
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA

X 

PROCEDEMENTO DOCUMENTO

MORATORIA NO PAGAMENTO DE RECIBOS DE VIVENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA EN
RÉXIME  DE  COMPRAVENDA  CON  GARANTÍA  HIPOTECARIA  NSCRITA  NO  REXISTRO  DA
PROPIEDADE A FAVOR DO IGVS

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
Notifíquese a: ● Persoa solicitante ● Persoa ou entidade representante
Enviaranse avisos da posta a 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 a 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 NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:

Que é titular dunha vivenda protexida de promoción pública en réxime de compravenda con garantía hipotecaria a favor do IGVS,
sita  en  …………………………………,  rúa  ……………………………………,  n   ……,     bloque  …,  portal  …,  letra  …,  do  polígono  de
……………………………, construída ao abeiro do expediente ……………………, conta nº …, e

SOLICITA:
A moratoria no pagamento de recibos da dita vivenda prevista no ámbitos das medidas adoptadas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo,
para contribuír a minimizar o impacto económico e social do COVID-19.

https://notifica.xunta.gal/


DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE 
□ Declaración responsable de composición da unidade de convivencia da persoa solicitante e comprobación de datos.

ÓRGANO COD.PROC. ANO
□  Documentación  acreditativa  da  representación  da  persoa  que  actúe  no  nome  da  persoa
solicitante, de ser o caso.
□  Situación de desemprego: certificado expedido pola entidade xestora das prestacións. Debe
constar a contía mensual percibida en concepto de prestacións ou subsidios por desemprego.
□  Cese  de  actividade  dos  traballadores  por  conta  propia: certificado  da  Axencia  Estatal  da
Administración Tributaria ou do órgano competente da Comunidade Autónoma sobre a base da
declaración de cese de actividade realizada polo interesado.
□ Acreditación do número de persoas que habitan na vivenda habitual:
-Libro de familia ou documento acreditativo de parella de feito.

-Certificado de empadroamento relativo ás persoas empadroadas na vivenda, con referencia ao
momento da presentación dos documentos acreditativos e aos seis meses anteriores.
□ Acreditación de discapacidade ou dependencia: declaración de discapacidade, de dependencia 
ou de incapacidade permanente para realizar actividad laboral.
□ Acreditación da titularidade dos bens: Nota simple do servicio de índices do Rexistro da 
Propiedade de todos os membros da unidade familiar.
□  Declaración  responsable  do  debedor  ou  debedores  relativa  ao  cumprimento  de  todos  os
requisitos  esixidos  para  considerarse  sen  recursos  económicos  suficientes  segundo  o  Real
decreto-lei 8/2020, en particular no referente ao incremento do esforzo económico da unidade
familiar  (x  1,3  ou  mais),  perda  substancial  de  ingresos  ou  vendas  e  demais  indicadores  de
vulnerabilidade económica.
□ Declaración responsable do solicitante, se é así, de non poder achegar algún dos documentos
requiridos, que inclúa a xustificación expresa dos motivos, relacionados coas consecuencias da
crise do COVID-19, que lle impiden a súa achega (disporá dun prazo de 1 mes para achegalo logo
da finalización do estado de alarma)

COMPROBACIÓN DE DATOS 
Os  documentos  relacionados  serán  obxecto  de  consulta  ás  administracións  públicas.  No  caso  de  que  as  persoas
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 o
DNI/NIE da persoa representante o
NIF da entidade representante o
Certificado de empadroamento da persoa solicitante o
Certificado da renda (IRPF) o
Certificado do nivel de renda o
Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa AEAT o
Certificado de estar ao día do pagamento coa Seguridade Social o
Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA) o
Certificación de titularidade de bens inmobles da Dirección Xeral do Catastro o
Certificación de concesións de subvencións e axudas da Intervención Xeral do Estado o

MARQUE O RECADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN o
□ Título de familia numerosa o
□ Certificado de discapacidade o
□ Certificado das prestacións percibidas, outorgadas polo INSS o
□ Certificado das percepcións da renda de integración social de Galicia o
□ Importes de prestación por desemprego o
□ Permiso de residencia legal de persoas extranxeiras o

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á 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 exercitar 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 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.

 (continuación)

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


LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia.
Real decreto lei 8/2020, do 17 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do
COVID-19 (BOE nº 73, do 18 de marzo de 2020)
Real decreto lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e  económico para facer fronte
ao COVID-19 (BOE nº 91, do 1 de abril de 2020)
Real decreto lei 15/2020, do 21 de abril, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego  (BOE nº 112,
do 22 de abril de 2020).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Instituto Galego da Vivenda e Solo 

 (continuación)


