como, polo menos, unha factura pro forma dos con-
ceptos orzamentarios.

c) Calendario de prazos de execución.

6. Declaración, segundo o modelo do anexo II, de
non atoparse en ningún dos supostos previstos no
artigo 10.2º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia. Esta declaración deberá ser
presentada coa solicitude e coa xustificación do
investimento realizado.

7. Formulario de identificación da empresa segun-
do o anexo III.

2. A presentación da solicitude de concesión de
axuda ou subvención polo interesado, segundo o
artigo 20.3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia, comportará a autorización ao
órgano xestor para solicitar as certificacións que
deban emitir a Axencia Estatal da Administración
Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social
e a Consellería de Economía e Facenda da Xunta de
Galicia, agás denegación expresa por parte do soli-
citante, debendo presentar entón a certificación nos
termos previstos regulamentariamente. Esta compro-
bación efectuarase antes de resolverse a concesión e
antes de proceder á tramitación do pagamento. En
todo caso, o solicitante deberá estar ao día nas obri-
gas tributarias e coa Seguridade Social.

Artigo 7º.-Comisión de avaliación.

1. Presentada a solicitude xunto á documentación
exixida, procederase á súa valoración por parte
dunha comisión de avaliación de proxectos presidi-
da polo director xeral de Desenvolvemento Sostible,
da cal serán vogais o subdirector xeral de Fomento
do Desenvolvemento Sostible, o subdirector xeral de
Tecnoloxía e Control Medioambiental (Dirección
Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental) e o
director coordinador do Laboratorio de Medio
Ambiente de Galicia. Actuará como secretaria da
comisión a xefa de Servizo de Prevención do Cambio
Climático quen, ademais, exercerá as funcións de
instrutora dos procedementos de concesión.

2. Cando, por calquera causa, no momento en que
a comisión teña que examinar as solicitudes, algún
dos seus compoñentes non puider asistir, será subs-
tituído polo funcionario que para o efecto designe o
director xeral de Desenvolvemento Sostible.

3. A comisión de valoración rexerase polo estable-
cido no título II, capítulo II, artigo 22 e seguintes da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, relativo aos órganos colexia-
dos.

Artigo 8º.-Criterios de valoración e baremo.

1. A comisión de avaliación creada polo artigo 7º
desta orde estudará as solicitudes admitidas, anali-
zando a documentación requirida polo artigo 6º e
avaliará a redución de emisións de gases de efecto
invernadoiro derivada do investimento, aplicando os
seguintes criterios e puntuacións:

a) Redución absoluta, cuantificada en toneladas
equivalentes de CO2, que derivaría da execución do
proxecto: ata 9 puntos.

b) Eficiencia de redución do proxecto (toneladas
equivalentes de CO2 reducidas por euro investido):
ata 5 puntos.

c) Posuír certificacións ISO 14000 ou EMAS ou
memoria de sustentabilidade: 1 punto.

2. A comisión de avaliación poderá acordar a agru-
pación dos proxectos presentados nas dúas modali-
dades descritas no artigo 1º, asignando motivada-
mente a cada grupo unha porcentaxe do crédito, así
como a fixación dunha puntuación mínima para
acceder á concesión das axudas, facendo constar na
acta os criterios aplicados.

Artigo 9º.-Procedemento de avaliación das solicitudes.

1. Vencidos os prazos de presentación e, se é o
caso, de emenda de solicitudes establecidos polo
artigo 5º, o instrutor elaborará un informe para a súa
inclusión no expediente, facendo constar que da
información que consta no seu poder se desprende
que as solicitudes admitidas cumpren todos os
requisitos necesarios para acceder ás axudas.
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2. Seguidamente, o instrutor dará traslado do expe-
diente á comisión de avaliación, que procederá a
valorar as solicitudes de axudas de conformidade
cos criterios recollidos no artigo 8º. No caso de pro-
ducirse un empate entre as puntuacións de varias
solicitudes, as puntuacións asignadas polo presiden-
te da comisión terán carácter dirimente.

3. O secretario recollerá o resultado das votacións
da comisión nunha acta-informe en que se detallen
as ditas valoracións especificando os votos atribuí-
dos a cada solicitude para cada un dos criterios
establecidos no artigo 8º, número 1, e a puntuación
mínima necesaria prevista polo número 2 do mesmo
precepto. O informe elevarase ao director xeral de
Desenvolvemento Sostible, xunto cunha proposta de
resolución definitiva en que se expresará a relación
de solicitantes para os cales se propón a concesión
ou a denegación da subvención. Esta proposta
deberá axustarse ao disposto no artigo 9.5º do
Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se
desenvolve o réxime de axudas e subvencións
públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 10º.-Resolución de concesión.

