
DOG Núm. 102 Venres, 27 de maio de 2011 Páx. 11890

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDECUALIFICACIÓN DE URBANIZACIÓN PROTEXIDA DE SOLO VI413A

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA

Real decreto 2066/2008, do 12 de decembro, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda 
e Rehabilitación 2009-2012. 
Decreto 402/2009, do 22 de outubro, polo que se establecen as axudas públicas en materia 
de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no 
Real decreto 2066/2008, do 12 de decembro, para o período 2009-2012. 
Resolución do 13 de maio de 2011 pola que se  modifican os modelos de solicitude e a documentación que os acompaña previstos 
no anexo II do Decreto 402/2009, do 22 de outubro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da 
Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 2066/2008, do 12 de decembro, para o 
período 2009-2012.

Área Provincial do IGVS en

, de de

TELÉFONO DE CONTACTOCÓDIGO POSTAL

CIF

LOCALIDADE

ENDEREZO

PROMOTOR/A

SOLICITANTE

PROVINCIA

NIF

Na súa representación:

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO DE CONTACTOCÓDIGO POSTALLOCALIDADE

ENDEREZO PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

SITUACIÓN DA OBRA

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, mediante un escrito dirixido a esta consellería como responsable do ficheiro (o enderezo figura ao pé desta 
solicitude).

APELIDOSNOME

• Proxecto de urbanización Data de aprobaciónSI NON

EXPOÑO:

Que formulo esta solicitude en calidade de:
PERSOA FÍSICA

PROMOTOR PRIVADO
PERSOA XURÍDICA

COOPERATIVA

COMUNIDADE AUTÓNOMA POR SI OU A TRAVÉS DOS SEUS ORGANISMOS OU EMPRESAS

CONCELLO POR SÍ OU A TRAVÉS DOS SEUS ORGANISMOS OU EMPRESAS

Respecto á seguinte área de urbanización

SOLICITO:
A cualificación da urbanización de solo como actuación protexida

• Identificación rexistral da/s parcela/s (identificar rexistro, tomo, libro, folio, predio, inscrición e sección)

• Sistema de xestión para a urbanización do solo

OUTROS (especificar)

• Clasificación do solo

• Planificación que lexitima a actuación

Estado do planeamento

Usos permitidos

• Edificabilidade residencial protexida da unidade de actuación m2

• Superficie edificable resultante programada m2

• Edificabilidade residencial da unidade de actuación m2

o recoñecemento do dereito a obter o préstamo acollido ao convenio do Plan de Vivenda 2009-2012.

Autorizo o IGVS de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a orde da Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009  que o 
desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade no Sistema de Verificación de Datos de Identidade do Ministerio da Presidencia

SI NON

ANEXO II
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CONSELLERÍA DE  MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO  E INFRAESTRUTURAS 
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACHEGAR Á SOLICITUDE

No caso de non autorizar a consulta sobre os datos de identidade, copia compulsada do DNI do solicitante e, se é o caso, da representación que teña.

Certificado expedido polo concello, en que se consigne a cualificación urbanística dos terreos, a situación do planeamento vixente e o cumprimento das obrigas 
impostas pola lexislación urbanística.

Acreditación da propiedade do solo, opción de compra, dereito de superficie ou concerto formalizado con quen desempeñe a titularidade do solo ou calquera outro 
título ou dereito que conceda facultades para efectuar a urbanización.

Memoria de viabilidade técnico-financiera e urbanística do proxecto, asinada polo promotor e coa conformidade dos técnicos responsables (plenamente identificados) 
que conterá:

Delimitación cartográfica da superficie da actuación.

Superficie total do solo, superficie edificable e distribución segundo o planeamento e número e tipoloxía das vivendas por construír segundo os artigos 64 e 
seguintes do Real decreto 2066/2008 e demais usos previstos do solo.

Custos da urbanización.

Desenvolvemento temporal das actuacións (urbanización, comezo e remate das vivendas).

Prezo das vivendas protexidas.

Desenvolvemento financeiro da operación.

Xustificación da viabilidade técnica e urbanística da actuación.

Criterios de sustentabilidade que se aplicarán á urbanización.

DECLARACIÓN DE CUMPRIMENTO DE COMPROMISOS

1. Desenvolvemento temporal da actuación da urbanización

• Prazo de inicio das obras meses

• Prazo de terminación das obras meses

• Prazo da execución da urbanización meses

• Previsión de execución das obras de urbanización por anualidades:

Ano

% de execución de obra

Ano Ano Ano

2. Comprométome a iniciar dentro do prazo máximo de 3 anos directamente, ou mediante concerto, a construción de, polo menos, un 30% das vivendas protexidas 1

O cómputo do prazo  iniciarase a partir da conformidade do Ministerio de Fomento á subvención agás que o planeamento vixente ou a lexislación urbanística estableza 
outro prazo.

Plano dixitalizado e xeoreferenciado da delimitación do ámbito.

Acreditación do pagamento da taxa correspondente.

, de de

(Sinatura)

Declaro que ningún dos beneficiarios da axuda están incursos nas circunstancias recollidas no artigo 13 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, que implican a prohibición para 
obter tal condición.
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