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III. Outras dIspOsIcIóns

InstItutO GaleGO da VIVenda e sOlO

RESOLUCIÓN do 2 de xullo de 2019 pola que se convocan, para o ano 2019, as 
subvencións do Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e 
rural do Plan de vivenda 2018-2021, correspondentes ás áreas de rehabilitación 
integral dos Camiños de Santiago e do Parque Nacional das Illas Atlánticas.

O 12 de abril de 2019 asináronse os acordos específicos de financiamento das áreas de 
rehabilitación integral dos Camiños de Santiago e do Parque Nacional da Illas Atlánticas, 
no marco da Comisión Bilateral de Seguimento, de conformidade co previsto no artigo 49 
do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan de vivenda 2018-2021. 

O 2 de xullo de 2019 publicouse no Diario Oficial de Galicia a Resolución do 20 de xuño 
de 2019, pola que se regula o procedemento para participar no Programa de fomento da 
rexeneración e renovación urbana e rural do Plan de vivenda 2018-2021 e se establecen 
as bases reguladoras das subvencións correspondentes ás áreas de rehabilitación integral 
dos Camiños de Santiago e do Parque Nacional das Illas Atlánticas.

Estas áreas de rehabilitación integral son as únicas xestionadas directamente pola Co-
munidade Autónoma de Galicia, a través do Instituto Galego da Vivenda e Solo. Así, me-
diante esta resolución convócanse, en réxime de concorrencia non competitiva, as sub-
vencións, destinadas a financiar actuacións de rehabilitación e renovación de edificios e 
vivendas do Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural correspon-
dentes ás áreas de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago e do Parque Nacional 
das Illas Atlánticas para a anualidade 2019. 

Esta convocatoria suxéitase ao disposto no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, 
polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, 
na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no seu regulamento, aprobado 
polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro. 

De conformidade con todo o anterior, no exercicio das facultades que me confire o ar-
tigo 4 do Decreto 97/2014, do 24 de xullo, polo que se establece a estrutura orgánica do 
Instituto Galego da Vivenda e Solo,
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RESOLVO:

Primeiro. Obxecto e réxime das axudas

1. Esta resolución ten por obxecto convocar as subvencións, para o ano 2019, do Pro-
grama de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural correspondentes ás áreas 
de rehabilitación integral (en diante, ARI) dos Camiños de Santiago e do Parque Nacional 
das Illas Atlánticas, que se tramitarán co código de procedemento VI408H.

2. As subvencións desta convocatoria están destinadas a financiar actuacións de reha-
bilitación e renovación de edificios e vivendas situadas nos ámbitos da ARI dos Camiños 
de Santiago e da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas.

3. As actuacións obxecto de financiamento deberán contar coa correspondente reso-
lución de cualificación definitiva outorgada polo Instituto Galego da Vivenda e Solo (en 
diante, IGVS).

4. De conformidade co establecido no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, estas 
subvencións concederanse polo procedemento de concorrencia non competitiva, ata esgo-
tar o crédito dispoñible previsto nesta resolución de convocatoria.

Segundo. Bases reguladoras 

As subvencións deste programa rexeranse polas bases reguladoras aprobadas pola 
Resolución do 20 de xuño de 2019, da Presidencia do IGVS, e publicadas no Diario Oficial 
de Galicia (en diante, DOG) núm. 124, do 2 de xullo de 2019.

Terceiro. Crédito orzamentario 

1. As subvencións previstas nesta convocatoria faranse efectivas con cargo á aplicación 
orzamentaria 07.83.451.A.780.6 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Ga-
licia, coa seguinte distribución:

ARI Camiños de Santiago
Aplicación

07.83.451A.780.6 Importe 2019

Proxecto 201800007 FFE 1.000.000 €

Proxecto 20180003 FCA 500.000 €
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ARI Illas Atlánticas

Aplicación
07.83.451A.780.6 Importe 2019

Proxecto 20180007-FFE 450.000 €

Proxecto 201800003-FCA 50.000 €

2. As contías establecidas poderán ser obxecto de ampliación por resolución da persoa 
titular da Dirección Xeral do IGVS, tendo efecto logo da súa publicación no DOG, de con-
formidade co establecido no artigo 30 do regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

Cuarto. Persoas ou entidades beneficiarias

1. No ámbito da ARI dos Camiños de Santiago poderán ser persoas ou entidades bene-
ficiarias das subvencións desta convocatoria:

a) As comunidades de persoas propietarias e as agrupacións de comunidades de per-
soas propietarias, constituídas conforme o disposto polo artigo 5 da Lei 49/1960, do 21 de 
xullo, de propiedade horizontal.

b) As agrupacións de persoas propietarias.

c) As persoas físicas propietarias de edificios ou vivendas.

2. No ámbito da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas, ademais das recollidas no 
número anterior, tamén poderán ser persoas beneficiarias das subvencións desta convo-
catoria:

– As persoas físicas con algún dereito real sobre un edificio ou vivenda situada neste 
ámbito.

– As persoas titulares dunha concesión sobre un edificio ou vivenda situada neste ám-
bito.

3. Para ser beneficiarias destas subvencións, as persoas e entidades sinaladas nos 
números anteriores deberán estar en posesión da correspondente cualificación definitiva 
da actuación outorgada polo IGVS. Poderán ser beneficiarias desta convocatoria de sub-
vencións do Plan 2018-2021 as persoas e entidades que, estando en posesión da cualifi-
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cación definitiva da actuación conforme a normativa da prórroga do Plan 2013-2016, non 
obtivesen as subvencións con anterioridade, salvo nos supostos en que lles for denegada 
por non cumprir os requisitos exixidos. 

