ANEXO IV

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

VI426B

SOLICITUDE

INSCRICIÓN VOLUNTARIA NO CENSO DE VIVENDAS BALEIRAS DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA DE GALICIA
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO
FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
Notifíquese a:

Persoa interesada

Persoa representante

Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notific@, https://notifica.xunta.es.
Para acceder ao contido dunha notificación será necesario un dos certificados electrónicos recoñecidos.
Ao elixir esta modalidade de notificación vostede autoriza a alta no Sistema de notificación electrónica de Galicia Notific@.
Os avisos da posta á disposición da notificación enviaranse ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a continuación.
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO

Postal (cúbrase o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

PROVINCIA

ANDAR

PORTA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

INSCRICIÓN NO CENSO DE VIVENDAS BALEIRAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
ACTUACIÓN QUE SOLICITA (márquese cunha cruz a que proceda)
Inscrición no censo
Modificación da inscrición
Cancelación da inscrición

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. No suposto de inscrición no censo, que a entidade que representa é titular das vivendas baleiras que se relacionan no anexo V, comunicación
previa.
2. No suposto de modificación da inscrición, que se produciu o feito que motiva a alteración dos datos do censo de acordo co sinalado no
anexo VI
3. No suposto de cancelación da inscrición, que as vivendas que figuran no anexo VI, se cederon a favor dun terceiro ou perderon as condicións
de habitabilidade.
4. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO IV
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Copia do DNI ou NIE, no suposto de ser unha persoa física e só no caso de non autorizar a súa consulta.
De ser o caso, acreditación da representación para actuar no nome da entidade ou da persoa física propietaria das vivendas.
Documentación relativa a calquera outro dato que se queira facer constar na inscrición por consideralo relevante ou que sexa de interese
referido ao grao de mantemento e conservación das vivendas.
No suposto de modificación da inscrición, anexo VI e copia da documentación xustificativa da desocupación temporal ou da necesidade de
modificación dos datos do censo.
No suposto de cancelación da inscrición, anexo VI.
PRESENTADO

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

Copia da solicitude de inscrición no Rexistro Galego de Eficiencia Enerxética
dependente do Inega, no suposto de que non estea rexistrado (de estalo
indicarase o nº de rexistro no anexo II).
Autorizo o Instituto Galego da Vivenda e Solo, de conformidade co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a
habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para consultar a
documentación indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a dita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a
que corresponde.
Autorizo o Instituto Galego da Vivenda e Solo para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de
identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, 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.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo o Instituto Galego da Vivenda e Solo para consultar os datos da solicitude de inscrición no Rexistro Galego de Eficiencia Enerxética que
constan en poder da Administración autonómica, de conformidade co artigo 4 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a
documentación para a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

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 que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Dirección Xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a
dx.igvs@xunta.es.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 17/2016, do 18 de febreiro, polo que se crea e se regula o Censo de vivendas baleiras da Comunidade Autónoma de Galicia.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Instituto Galego da Vivenda e Solo

de

de

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