1. A resolución da concesión será ditada polo
director xeral de Desenvolvemento Sostible, actuan-
do por delegación do conselleiro de Medio Ambien-
te e Desenvolvemento Sostible, nun prazo de sete
meses a partir da publicación desta convocatoria no
Diario Oficial de Galicia.

A dita resolución incluirá a fundamentación da
concesión das axudas xunto cunha relación de soli-
citantes, a que se lle conceden ou denegan.

2. Sen prexuízo da notificación da resolución aos inte-
resados nos termos previstos polos artigos 58 e 59 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, a relación citada no
número anterior farase pública a través da páxina web
oficial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvol-
vemento Sostible, e as subvencións concedidas publica-
ranse no Diario Oficial de Galicia, con expresión da
convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que
se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finali-
dade ou finalidades da subvención, de conformidade co
establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia, e coas excepcións previstas
no dito precepto.

3. O vencemento do prazo máximo indicado sen se
ditar e notificar a resolución posibilitará que os inte-
resados poidan entender desestimada a súa solicitude
por silencio administrativo, de conformidade co dis-
posto no artigo 23.5º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, e 44.1º da Lei 30/1992, do
26 de novembro, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo
común, sen prexuízo da obriga de resolver expresa-
mente as devanditas solicitudes, de conformidade co
previsto no artigo 42 desta lei.

4. Así mesmo, as resolucións de concesión da sub-
vención incluiranse no Rexistro público de subven-

cións dependente da Consellería de Economía e
Facenda co fin da ordenación e coñecemento da acti-
vidade subvencional en Galicia, sen prexuízo do dis-
posto no artigo 5º da Lei orgánica 15/1999, do 13 de
decembro, de protección de datos de carácter per-
soal. Os datos incorporados a el poderán ser obxecto
de rectificación, cancelación e oposición polo intere-
sado. No suposto de que a publicación dos datos do
beneficiario poida ser contraria ao respecto e salva-
garda do honor e á intimidade persoal e familiar das
persoas físicas segundo a Lei orgánica 1/1982, do 5
de maio, de protección civil do dereito ao honor, á
intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, este
poderá facer constar o seu dereito a que non se fagan
públicos os seus datos.

5. O outorgamento da axuda debe ser aceptado
polo beneficiario coas condicións específicas reco-
llidas nesta orde, no prazo de 10 días a partir do día
seguinte á notificación da resolución de concesión.
En caso de que o beneficiario non comunique a súa
aceptación no prazo indicado, a subvención outorga-
da considerarase tacitamente aceptada.

Artigo 11º.-Publicidade da resolución.

1. Deberá publicarse no Diario Oficial de Galicia a
relación das axudas concedidas cando o importe
delas, individualmente consideradas, sexa igual ou
superior aos 3.000 euros. Para as de contía inferior, a
relación das concedidas e denegadas farase pública a
través da páxina web da consellería, nos termos esta-
blecidos no artigo 13 puntos 3º e 4º, da Lei 4/2006, do
30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na
Administración pública galega, e tamén as sancións
que se puideren impoñer, polo que a presentación da
solicitude leva implícita a autorización para o trata-
mento necesario dos datos dos beneficiarios e da súa
publicación na citada páxina web.

2. O beneficiario das axudas deberá cumprir coa
exixencia de publicidade da axuda concedida ao
abeiro do disposto no artigo 15.3º da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Así mesmo, en cumprimento do disposto nos
artigos 8 e 9 do Regulamento (CE) 1828/2006, da
Comisión, do 8 de decembro, na antedita publicida-
de, deberá indicarse que as actuacións as cofinancia
o Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional
(Feder), debendo cumprirse, así mesmo, os demais
requisitos exixidos ao beneficiario no regulamento.

Artigo 12º.-Modificación da resolución.

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 da concesión, de
acordo co disposto no artigo 17.4º da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia.
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Artigo 13º.-Acreditación de traballos realizados.

1. Con carácter previo á percepción dos pagamen-
tos, o representante da empresa beneficiaria deberá
formular baixo a súa responsabilidade a conta xusti-
ficativa do gasto, acompañada de orixinal ou copia
compulsada das facturas, xustificantes bancarios,
transferencia de crédito (agás no que se refire aos
pagamentos á Seguridade Social, Axencia Tributaria
e Xunta de Galicia, no que sería exixible o docu-
mento de ingreso que proceda), ou calquera outro
documento con validez xurídica que xustifique o
investimento solicitado e o cumprimento do obxecto
da subvención pública. Esta conta e xustificantes
deberán presentarse antes do 15 de outubro de 2009
ou de 2010, segundo a anualidade que corresponda,
ante a Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible
co fin de que esta outorgue, se procede, a súa con-
formidade.