4. Para que as persoas físicas sexan beneficiarias deberán posuír a nacionalidade es-
pañola ou, no suposto das persoas estranxeiras, ter a residencia legal en España.

5. Non poderán obter a condición de persoas ou entidades beneficiarias aquelas que 
estean incursas nalgunha das causas previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de no-
vembro, xeral de subvencións; e no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, ou a quen se lle 
revogase algunha das axudas contidas neste ou en anteriores plans de vivenda por causas 
imputables á persoa ou á entidade solicitante.

6. No caso de que a solicitante sexa unha comunidade ou agrupación de comunidades 
de propietarios/as ou agrupación de persoas propietarias, os requisitos sinalados nos nú-
meros anteriores deberán cumprilos todos os seus membros.

7. Cando a execución da actuación corresponda a varias persoas beneficiarias, a axuda 
distribuirase en proporción ao custo asumido por cada unha delas. As persoas beneficia-
rias destinarán o importe íntegro da axuda ao pagamento das correspondentes actuacións. 
Cando se trate de comunidades ou agrupacións de comunidades de persoas propietarias, 
esta regra resultará igualmente de aplicación, con independencia de que, tanto o importe 
dela, como o custo das obras, deba repercutirse nas persoas propietarias e, se é o caso, 
nos locais comerciais ou predios doutros usos compatibles, de conformidade coas regras 
previstas na lexislación de propiedade horizontal.

Non obstante o disposto no parágrafo anterior, cando algún dos membros da comuni-
dade ou da agrupación de comunidades de persoas propietarias incorra nunha ou varias 
das prohibicións establecidas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, non se 
atribuirá á dita propietaria a parte proporcional que lle correspondería da axuda recibida, 
que se rateará entre as restantes persoas membros da comunidade ou agrupación.

Quinto. Contía das subvencións

1. A contía máxima das axudas previstas no Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, non 
poderá exceder, de forma individualizada, o 40 % do custo subvencionable da actuación.
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No caso de actuacións en vivendas unifamiliares ou actuacións no interior de vivendas 
situadas en edificios de tipoloxía residencial colectiva, esta porcentaxe máxima poderá ser 
do 75 %, se os ingresos da unidade de convivencia da persoa propietaria, promotora da ac-
tuación e residente na vivenda, son inferiores a tres veces o indicador público de renda de 
efectos múltiples. Esta mesma porcentaxe aplicarase cando se acometan actuacións para 
a mellora da accesibilidade e se acredite na unidade de convivencia da persoa propietaria, 
promotora da actuación e residente na vivenda que existen persoas con discapacidade ou 
maiores de 65 anos.

2. A contía máxima calcularase multiplicando o número de vivendas polas axudas unita-
rias establecidas a seguir:

a) Ata 12.000 euros por cada vivenda que se rehabilite, sexa unifamiliar ou en edificio de 
tipoloxía residencial colectiva, para actuacións de mellora da eficiencia enerxética e sus-
tentabilidade en vivendas, con redución da demanda enerxética nos termos establecidos 
no artigo 36 do Real decreto 109/2018, do 9 de marzo.

No caso de edificios de tipoloxía residencial colectiva, incrementaranse estas contías 
con 120 euros por cada metro cadrado de superficie construída de local comercial ou ou-
tros usos. Ademais, poderá incrementarse en 1.000 euros por vivenda e 10 euros por cada 
metro cadrado de superficie construída de uso comercial ou outros usos, nos edificios e 
vivendas declaradas ben de interese cultural, catalogados ou que conten con protección 
integral no instrumento de ordenación urbanística correspondente.

Para poder computar a contía establecida por cada metro cadrado de uso comercial 
ou outros usos, será necesario que os predios correspondentes participen nos custos de 
execución da actuación. 

b) Ata 8.000 euros por cada vivenda que se rehabilite, sexa unifamiliar ou en edificio de 
tipoloxía residencial colectiva, para actuacións de conservación, da mellora na seguridade 
de utilización e da accesibilidade en vivendas, nos termos establecidos no artigo 43 do 
Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, e para as actuacións de mantemento e intervención 
sinaladas no artigo 51.1.c) citado real decreto e no ordinal noveno das bases reguladoras.

No caso de edificios de tipoloxía residencial colectiva, incrementaranse estas contías 
con 80 euros por cada metro cadrado de superficie construída de local comercial ou outros 
usos. Ademais, poderá incrementarse en 1.000 euros por vivenda e 10 euros por cada 
metro cadrado de superficie construída de uso comercial ou outros usos, nos edificios e 
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vivendas declaradas ben de interese cultural, catalogados ou que conten con protección 
integral no instrumento de ordenación urbanística correspondente.

Para poder computar a contía establecida por cada metro cadrado de uso comercial 
ou outros usos, será necesario que os predios correspondentes participen nos custos de 
execución da actuación. 

c) Ata 30.000 euros por cada vivenda construída en substitución doutra previamente 
demolida. 

3. Así mesmo, de conformidade co artigo 61 do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, 
as axudas unitarias previstas no punto 2 deste ordinal incrementaranse nun 25 %, cando 
as persoas beneficiarias sexan menores de 35 anos e as actuacións se realicen en conce-
llos de menos de 5.000 habitantes.

