DOG Núm. 118

Venres, 21 de xuño de 2013

Páx. 24302

ANEXO I
PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

AXUDAS PARA A REPARACIÓN, REHABILITACIÓN E ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS
DE VIVENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA

VI420A

DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
COMUNIDADE DE PROPIETARIOS

NIF

ENDEREZO

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

TELÉFONO MÓBIL

CONCELLO

ENDEREZO ELECTRÓNICO

E, na súa representación,
PRIMEIRO APELIDO

NOME

TELÉFONO MÓBIL

TELÉFONO

FAX

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO ELECTRÓNICO

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
ENDEREZO

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

CONCELLO
ENDEREZO ELECTRÓNICO

EXPÓN:
Que en calidade de presidente/a da comunidade de propietarios indicada, desexa acollerse á convocatoria de axudas establecidas na Orde do 19
de setembro de 2008.

SOLICITA:
Que se conceda axuda para as seguintes actuacións subvencionables do artigo 4 da Orde do 19 de setembro de 2008.
Adecuación estrutural.
Adecuación funcional.
Seguranza fronte a accidentes, sinistros, estabilidade de elementos de fachada ou obras de emerxencia doutros elementos funcionais.
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Condicións de estanquidade fronte a choiva, humidade e illamento térmico.
Supresión de barreiras arquitectónicas.
Rede xeral de auga, gas, electricidade, telefonía, saneamento, calefacción e servizos xerais.
Medidas de aforro enerxético.

DATOS BANCARIOS
DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE QUE SON CERTOS OS DATOS CONSIGNADOS RELATIVOS Á CONTA BANCARIA INDICADA
TITULAR DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (20 DÍXITOS)

Autorizo o Instituto Galego da Vivenda e Solo, de conformidade co artigo 6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns
aos servizos públicos, para a obtención do certificado da Axencia Estatal de Administración Tributaria de estar ao día nas obrigas tributarias.
SI

NON

Autorizo o Instituto Galego da Vivenda e Solo, de conformidade co artigo 4 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 que a desenvolve, para a obtención do certificado da Consellería de
Facenda da Xunta de Galicia de estar ao día nas obrigas tributarias.
SI

NON

Autorizo o Instituto Galego da Vivenda e Solo, de conformidade co artigo 6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns
aos servizos públicos, para a obtención do certificado da Tesouraría Xeral da Seguridade Social de estar ao día nas obrigas fronte á Seguridade
Social.
SI

NON
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ANEXO I

(continuación)
En relación con outras axudas concedidas ou solicitadas para as actuacións subvencionables, DECLARA o seguinte:
Solicitáronse ou fóronlle concedidas as seguintes axudas:

1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
2. Que a comunidade de propietarios non está incursa en ningunha das limitacións establecidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, para obter a condición de beneficiario dunha subvención, e coñece e admite as condicións da convocatoria e cumpre
cos requisitos establecidos na orde reguladora.

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA (sinalar a que corresponda):
Relación de propietarios.
Copia compulsada do libro de actas onde se nomea o/a presidente/a da comunidade de propietarios.
Copia compulsada do NIF do/da presidente/a no caso de non autorizar a consulta sobre os datos de identidade.
Certificado expedido polo/pola secretario/a da comunidade do acordo adoptado pola xunta de propietarios para solicitar a subvención.
Certificado expedido polo/pola secretario/a da comunidade do acordo adoptado pola xunta de propietarios para a execución das obras.
NIF da comunidade de propietarios.
Fotografías do edificio e das zonas que se van reparar.
Para as obras de adecuación estrutural deberá presentar:
Unha memoria valorada, asinada por un facultativo competente, xustificativa da necesidade das reparacións solicitadas con proposta
técnica.
Orzamento protexible detallado de conformidade co establecido no artigo 7 da orde reguladora.
Para as obras de adecuación funcional deberá presentar:
Unha memoria descritiva das obras, asinada por un facultativo competente.
Orzamento protexible detallado de conformidade co establecido no artigo 7 da orde reguladora.
Cando a solicitude comprenda diferentes tipos de actuacións, esta documentación deberá presentarse individualmente para cada unha.
Outros documentos que, ao entender da persoa solicitante, resulten necesarios como complemento da documentación anterior.
De conformidade co artigo 13.4 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, a Consellería publicará na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas
concedidas ao abeiro desta orde. 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 dos
beneficiarios e a referida publicidade.
Autorizo o IGVS, 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 que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación
de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
SI

NON (no caso de non dar esta autorización, debe xuntar copia compulsada do NIF)
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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 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
ao Instituto Galego de Vivenda e Solo como responsable do ficheiro.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 19 de setembro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2008 axudas ás comunidades de propietarios, en
réxime de concorrencia competitiva, para a reparación, rehabilitación e adaptación de edificios de viviendas de protección oficial de promoción pública.
Resolución do 6 de xuño de 2013, da Presidencia do Instituto Galego da Vivenda e Solo, pola que se convocan subvencións, en réxime de concorrencia
competitiva, no exercicio 2013, dirixidas ás comunidades de propietarios para a reparación, rehabilitación e adaptación de edificios de vivendas protexidas
de promoción pública.

SINATURA DO/ DA PRESIDENTE/A DA COMUNIDADE SOLICITANTE

Lugar e data

,

de

de

Área provincial do Instituto Galego da Vivenda e Solo en
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