Considerarase gasto realizado o que foi efectiva-
mente pagado con anterioridade á finalización do
período de xustificación determinado.

A conta deberá incluír a declaración das activida-
des realizadas que foron financiadas coa subvención
e o seu custo, coa desagregación de cada un dos gas-
tos producidos, e a súa presentación realizarase,
como máximo, nos quince días naturais desde a fina-
lización do prazo previsto para a realización das
actividades obxecto de axuda.

2. O incumprimento da obriga de xustificación da
subvención nos termos establecidos neste artigo ou
a súa xustificación insuficiente levará consigo o
reintegro nas condicións previstas no artigo 33 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño.

3. No momento da xustificación da execución do
proxecto e, en calquera caso, antes do pagamento, o
peticionario presentará unha declaración comple-
mentaria do conxunto de axudas solicitadas para o
mesmo proxecto, tanto das aprobadas e concedidas
como das pendentes de resolución, das distintas
administracións públicas competentes ou calquera
dos seus organismos, entes ou sociedades, de acordo
coa Resolución do 30 de novembro de 1999, na cal
se establece o mecanismo de seguimento e control
de concorrencia e acumulación das axudas públicas.

Artigo 14º.-Pagamento.

O pagamento formalizarase unha vez que a Direc-
ción Xeral de Desenvolvemento Sostible preste a
conformidade coa conta e xustificantes presentados
polo beneficiario de conformidade co artigo 13º,
número 1.

Para os investimentos plurianuais poderanse efectuar
pagamentos parciais, á conta da liquidación que se
perciba, cumprindo os requisitos que para este efecto
determinen os artigos 16 e 17 do Decreto 287/2000, do
21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de
axudas e subvencións públicas da Comunidade Autó-
noma de Galicia.

O sumatorio dos pagamentos axustarase en todo
caso e non excederá a cantidade orzada para cada
anualidade, segundo o artigo 16 desta orde.

Artigo 15º.-Redución do pagamento.

No suposto de que o investimento ou a actividade
realizada teña un custo inferior ao inicialmente pre-
visto, a axuda concedida verase diminuída na canti-
dade necesaria para manter a porcentaxe de axuda
sobre o investimento estipulado.

Artigo 16º.-Aplicación orzamentaria.

Para a concesión das axudas convocadas nesta
orde destinaranse ata un máximo de 500.000 euros
que se imputarán na aplicación orzamentaria
15.03.541D.770.0 dos orzamentos xerais da Comu-
nidade Autónoma de Galicia do ano 2009, e 500.000
euros na aplicación orzamentaria 15.03.541D.770.0
dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de
Galicia do ano 2010. En todo caso, as dispoñibilida-
des orzamentarias soamente permitirán atender as
solicitudes para as cales o crédito orzamentario
alcance.

A devandita contía poderá incrementarse despois,
se é o caso, de tramitar o oportuno expediente orza-
mentario de xeración, ampliación ou incorporación
de crédito.

Así mesmo, poderá incrementarse con remanentes
doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo
crédito, ou a créditos incluídos no mesmo programa ou
en programas do mesmo servizo de acordo coas condi-
cións establecidas no artigo 31.2º da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 17º.-Axudas de minimis.

1. As axudas a empresas que se poidan conceder
ao abeiro desta orde sométense ao réxime de mini-
mis, polo que cada beneficiario non poderá recibir
máis de 200.000 euros, de axudas sometidas ao
antedito réxime, durante calquera período de tres
exercicios fiscais.

2. Para tal efecto, os posibles beneficiarios indica-
dos no artigo 2º desta orde deberán xuntar, coa súa
solicitude, declaración sobre calquera outra axuda
sometida ao devandito réxime de minimis recibida
nos dous exercicios fiscais anteriores e durante o
exercicio en curso (anexo IV).

3. Na resolución de concesión farase constar o
importe da axuda, expresado en equivalente bruto
de subvención, así como sobre a súa natureza de
minimis, segundo o Regulamento (CE) 1998/2006,
da Comisión, do 15 de decembro (DOUE L 379, do
28 de decembro).