4. O IGVS, con cargo aos seus orzamentos, subvencionará as actuacións nas ARI do 
Camiño de Santiago e do Parque Nacional das Illas Atlánticas, coa contía máxima seguinte:

– Ata 4.000 euros por vivenda obxecto da actuación de rehabilitación e/ou renovación, 
sen que a subvención poida exceder o 10 % do orzamento protexido de actuación da vi-
venda ou do edificio.

– Ata 1.000 euros por vivenda obxecto da actuación de rehabilitación e/ou renovación, 
se se adapta á Guía de cores e materiais aprobada pola Xunta de Galicia.

Sexto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para a presentación de solicitudes desta convocatoria comezará o día seguinte 
ao da publicación desta resolución no DOG e rematará ao esgotamento da partida orza-
mentaria contida nesta convocatoria, que será publicado no DOG mediante resolución da 
persoa titular da Dirección Xeral do IGVS e, en todo caso, o día 31 de outubro de 2019.

Sétimo. Solicitudes

1. As solicitudes de subvención realizaranse mediante a presentación do modelo que se 
incorpora como anexo I a esta resolución, debidamente cuberto (código de procedemento 
VI408H) e dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). As 
ditas solicitudes deberán dirixirse á área provincial do IGVS onde estea situada a vivenda 
ou edificio obxecto da actuación de rehabilitación e/ou renovación. 
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2. As persoas físicas presentarán as solicitudes preferiblemente por vía electrónica, a 
través dos formularios normalizados dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia 
https://sede.xunta.gal. Opcionalmente, poderán presentar as solicitudes de forma presen-
cial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procede-
mento administrativo común.

3. As persoas xurídicas e as entidades sen personalidade xurídica, así como quen ac-
túe na súa representación, deberán presentar as solicitudes obrigatoriamente por medios 
electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de 
Galicia https://sede.xunta.gal. No caso de presentar a súa solicitude de forma presencial, 
requirirase para que a emende a través da súa presentación electrónica. Nestes casos, 
considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a 
emenda. 

4. Para a presentación electrónica das solicitudes poderá empregarse calquera dos me-
canismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, 
incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/
chave365).

5. No modelo de solicitude de subvención realizaranse as seguintes declaracións:

a) Declaración de que non solicitou nin obtivo ningunha outra axuda para a mesma fi-
nalidade. No caso de ter solicitado ou obtido algunha outra axuda, deberá indicar cales e 
o seu importe.

b) Compromiso de comunicar calquera outra axuda solicitada e/ou concedida para a 
mesma finalidade e o seu importe.

c) Declaración responsable de que non se lle revogou algunha das axudas contidas no 
actual ou en anteriores plans de vivenda, por causas imputables á persoa ou á entidade 
solicitante.

d) Declaración de non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obten-
ción das axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

e) Declaración de estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, 
conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e o artigo 9 do seu regulamento.
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f) Declaración de que todos os datos da solicitude e dos documentos que se achegan 
son certos.

6. Para a tramitación das solicitudes de subvencións terase en conta a documentación 
xa presentada polas persoas ou entidades nas súas solicitudes de cualificación provisional 
e definitiva.

Oitavo. Documentación complementaria

1. Coa solicitude deberase achegar a seguinte documentación:

a) De ser o caso, documentación acreditativa da representación da persoa que actúe 
no nome da persoa ou entidade solicitante. A representación deberá acreditarse a través 
do modelo normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia ou por calquera 
outro medio válido en dereito. O modelo normalizado pódese descargar na seguinte liga-
zón: https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/modelos-xenericos

b) Anexo II, de certificado da persoa que exerza as funcións de secretaría da comu-
nidade de persoas propietarias, da agrupación de comunidades de persoas propietarias 
ou de quen representa as agrupacións de persoas propietarias, no cal se recolla tanto o 
acordo de solicitar a subvención do Programa de rexeneración e renovación urbana e rural 
da ARI dos Camiños de Santiago ou da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas, como 
o nomeamento da persoa que represente na tramitación do expediente á comunidade de 
persoas propietarias, á agrupación de comunidades de persoas propietarias ou á agrupa-
ción de persoas propietarias. 

c) Anexo III, debidamente cuberto, en que se relacionen as persoas propietarias das 
vivendas e locais do edificio, partícipes nas actuacións de rehabilitación ou renovación e 
interesadas na subvención. Neste anexo cubriranse, de ser o caso, as declaracións de non 
estar incursas en ningunha das circunstancias do artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

d) Anexo IV, de declaración responsable e comprobación de datos das persoas que 
integran a unidade de convivencia da persoa solicitante, no caso de actuacións en viven-
das unifamiliares ou actuacións no interior de vivendas situadas en edificios de tipoloxía 
residencial colectiva.

e) Certificado acreditativo da discapacidade da persoa solicitante ou, de ser o caso, das 
persoas que compoñen a súa unidade de convivencia nas cales concorra a dita circunstan-
cia, no suposto de tratarse dun documento non expedido pola Xunta de Galicia. 
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f) No caso de edificios ou vivendas declarados ben de interese cultural, catalogados ou 
que conten con protección integral no instrumento de ordenación urbanística correspon-
dente, documentación xustificativa destas circunstancias. 

2. Non será necesario achegar os documentos que xa foran presentados anteriormen-
te. Para estes efectos, a persoa ou entidade interesada deberá indicar en que momento 
e ante que órgano administrativo foron presentados. Presumirase que o acceso a estes 
documentos é autorizado polas persoas ou entidades interesadas, salvo que conste no 
procedemento a súa oposición expresa, en cuxo caso deberá presentar copia do corres-
pondente documento.

3. Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, a Área Provincial do 
IGVS poderá requirirlle a súa presentación ou, na súa falta, a acreditación por outros me-
dios dos contidos aos que se refire o documento.

Noveno. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos in-
cluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) Documento nacional de identidade (DNI) ou número de identidade de estranxeiro/a 
(NIE) da persoa solicitante e das persoas integrantes da súa unidade de convivencia, de 
ser o caso, así como das persoas propietarias dunha vivenda ou local do edificio partícipes 
nas actuacións de rehabilitación e renovación e interesadas na subvención, de ser o caso. 

b) Número de identificación fiscal (NIF) da entidade solicitante. 

c) DNI ou NIE da persoa física representante.

d) NIF da entidade representante.

e) Certificados acreditativos do cumprimento de obrigas tributarias coa Axencia Estatal 
da Administración Tributaria, de obrigas coa Seguridade Social e/ou coa Administración 
pública da Comunidade Autónoma de Galicia, da persoa solicitante e das persoas integran-
tes da súa unidade de convivencia, así como da entidade solicitante e, de ser o caso, das 
persoas que sexan membros de comunidades ou agrupacións de comunidades de persoas 
propietarias ou agrupacións de persoas propietarias.
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f) Certificación catastral de titularidade correspondente á persoa ou entidade solicitante 
ou, de ser o caso, das persoas que sexan membros de comunidades ou agrupacións de 
comunidades de persoas propietarias ou agrupacións de persoas propietarias.

g) Consulta descritiva e gráfica dos datos catastrais da vivenda ou vivendas na cal se 
van a levar a cabo as actuacións, que acredite o seu uso por parte da persoa ou entidade 
solicitante ou, de ser o caso, das persoas que sexan membros de comunidades ou agru-
pacións de comunidades de persoas propietarias ou agrupacións de persoas propietarias.

2. No caso de actuacións realizadas en vivendas unifamiliares ou de actuacións en 
interior de vivendas situadas en edificios de tipoloxía residencial colectiva consultaranse 
ademais os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións 
públicas:

a) Permiso de residencia legal da persoa solicitante, cando sexa estranxeira, de ser o 
caso.

b) Certificado da renda sobre as persoas físicas (IRPF) e nivel de renda da persoa soli-
citante, así como das persoas que compoñen a súa unidade de convivencia.

c) Certificado das prestacións do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, incapacida-
de temporal e maternidade do Instituto Nacional da Seguridade Social, da persoa solicitan-
te así como das persoas que compoñen a súa unidade de convivencia.

d) Certificado das percepcións da renda de integración social de Galicia da persoa soli-
citante, así como das persoas que compoñen a súa unidade de convivencia.

e) Importes das prestacións de desemprego percibidos pola persoa solicitante, así como 
das persoas que compoñen a súa unidade de convivencia.

f) Certificado acreditativo da discapacidade, para o suposto de que o documento deba 
ser expedido pola Xunta de Galicia, da persoa solicitante ou, de ser o caso, das persoas 
que compoñen a súa unidade de convivencia nas cales concorra a dita circunstancia e 
fagan constar na solicitude que lle é de aplicación. No suposto de tratarse dun documento 
non expedido pola Xunta de Galicia, deberá achegarse a correspondente documentación. 

3. No caso de que as persoas interesadas se opoñan á consulta dos datos ou docu-
mentos elaborados polas administracións públicas, deberán facer constar a súa oposición 
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expresa no cadro habilitado para o efecto nos anexos I, III e IV e, de ser o caso, achegar 
os documentos correspondentes.

4. No caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, 
poderáselles solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspon-
dentes.

Décimo. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes

A sede electrónica da Xunta de Galicia permite ás persoas e ás entidades interesadas 
realizar trámites electrónicos, con posterioridade ao inicio do expediente, accedendo á car-
peta do cidadán da persoa interesada. Cando as persoas interesadas non resulten obriga-
das á presentación electrónica das solicitudes, tamén poderán tramitarse presencialmente 
en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemen-
to administrativo común.

Décimo primeiro. Órganos competentes para instruír e resolver o procedemento

1. A instrución do procedemento e a formulación da proposta de concesión da subven-
ción correspóndelle ás áreas provinciais do IGVS onde se atope o edificio ou a vivenda 
obxecto da actuación de rehabilitación e/ou renovación.

2. A resolución de concesión será ditada pola persoa titular da Dirección Xeral do IGVS.

Décimo segundo. Resolucións de concesión

1. O procedemento de concesión realizarase segundo o establecido nas bases regula-
doras.

2. O prazo para resolver e notificar a concesión será de dous meses, contados desde a 
data de presentación da solicitude. Finalizado o prazo máximo establecido sen que se dite 
e notifique a resolución, as persoas ou entidades solicitantes poderán entender rexeitadas 
as súas solicitudes por silencio administrativo.

3. A resolución da persoa titular da Dirección Xeral do IGVS é susceptible de recurso de 
alzada ante a persoa titular da Presidencia do IGVS, nun prazo dun mes, contado a partir 
do día seguinte ao da súa notificación. 
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Décimo terceiro. Xustificación e pagamento da subvención 

A xustificación e o pagamento da concesión da subvención realizarase segundo o esta-
blecido no ordinal trixésimo segundo das bases reguladoras.

