
PROCEDEMENTO
CÓDIGO DO 
PROCEDEMENTO DOCUMENTO

PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO NO PROGRAMA DE 
VIVENDAS BALEIRAS SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO 
POSTAL

PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

(Datos da persoa representante legal)
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO 
POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE 

DECLARA: 
1. Que a entidade que representa ten asinado un  convenio de colaboración co IGVS en data.......................
2. Que a entidade que representa adicará a vivenda a unha unidade de convivencia pertencente a algún dos colectivos
prioritarios do programa e que se cumprirán todas as condicións establecidas nas bases reguladoras e especificamente
no Título II.

SOLICITA:  a inclusión da súa entidade como demandante de vivenda de acordo co establecido no artigo 11 das bases
reguladoras do programa de Vivenda en Aluguer

Lexislación aplicable:
Convenio de colaboración entre o IGVS e a FEGAMP  para o desenvolvemento do programa de vivendas baleiras no
ámbito do Plan Galego de Rehabilitación, aluguer e mellora do acceso á vivenda 2015/2020.
Acordo municipal de data...........
Bases reguladoras do programa de vivendas baleiras.

Sinatura da persoa solicitante ou representante



 DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA:

o DNI/NIE da persoa representante da entidade.  

o Copia da inscrición da xunta directiva acreditativa da representación da persoa asinante da solicitude.

o NIF da entidade solicitante.

o Estatutos nos que figure que o seu obxecto social inclúe a axuda a algún dos colectivos prioritarios establecidos 

no artigo 10º das bases reguladoras.

o Certificación de inscrición no rexistro oficial no que lle corresponda estar inscrita polo seu ámbito de actuación 

e territorial.

o Certificado de non ter débedas coa administración tributaria galega ou estatal, nin coa seguridade social.

 

En cumprimento  do  disposto  no  artigo  5  da  Lei  Orgánica  15/1999,  de  protección  de datos  de  carácter  persoal,
infórmaselle de que os datos persoais recollidos nesta solicitude, así como os datos relativos aos contratos de aluguer
que realice ao amparo do Programa de Vivendas Baleiras, serán incorporados a un ficheiro para o seu tratamento coa
finalidade da xestión deste procedemento, e especialmente na tramitación dos seguros da vivenda. Se o desexa,
poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na Lei, dirixindo un escrito a
este concello como responsable do ficheiro.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data
, de de