4. Non obstante o disposto no parágrafo 1, a axuda
total sometida ao réxime de minimis concedida a
unha empresa que opere no sector do transporte por
estrada non poderá superar 100.000 euros, durante
calquera período de tres exercicios fiscais.
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5. Ademais, as empresas dos sectores da pesca e a
acuicultura e as da produción primaria de produtos
agrícolas poderán recibir axudas sometidas ao réxime
de minimis se se acollen ao Regulamento (CE)
nº 1860/2004, da Comisión, do 6 de outubro, modifica-
do polo Regulamento (CE) da Comisión 875/2007, do
24 de xullo, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do
Tratado CE ás axudas de minimis nos sectores agrario
e pesqueiro (DOUE L 193, do 25 de xullo de 2007).

Neste caso, o importe total das sometidas ao réxi-
me de minimis non poderá superar os 30.000 euros
brutos durante calquera período de tres exercicios
fiscais.

6. Segundo o artigo 3 do Regulamento (CE)
1535/2007, da Comisión, do 20 de decembro, relativo
á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axu-
das de minimis no sector da produción de produtos
agrícolas (DOUE L 337, do 21 de decembro de 2007)
o máximo da axuda que se pode conceder ás empresas
do sector da produción de produtos agrícolas serán
7.500 euros en tres anos.

Artigo 18º.-Compatibilidade de axudas.

As axudas concedidas ao abeiro desta orde serán
incompatibles con calquera outra que teña a mesma
finalidade e proceda de administracións ou de entes
públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea
ou de organismos internacionais.

Artigo 19º.-Reintegro.

1. Procederá a revogación das axudas concedidas,
así como o reintegro total ou parcial das contías per-
cibidas e a exixencia dos xuros de demora, de acor-
do co establecido no artigo 36 da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia, nos casos e ter-
mos previstos no artigo 33 da mesma lei.

2. Non se poderá exixir o pagamento da subven-
ción ou subvención concedida e procederá o reinte-
gro total ou parcial da contía percibida, xunto cos
xuros de mora producidos desde o pagamento, nos
casos seguintes:

a) Incumprimento da obriga de xustificación.

b) Obtención da subvención sen reunir os requisi-
tos exixidos para a súa concesión.

c) Incumprimento da finalidade para que foi con-
cedida a subvención.

d) Incumprimento das condicións impostas aos
beneficiarios con motivo da concesión da subven-
ción ou subvención pública.

3. Aos beneficiarios seralles de aplicación, nos
seus propios termos, o réxime de infraccións e san-
cións en materia de subvencións establecido no títu-
lo IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia; así como o procedemento previsto no
Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se

aproba o Regulamento do procedemento para o exer-
cicio da potestade sancionadora.

Artigo 20º.-Obriga de facilitar información.

Ademais da documentación complementaria que
durante a tramitación do procedemento poidan exi-
xir os órganos correspondentes da Dirección Xeral
de Desenvolvemento Sostible, os beneficiarios das
axudas previstas nesta orde teñen a obriga de facili-
tar toda a información que lles sexa requirida polos
órganos dependentes do organismo pagador, pola
Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo
Tribunal de Contas e polo Consello de Contas, no
exercicio das súas funcións de fiscalización e con-
trol do destino das axudas públicas, así como a que
lle sexa solicitada por calquera órgano comunitario
de inspección ou control.

Artigo 21º.-Recursos.

A resolución ditada, segundo o disposto no núme-
ro 1 do artigo 10, poñerá fin á vía administrativa e
contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo
de reposición ante o conselleiro de Medio Ambiente
e Desenvolvemento Sostible, no prazo dun mes des-
de a notificación da resolución, ou ben impugnala
directamente ante o Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, no prazo de dous meses se a resolución for
expresa, ou tres meses desde que se entenda deses-
timada por silencio administrativo, de acordo co dis-
posto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26
de novembro, e 46 da Lei 26/1998, do 13 de xullo,
da xurisdición contencioso-administrativa.

Disposición adicional

Única.-Delegación de funcións.

Delégase no director xeral de Desenvolvemento
Sostible o exercicio da competencia para conceder
ou denegar as axudas obxecto desta orde, contida no
seu artigo 9.1º, consonte o disposto no artigo 13 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídi-
co das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Desenvolvemento.

Facúltase o director xeral de Desenvolvemento
Sostible para ditar cantas disposicións complemen-
tarias sexan precisas para o desenvolvemento desta
orde.

Segunda.-Entrada en vigor.

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

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2009.

Manuel Vázquez Fernández
Conselleiro de Medio Ambiente e Desenvolvemento

Sostible
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDE
AXUDAS A EMPRESAS QUE REALICEN INVESTIMENTOS ENCAMIÑADOS 

 Á REDUCIÓN DE EMISIÓNS DE GASES DE EFECTO INVERNADOIRO MA951A

ANEXO I 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA

Orde do 27 de febreiro de 2009 pola que se convoca e regula o réxime de 
concesión de axudas a Pemes de Galicia para o financiamento de investimentos 
encamiñados á redución de emisións de gases de efecto invernadoiro.