Décimo cuarto. Obrigas das persoas e das entidades beneficiarias

Ademais das recollidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, serán obrigas das 
persoas e das entidades beneficiarias:

a) Facilitarlles aos órganos competentes toda a información necesaria para asegurar o 
cumprimento da finalidade da axuda concedida, particularmente a que sexa requirida pola 
Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas e polo Consello de 
Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subven-
cións.

b) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos 
os documentos electrónicos, mentres poidan ser obxecto das actuacións de comprobación 
e control.

c) Destinar a axuda á finalidade para a cal se concede.

d) Dar a publicidade adecuada de que as actuacións están subvencionadas no marco 
do Plan 2018-2021 polo Ministerio de Fomento e a Xunta de Galicia, a través do IGVS.

e) As demais que deriven desta resolución e do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo.

Décimo quinto. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos efectuaranse preferentemente 
por medios electrónicos e, en todo caso, cando as persoas interesadas resulten obrigadas 
a recibilas por esta vía. As persoas interesadas que non estean obrigadas a recibir notifica-
cións electrónicas poderán decidir e comunicar en calquera momento que as notificacións 
sucesivas se efectúen ou deixen de efectuar por medios electrónicos.

2. As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de notificación elec-
trónica de Galicia-Notifica.gal, dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia 
(https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á 
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disposición das notificacións na conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na soli-
citude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación efectuada e a súa 
falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. A persoa interesada deberá manifestar expresamente a modalidade escollida para a 
notificación (electrónica ou en papel). No caso de persoas interesadas obrigadas a recibir 
notificacións só por medios electrónicos, deberán optar en todo caso pola notificación por 
medios electrónicos, sen que sexa válida, nin produza efectos no procedemento, unha 
opción diferente.

4. As notificacións por medios electrónicos entenderanse efectuadas no momento en 
que se produza o acceso ao seu contido. Cando a notificación por medios electrónicos 
sexa de carácter obrigatorio, ou fose expresamente elixida pola persoa interesada, enten-
derase rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta a disposición da 
notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos, o 
IGVS efectuará a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procede-
mento administrativo común.

Décimo sexto. Información básica sobre protección de datos de carácter persoal

Os datos persoais recadados neste procedemento serán tratados na súa condición de 
responsable pola Xunta de Galicia, a través do IGVS, coas finalidades de levar a cabo a 
tramitación administrativa que derive da xestión deste procedemento e a actualización da 
información e dos contidos da carpeta cidadá. 

O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou 
no exercicio de poderes públicos, conforme a normativa recollida na ficha do procedemen-
to incluída na Guía de procedementos e servizos, no propio formulario anexo e nas refe-
rencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. Con todo, 
determinados tratamentos poderán fundamentarse no consentimento das persoas intere-
sadas,  circunstancia que se reflectirá no dito formulario. 

Os datos serán comunicados ás administracións públicas no exercicio das súas compe-
tencias, cando sexa necesario para tramitar e resolver os seus procedementos ou para que 
a cidadanía poida acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
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Co fin de darlle a publicidade exixida ao procedemento, os datos identificativos das per-

soas interesadas serán publicados conforme o descrito nesta norma reguladora, a través 

dos distintos medios de comunicación institucionais de que dispón a Xunta de Galicia como 

diarios oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios. 

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como 

exercer outros dereitos ou retirar o seu consentimento, a través da sede electrónica da 

Xunta de Galicia ou presencialmente, nos lugares e rexistros establecidos na normativa 

reguladora do procedemento administrativo común, segundo se explicita na información 

adicional recollida en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Décimo sétimo. Recursos contra esta resolución

Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela poderán interpoñerse os seguin-

tes recursos, sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan presentar calquera outro 

que consideren procedente:

a) Recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Presidencia do IGVS no 

prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo 

o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento admi-

nistrativo común das administracións públicas.

b) Recurso contencioso-administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo 

de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte 

ao da publicación desta resolución no DOG, de acordo co establecido no artigo 46 da 

Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Décimo oitavo. Eficacia

Esta resolución producirá efectos desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario 

Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 2 de xullo de 2019

Ángeles Vázquez Mejuto 
Presidenta do Instituto Galego da Vivenda e Solo
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ANEXO I

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA E RURAL 
NO ÁMBITO DA ARI DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO OU DA ARI DO PARQUE NACIONAL 
DAS ILLAS ATLÁNTICAS

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

VI408H
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a: Persoa ou entidade solicitante Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE 
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por 
medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.

Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á 
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.

Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)

As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación 
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.
TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

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 (24 DÍXITOS)

IBAN

DATOS DA VIVENDA, EDIFICIO OU ESPAZO PÚBLICO OBXECTO DA ACTUACIÓN

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

ÁMBITO DA ARI DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO

Edificio de tipoloxía residencial colectiva Vivenda unifamiliar Vivendas situadas en edificios Espazo público

ÁMBITO DA ARI DO PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS

NÚMERO DE EXPEDIENTE DA CUALIFICACIÓN DATA DA CUALIFICACIÓN DEFINITIVA

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que, en relación con outras axudas solicitadas ou concedidas:

Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para a mesma finalidade para a que solicita esta subvención.

Solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para a mesma finalidade para a que se solicita esta subvención, que son as que de seguido se 
relacionan:

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/ORGANISMO/ENTIDADE ANO IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña doutras administracións públicas ou de outros entes 
públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración, con indicación da súa contía.
2. Que non se lle revogou algunha das axudas contidas neste ou en anteriores plans de vivenda, por causas imputables a esta persoa ou 

entidade solicitante. 
3. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e nos 

números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
4. Estar ao día de pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2 g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 

de Galicia, e o artigo 9 do seu regulamento, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro. 
5. Que todos os datos contidos nesta solicitude son certos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Anexo II, de certificado da persoa que exerza as funcións de secretaría da comunidade de persoas propietarias ou da agrupación de 
comunidades de persoas propietarias ou de quen represente á agrupación de persoas propietarias.

Anexo III, de relación das persoas propietarias das vivendas e locais do edificio, partícipes nas actuacións de rehabilitación ou renovación e 
interesadas na subvención.
Anexo IV, de declaración responsable e comprobación de datos das persoas que integran a unidade de convivencia da persoa solicitante, no 
caso de actuacións en vivendas unifamiliares ou actuacións no interior de vivendas situadas en edificios de tipoloxía residencial colectiva.

ÓRGANO  CÓD. PROC.  ANO

Documentación acreditativa da representación da persoa que actúe en nome da 
persoa ou entidade solicitante, de ser o caso.

Certificado acreditativo da discapacidade da persoa solicitante ou, de ser o caso, 
das persoas que compoñen a súa unidade de convivencia nas que concorra a dita 
circunstancia, no suposto de tratarse dun documento non expedido pola Xunta de 
Galicia.
Documentación xustificativa no caso de edificios declarados BIC, catalogados ou que 
conten con protección integral no instrumento de ordenación urbanística 
correspondente.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas ou 
entidades interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia 
dos documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante. 

DNI/NIE da persoa física representante.

NIF da entidade solicitante.

NIF da entidade representante.

Certificado acreditativo do cumprimento de obrigas tributarias coa AEAT.

Certificado acreditativo do cumprimento de obrigas coa Seguridade Social.

Certificado acreditativo do cumprimento de obrigas coa Administración Pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Certificación catastral de titularidade correspondente á persoa ou entidade solicitante.

Consulta descritiva e gráfica dos datos catastrais da vivenda ou vivendas na que se van a levar a cabo as actuacións, que 
acredite o seu uso pola persoa ou entidade solicitante.

(No caso de actuacións realizadas en vivendas unifamiliares ou de actuacións no interior de vivendas situadas en edificios de 
tipoloxía residencial colectiva)

Permiso de residencia legal da persoa solicitante, cando sexa estranxeira, de ser o caso.

Certificado da renda (IRPF).

Nivel de renda (IRPF).

Certificado das prestacións recibidas, outorgadas polo INSS.
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ANEXO I 
(continuación)

COMPROBACIÓN DE DATOS (continuación)

(No caso de actuacións realizadas en vivendas unifamiliares ou de actuacións no interior de vivendas situadas 
en edificios de tipoloxía residencial colectiva)

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

Certificado das percepcións da renda de integración social de Galicia.

Importes das prestacións por desemprego. 

MARQUE O RECADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN

Certificado acreditativo da discapacidade, expedido pola Xunta de Galicia.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos 
da carpeta cidadá.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa 
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do 
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando 
corresponda.

Persoas destinatarias dos 
datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e 
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á 
información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos a 
través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora 
do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de 
protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste 
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE

Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan estatal de vivenda  2018-2021. 
Resolución do 2 de xullo de 2019 pola que se convocan, para o ano 2019, as subvencións do Programa de fomento da rexeneración e renovación 
urbana e rural do Plan de vivenda 2018-2021, correspondentes ás áreas de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago e do Parque Nacional 
das Illas Atlánticas.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Área Provincial do Instituto Galego da Vivenda e Solo de Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II

CERTIFICADO DA COMUNIDADE OU AGRUPACIÓN DE COMUNIDADES DE PERSOAS PROPIETARIAS OU AGRUPACIÓN DE PERSOAS 
(Deberase elixir e cubrir unha das seguintes opcións segundo o tipo de entidade de que se trate)

NOME DA COMUNIDADE OU AGRUPACIÓN DE COMUNIDADES DE PERSOAS PROPIETARIAS NIF

PERSOA TITULAR DA PRESIDENCIA DA COMUNIDADE OU AGRUPACIÓN DE COMUNIDADES DE PERSOAS PROPIETARIAS

PERSOA TITULAR DA SECRETARÍA DA COMUNIDADE OU AGRUPACIÓN DE COMUNIDADES DE PERSOAS PROPIETARIAS

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS DA COMUNIDADE OU AGRUPACIÓN DE COMUNIDADES DE PERSOAS PROPIETARIAS SOLICITANTE

NOME DA AGRUPACIÓN DE PERSOAS PROPIETARIAS NIF

PERSOA TITULAR DA REPRESENTACIÓN DA AGRUPACIÓN DE PERSOAS PROPIETARIAS

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS DA AGRUPACIÓN DE PERSOAS PROPIETARIAS SOLICITANTE

CERTIFICA QUE:
Na reunión que tivo lugar o día  __ de ___________de 201__, adoptouse pola maioría exixida pola lexislación vixente os seguintes acordos: 

1º Solicitar a subvención do programa de rexeneración e renovación urbana e rural da ARI dos Camiños de Santiago ou da ARI do Parque 

Nacional das Illas Atlánticas. 

2º Delegar a súa representación en:

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

Lugar e data

, de de

SINATURA DA PERSOA TITULAR DA SECRETARÍA SINATURA DA PERSOA TITULAR DA PRESIDENCIA

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE DA AGRUPACIÓN DE PERSOAS PROPIETARIAS
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ANEXO III

RELACIÓN DE PERSOAS PROPIETARIAS DUNHA VIVENDA OU LOCAL DO EDIFICIO PARTÍCIPES NAS ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN E RENOVACIÓN E INTERESADAS NA SUBVENCIÓN 
 

(Só para o caso de comunidades ou agrupacións de comunidades de persoas propietarias ou agrupacións de persoas propietarias)

NOME DA ENTIDADE SOLICITANTE NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

COMPROBACIÓN DE DATOS 

As persoas, propietarias das vivendas e dos locais do edificio participes e interesadas na subvención, mediante a súa sinatura, declaran ter sido informadas da incorporación dos seus datos persoais ao expediente 
en tramitación e declaran non estar incursas en ningunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
Persoas propietarias das vivendas e locais do edificio partícipes nas obras (segundo o indicado no acordo da comunidade de persoas propietarias)

  

COMPROBACION DE DATOS 
Os seguintes documentos serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso 

de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro 
correspondente e achegar unha copia dos documentos

VIVENDA/
LOCAL

SITUACIÓN  NIF NOME E APELIDOS

OPÓÑOME Á CONSULTA SINATURA
Poñer V ou L

ANDAR LETRA

DNI ou NIE                                                             
Certificado  acreditativo do cumprimento de obrigas 
tributarias coa AEAT 
Certificado acreditativo do cumprimento de obrigas coa 
Seguridade Social 
Certificado  acreditativo do cumprimento de obrigas coa 
Administración Pública da Comunidade Autónoma de Galicia 
Consulta descritiva e gráfica dos datos catastrais 
Certificación catastral de titularidade

DNI ou NIE                                                             
Certificado  acreditativo do cumprimento de obrigas 
tributarias coa AEAT 
Certificado acreditativo do cumprimento de obrigas coa 
Seguridade Social 
Certificado  acreditativo do cumprimento de obrigas coa 
Administración Pública da Comunidade Autónoma de Galicia 
Consulta descritiva e gráfica dos datos catastrais 
Certificación catastral de titularidade
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ANEXO III 
(continuación)

  

COMPROBACION DE DATOS 
Os seguintes documentos serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso 

de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro 
correspondente e achegar unha copia dos documentos

VIVENDA/
LOCAL

SITUACIÓN  NIF NOME E APELIDOS

OPÓÑOME Á CONSULTA SINATURA
Poñer V ou L ANDAR LETRA

DNI ou NIE                                                             
Certificado  acreditativo do cumprimento de obrigas 
tributarias coa AEAT 
Certificado acreditativo do cumprimento de obrigas coa 
Seguridade Social 
Certificado  acreditativo do cumprimento de obrigas coa 
Administración Pública da Comunidade Autónoma de Galicia 
Consulta descritiva e gráfica dos datos catastrais 
Certificación catastral de titularidade

DNI ou NIE                                                             
Certificado  acreditativo do cumprimento de obrigas 
tributarias coa AEAT 
Certificado acreditativo do cumprimento de obrigas coa 
Seguridade Social 
Certificado  acreditativo do cumprimento de obrigas coa 
Administración Pública da Comunidade Autónoma de Galicia 
Consulta descritiva e gráfica dos datos catastrais 
Certificación catastral de titularidade

De non ser suficiente o espazo previsto no cadro anterior deberanse cubrir e enviar tantos anexos como sexan necesarios. 
Para o caso de máis dunha persoa titular e/ou partícipe para cada vivenda ou local, deberán figurar todas e cada unha de elas.

COMPROBACIÓN DE DATOS  (continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da carpeta cidadá.

Lexitimación para o tratamento O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-
proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Persoas destinatarias dos datos As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan 
acceder de forma integral á información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros 
establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de protección de datos e mais 
información https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: no caso de existiren diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de 
datos.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data

, de de
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ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE E COMPROBACIÓN DE DATOS DAS PERSOAS QUE INTEGRAN A UNIDADE DE CONVIVENCIA DA PERSOA SOLICITANTE 
(Só para actuacións en vivendas unifamiliares ou actuacións no interior de vivendas situadas en edificios de tipoloxía residencial colectiva) 

PROCEDEMENTO VI408H -SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA E RURAL NO ÁMBITO DA ARI DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO OU DA ARI DO PARQUE 
NACIONAL DAS  ILLAS ATLÁNTICAS

DATOS DO EDIFICIO OU VIVENDA QUE SE VAI REHABILITAR

TIPO

PARROQUIA

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

LUGAR

PORTAANDARBLOQ.NÚM.NOME DA VÍA

VIVENDA UNIFAMILIAR

VIVENDAS SITUADAS EN EDIFICIOS 

As persoas abaixo relacionadas declaramos que son certos os datos desta declaración e que a unidade familiar** está composta polas persoas membros que se reflicten neste anexo.  As persoas interesadas, 
mediante a súa sinatura, declaran ter sido informadas da incorporación dos seus datos persoais ao expediente en tramitación. No caso de menores de idade, este documento deberá ser asinado por un dos 
proxenitores, titor/a ou representante legal. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.

