ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

VI470B

SOLICITUDE

INSCRICIÓN NO DIRECTORIO DE AXENTES COLABORADORES EN MATERIA DE
REHABILITACIÓN

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

ANDAR

PORTA

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

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

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

CONCELLO
FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO
TIPO DE ACTIVIDADE

SECCIÓN NA QUE SOLICITA A INSCRICIÓN:

SECCIÓN I

SUBSECCIÓN NA QUE SOLICITA A INSCRICIÓN

SECCIÓN II

SECCIÓN III

SECCIÓN IV

NÚMERO DE INSCRICIÓN NO REXISTRO XERAL DE CONTRATISTAS

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. A aceptación das condicións da inscrición e o catálogo de prezos de rehabilitación como referencia.
2. 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 I
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Copia do NIF, DNI ou NIE da persoa solicitante, só no caso de non autorizar a súa consulta.
PRESENTADO

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

Se é o caso, escritura de constitución ou modificación da empresa,
debidamente inscrita no rexistro mercantil ou no rexistro que corresponda, de
non ser mercantil.
Alta do Imposto de Actividades Económicas, só no caso de non autorizar a súa
consulta e, se é o caso, último recibo do Imposto.
Certificación acreditativa de estar ao día no cumprimento das obrigas
tributarias coa facenda estatal nos termos previstos na normativa vixente en
materia de contratación, só no caso de non autorizar a súa consulta.
Certificación acreditativa de estar ao día no cumprimento das obrigas coa
seguridade social nos termos previstos na normativa vixente en materia de
contratación, só no caso de non autorizar a súa consulta
Certificación acreditativa de non ter débedas de natureza tributaria coa
Comunidade Autónoma de Galicia, só no caso de non autorizar a súa consulta.
Declaración de medios materiais.
Declaración de medios persoais.
Relación de actuacións máis relevantes en materia de rehabilitación.
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 NIF, DNI ou NIE da persoa solicitante que constan en poder da Axencia
Estatal da Administración Tributaria, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos
servizos públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo o Instituto Galego da Vivenda e Solo para consultar os datos do Imposto de Actividades Económicas que constan en poder da Axencia
Estatal da Administración Tributaria, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos
servizos públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo o Instituto Galego da Vivenda e Solo para consultar os datos de estar ao día das obrigas de pagos coa facenda estatal que constan en
poder da Axencia Estatal da Administración Tributaria, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico
dos cidadáns aos servizos públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo o Instituto Galego da Vivenda e Solo para consultar os datos de estar ao día das obrigas de pagos coa Seguridade Social que constan en
poder da Tesourería Xeral da Seguridade Social, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos
cidadáns aos servizos públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo o Instituto Galego da Vivenda e Solo para consultar os datos de estar ao día das obrigas de pagos coa facenda autonómica 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, infórmaselle
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
Secretaría 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
Orde do 13 de novembro de 2006 pola que se crea o directorio de axentes colaboradores en materia de rehabilitación.
Orde do 1 de febreiro de 2008 pola que se modifica a do 13 de novembro de 2006, pola que se crea o directorio de axentes colaboradores en
materia de rehabilitación.
Orde do 7 de abril de 2016 pola que se adaptan e incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de prazo
aberto da Consellaría de Infraestruturas.

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

