ANEXO III

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

VI408G

SOLICITUDE

CUALIFICACIÓN DEFINITIVA PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA DE REXENERACIÓN E
RENOVACIÓN URBANAS NO ÁMBITO DA ARI DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO
FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide coa anterior)
TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

CONCELLO
FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDAD
CORREO ELECTRÓNICO

EXPÓN
Que dentro do prazo máximo outorgado para o efecto comunico o remate das obras previstas na resolución de concesión tramitadas ao abeiro
do expediente

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Copia do DNI da persoa solicitante, só no caso de non autorizar a súa consulta.
Copia do DNI da persoa representante, só no caso de non autorizar a súa consulta.
Reportaxe fotográfica que amose as obras realizadas.
Memoria en que se describen as actuacións realizadas e en que se xustifica, de ser o caso, o aforro enerxético derivado da actuación.
Facturas das persoas provedoras que deberán reflectir de xeito desagregado o seu importe e a súa descrición conforme o anexo VII.
Documentos bancarios acreditativos do pagamento das facturas presentadas ou recibín do provedor/a para gastos por importe inferior a
1.000 €.
Licenza municipal e/ou autorización outorgada para as obras executadas.
Certificación do inicio das obras (para o caso de non a ter presentada con anterioridade).
Certificación do remate das obras e, de ser o caso, certificado das instalacións: térmicas, eléctricas e posta en marcha do ascensor
tramitado ante a Consellería de Economía, Emprego e Industria.
Certificado emitido pola empresa que executou as obras, onde se recolla o seu nome, enderezo e NIF.
Para o caso de que o importe das obras previstas na cualificación provisional superen 30.000 euros, deberán achegarse tres orzamentos.

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO III
(continuación)

Autorizo o Insituto Galego de Vivenda e Solo para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de
identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde
da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo o Insituto Galego de Vivenda e Solo para consultar os datos de identidade da persoa representante no Sistema de verificación de datos
de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a
Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral do Instituo Galego de Vivenda e Solo, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a
rehabilitacion.igvs@xunta.es.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 22 de decembro de 2015 pola que se abre o prazo para solicitar a participación para actuacións de rehabilitación de edificios e
vivendas no ámbito da área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, no marco do programa de rexeneración e renovación urbanas do
Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013–2016, e se
establecen as bases reguladoras das subvencións deste programa.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura da Área Provincial do Instituto Galego de Vivenda e Solo de

de

de

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO VII

RELACIÓN DE FACTURAS E DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS DO GASTO OU INVESTIMENTO REALIZADO
EDIFICIO/VIVENDA
NOME

EXPEDIENTE

COMUNIDADE DE PERSOAS PROPIETARIAS/AGRUPACIÓN DE CC.PP. E PROPIETARIOS/AS ÚNICOS/AS
NOME/RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

Nº da factura

PRIMEIRO APELIDO

Data da
factura

Data do documento
bancario de
pagamento/recibín

SEGUNDO APELIDO

Persoa expedidora - provedora contratista - etc.

NIF

Total da factura

Importe que
corresponde ás
actuacións que se
xustifican

TOTAL QUE SE XUSTIFICA
Achéganse coa presente relación as facturas enumeradas e o seus correspondentes documentos bancarios e recibíns de pagamento, de acordo
co número de orde asignado.
Se non se dispón de espazo neste impreso, utilícese unha relación adicional en folla á parte.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

