ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

VI438A

SOLICITUDE

FONDO DE COOPERACIÓN PARA O APOIO AO FINANCIAMENTO DE ACTUACIÓNS DE
REHABILITACIÓN E CONSEVACIÓN DO PATRIMONIO CONSTRUÍDO EN CONCELLOS DE
MENOS DE 50.000 HABITANTES
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENTIDADE LOCAL
TIPO

NIF
NOME DA VÍA

NUM

PARROQUIA

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

BLOQ

CONCELLO

FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME/RAZÓN SOCIAL

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Entidade solicitante

Persoa ou entidade representante

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de GaliciaNotifica.gal, https://notifica.xunta.gal.
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO MÓBIL

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 ACTUACIÓN OBXECTO DE FINANCIAMENTO
TIPO DE ACTUACIÓN
Actuacións promovidas polos concellos no desenvolvemento das competencias que lles atribúe a lexislación urbanística en relación cos
deberes de conservación e rehabilitación
Actuacións de rehabilitación e rexeneración urbanas realizadas polo concello dentro das propias políticas municipais en materia de
conservación e recuperación do patrimonio construído
Adquisición de inmobles para a súa posterior rehabilitación
DENOMINACIÓN DA ACTUACIÓN
ORZAMENTO SEN IVE

PRAZO DE EXECUCIÓN/ADQUISICIÓN

IMPORTE SOLICITADO CON CARGO AO FONDO DE COOPERACIÓN

REPOSICIÓN DE CANTIDADES SOLICITADAS CON CARGO AO FONDO DE COOPERACIÓN
PRAZO DE REPOSICIÓN

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I
(continuación)
DATOS DA ACTUACIÓN OBXECTO DE FINANCIAMENTO (continuación)
IMPORTE DE REPOSICIÓN CORRESPONDENTE A CADA ANUALIDADE
ANUALIDADE

IMPORTE

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Certificado do acordo municipal de solicitar o acceso ao Fondo de cooperación, no que se indique a actuación obxecto de financiamento, o
importe solicitado, unha proposta do prazo de reposición da cantidade solicitada, o importe que se vai satisfacer con cargo ás distintas
anualidades e a designación da persoa habilitada para realizar os trámites ante a Administración.
Memoria descritiva da actuación para a que se solicita o financiamento, asinada polo/a correspondente responsable municipal, na que se
detalle o orzamento total, desagregado por capítulos de obra, o seu prazo de execución ou, de ser o caso, a data para a adquisición do
inmoble, a clasificación e calificación urbanística do solo, a viabilidade urbanística da actuación, así como toda a información que permita
constatar que a actuación constitúe un dos supostos de financiamento.
Xustificación do órgano municipal competente da proposta do prazo de reposición da cantidade solicitada, de acordo co principio de
sustentabilidade financeira.
Compromiso asinado polo órgano municipal competente de permitir a compensación e retención das achegas vencidas e non ingresadas con
cargo ao Fondo de Cooperación Local, para o caso de que non se reintegren as cantidades nos prazos previstos na resolución e no posterior
convenio de financiamento.
Compromiso asinado polo órgano municipal competente de incluír nos orzamentos dos exercicios seguintes, con cargo aos ingresos
correntes, os importes das anualidades previstas na resolución e no posterior convenio de financiamento.
Compromiso asinado polo órgano municipal competente de non compensar as amortizacións pendentes coas contías que, por calquera outro
concepto, puidese deberlles a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou entidades públicas instrumentais pertencentes
ao seu sector público.
Compromiso asinado polo órgano municipal competente de que o inmoble que se pretende adquirir vai ser obxecto de rehabilitación, para
o caso de adquisición dun inmoble.
Reportaxe fotográfica da actuación realizada no momento de presentar a solicitude e certificado do órgano municipal competente no cal se
indique que nesa data as actuacións non están rematadas, con indicación da súa porcentaxe de execución, no suposto de que as actuacións
estean iniciadas con carácter previo á presentación da solicitude.
Certificado emitido pola persoa titular da Secretaría do concello que acredite que o inmoble é de titularidade municipal, de ser o caso

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

NIF do concello solicitante
DNI/NIE da persoa representante

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I
(continuación)
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o
tratamento
Persoas destinatarias dos
datos
Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos
da Carpeta cidadá.
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.
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.
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
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
protección de datos e máis
información
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
Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia.
Resolución do 20 de setembro de 2016 pola que se crea o Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación
e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes.
Resolución do 14 de xuño de 2019 pola que se convoca, para a anualidade de 2019, o acceso ao Fondo de cooperación para o apoio ao
financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes (código de
procedemento VI438A).

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Instituto Galego da Vivenda e Solo

de

de

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