NOME E APELIDOS NIF
PARENTESCO 
COA PERSOA 
SOLICITANTE

MENOR DE 
IDADE

TITOR/A OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME E APELIDOS NIF

COMPROBACION DE DATOS 
Os seguintes datos das persoas interesadas serán obxecto de consulta ás 

administracións públicas

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

SINATURA

DNI ou NIE                                                             
Certificado  acreditativo do cumprimento de obrigas tributarias 
coa AEAT 
Certificado acreditativo do cumprimento de obrigas coa 
Seguridade Social 
Certificado  acreditativo do cumprimento de obrigas coa 
Administración Pública da Comunidade Autónoma de Galicia 
Certificado da renda (IRPF) 
Nivel de renda (IRPF) 
Certificado das prestacións recibidas, outorgadas polo INSS 
Certificado das percepcións da Renda de Integración Social de 
Galicia 
Importe das prestacións por desemprego 
CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN

Certificado de discapacidade, no suposto de ser expedido 
pola Xunta de Galicia
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ANEXO IV 
(continuación)

NOME E APELIDOS NIF
PARENTESCO 
COA PERSOA 
SOLICITANTE

MENOR DE 
IDADE

TITOR/A OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME E APELIDOS NIF

COMPROBACION DE DATOS 
Os seguintes datos das persoas interesadas serán obxecto de consulta ás 

administracións públicas

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

SINATURA

DNI ou NIE                                                             
Certificado  acreditativo do cumprimento de obrigas tributarias 
coa AEAT 
Certificado acreditativo do cumprimento de obrigas coa 
Seguridade Social 
Certificado  acreditativo do cumprimento de obrigas coa 
Administración Pública da Comunidade Autónoma de Galicia 
Certificado da renda (IRPF) 
Nivel de renda (IRPF) 
Certificado das prestacións recibidas, outorgadas polo INSS 
Certificado das percepcións da Renda de Integración Social de 
Galicia 
Importe das prestacións por desemprego 
CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN

Certificado de discapacidade, no suposto de ser expedido 
pola Xunta de Galicia

DNI ou NIE                                                             
Certificado  acreditativo do cumprimento de obrigas tributarias 
coa AEAT 
Certificado acreditativo do cumprimento de obrigas coa 
Seguridade Social 
Certificado  acreditativo do cumprimento de obrigas coa 
Administración Pública da Comunidade Autónoma de Galicia 
Certificado da renda (IRPF) 
Nivel de renda (IRPF) 
Certificado das prestacións recibidas, outorgadas polo INSS 
Certificado das percepcións da Renda de Integración Social de 
Galicia 
Importe das prestacións por desemprego 
CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN

Certificado de discapacidade, no suposto de ser expedido 
pola Xunta de Galicia

DNI ou NIE                                                             
Certificado  acreditativo do cumprimento de obrigas tributarias 
coa AEAT 
Certificado acreditativo do cumprimento de obrigas coa 
Seguridade Social 
Certificado  acreditativo do cumprimento de obrigas coa 
Administración Pública da Comunidade Autónoma de Galicia 
Certificado da renda (IRPF) 
Nivel de renda (IRPF) 
Certificado das prestacións recibidas, outorgadas polo INSS 
Certificado das percepcións da Renda de Integración Social de 
Galicia 
Importe das prestacións por desemprego 
CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN

Certificado de discapacidade, no suposto de ser expedido 
pola Xunta de Galicia
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ANEXO IV 
(continuación)

NOME E APELIDOS NIF
PARENTESCO 
COA PERSOA 
SOLICITANTE

MENOR DE 
IDADE

TITOR/A OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME E APELIDOS NIF

COMPROBACION DE DATOS 
Os seguintes datos das persoas interesadas serán obxecto de consulta ás 

administracións públicas

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

SINATURA

DNI o NIE 
Certificado  acreditativo do cumprimento de obrigas tributarias 
coa AEAT 
Certificado acreditativo del cumplimiento de obligaciones con 
la Seguridad Social 
Certificado  acreditativo del cumplimiento de obligaciones con 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia 
Certificado de renta (IRPF) 
Nivel de renta (IRPF) 
Certificado de las prestaciones recibidas, otorgadas por el INSS 
Certificado de las percepciones de la Renta de Integración 
Social de Galicia 
Importe de las prestaciones por desempleo  
CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SON DE APLICACIÓN

Certificado de discapacidad, en el supuesto de ser expedido 
por la Xunta de Galicia

De non ser suficiente o espazo previsto no cadro anterior deberanse cubrir e enviar tantos anexos IV como sexan necesarios. 

*No caso de que unha unidade de convivencia estea formada por máis dunha unidade familiar haberá que cubrir o número correspondente de follas. 

** A unidade familiar tal e como resulta definida polas normas reguladoras do IRPF está composta por: a) cónxuxes non separados legalmente e fillos/as menores de idade ou maiores incapacitados xudicialmente ou coa patria 
potestade prorrogada. b) Pai ou nai solteiro/a, viúvo/a, divorciado/a ou separado/a legalmente e os/as fillos/as menores que con el ou ela convivan, así como os/as fillos/as maiores incapacitados/as ou coa patria potestade 
prorrogada. As referencias á unidade familiar aos efectos de ingresos fanse extensivas ás persoas que non estean integradas nunha unidade familiar, así como ás parellas de feito recoñecidas legalmente segundo a normativa 
establecida ao respecto.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia.  Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da carpeta cidadá.

Lexitimación para o tratamento O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-
proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.

Persoas destinatarias dos datos As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan 
acceder de forma integral á información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros 
establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de protección de datos e máis 
información https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: no caso de existiren diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de 
datos.

Lugar e data

, de de
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