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

de 200de,

Lugar e data

ENDEREZO

CIF / NIF

PROVINCIA

PERSOA FÍSICA OU XURÍDICA

TELÉFONOLOCALIDADE CÓDIGO POSTAL FAX

DATOS DO/A SOLICITANTE

ORZAMENTO TOTAL DO PROXECTO

REDUCIÓN DE TONELADAS DE CO2

ANUALIDADE

OBXECTO DA SOLICITUDE

¿PRESENTOU ESTE PROXECTO A OUTRA CONVOCATORIA DE AXUDAS?

ORGANISMO PROGRAMA DE AXUDA
SITUACIÓN

S.P.D.: Solicitada e pendente de decisión 
S.C. Solicitada e concedida

CONTÍA SOLICITADA 
OU CONCEDIDA

SI NON

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, a consellería  publicará no Diario Oficial de Galicia e na súa 
páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao abeiro desta orde; e incluirá igualmente as referidas axudas e as 
sancións que, como consecuencia delas, puideren impoñerse, 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.

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA

 A QUE SE INDICA NO ARTIGO 6º DESTA ORDE.

 A QUE SE INDICA NO ARTIGO 13º DESTA ORDE.

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos persoais 
recollidos nesta solicitude, se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os 
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a esta consellería como responsable do ficheiro (o 
enderezo figura ao pé desta solicitude).
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CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

ANEXO  II (MODELO DE DECLARACIÓN)

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

DECLARACIÓN
AXUDAS A EMPRESAS QUE REALICEN INVESTIMENTOS ENCAMIÑADOS 

 Á REDUCIÓN DE EMISIÓNS DE GASES DE EFECTO INVERNADOIRO MA951A

Asdo.:

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

(Sinatura do/a solicitante ou representante)

de 200de,

Lugar e data

Don/Dona , con DNI , solicitante

dunha subvención en representación de , ao abeiro da

Orde do _________________________, pola que se establecen axudas a empresas encamiñadas á redución de emisións de 

gases de efecto invernadoiro. 

Declara que cumpre os requisitos establecidos na normativa en vigor para obter a condición de beneficiario e non 

concorre nel ningunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
Galicia.

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE
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ANEXO  III
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

IDENTIFICACIÓN DA EMPRESA

ENDEREZO

CIF/NIF

PROVINCIA

ENTIDADE

CONCELLO

TELÉFONOLOCALIDADE CÓDIGO POSTAL FAXEXTENSIÓN CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DO/A TITULAR

Asdo.:

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

(Sinatura do/a solicitante ou representante)

de 200de,

Lugar e data

Expoña a cantidade de toneladas equivalentes de CO2 evitadas co proxecto e a súa metodoloxía de cálculo e calquera outra información que 
considere relevante:

RESUMO DA MEMORIA

ENDEREZO

CÓDIGO POSTAL

CONCELLO

DENOMINACIÓN

TELÉFONO

PROVINCIA

EXTENSIÓN FAX CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DA INSTALACIÓN
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CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

ANEXO  IV - (MODELO DE DECLARACIÓN DE AXUDAS)

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

DECLARACIÓN
AXUDAS A EMPRESAS QUE REALICEN INVESTIMENTOS ENCAMIÑADOS 

 Á REDUCIÓN DE EMISIÓNS DE GASES DE EFECTO INVERNADOIRO MA951A

AXENCIA DE PROTECCIÓN
DA LEGALIDADE URBANÍSTICA

Resolución do 3 de marzo de 2009 pola que
se ordena a publicación do convenio de
adhesión á Axencia de Protección da Lega-
lidade Urbanística do Concello de Oroso.

O día 30 de xaneiro de 2009 a axencia e o Concello
de Oroso asinaron o convenio de adhesión dese conce-
llo á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

De conformidade co establecido no artigo 9.1º dos
estatutos da axencia aprobados polo Decre-
to 213/2007, do 31 de outubro, dispoño a súa publi-
cación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 3 de marzo de 2009.

Hipólito Pérez Novo
Director da Axencia de Protección da Legalidade

Urbanística

(Sinatura do/a solicitante ou representante)

Asdo.:

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

de 200de,

Lugar e data

DECLARO QUE O CONXUNTO DE AXUDAS SOMETIDAS AO RÉXIME DE MINIMIS RECIBIDAS NOS 

DOUS EXERCICIOS FISCAIS ANTERIORES E DURANTE O EXERCICIO EN CURSO FORON:


