ANEXO II

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

VI101B

SOLICITUDE

AXUDAS DESTINADAS A SUFRAGAR OS GASTOS DE REPARACIÓN DE DANOS NAS
VIVENDAS E NO SEU ENXOVAL DOMÉSTICO DERIVADOS DA EXPLOSIÓN DE
MATERIAL PIROTÉCNICO PRODUCIDA EN TUI O 23 DE MAIO DE 2018, CON
CARÁCTER PLURIANUAL
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF

CONCELLO
TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa 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 efectúen 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 forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA
PARROQUIA
CP

LUGAR

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

RÉXIME DE OCUPACIÓN DA VIVENDA AFECTADA POLA EXPLOSIÓN DE MATERIAL PIROTÉCNICO
Propiedade

Usufruto

Alugamento

ENDEREZO DA VIVENDA AFECTADA POLA EXPLOSIÓN DE MATERIAL PIROTÉCNICO
TIPO DE VÍA
PARROQUIA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

ANDAR

PORTA

LUGAR

Este formulario só poderá presentarse nas

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

ANEXO II
(continuación)

ACTUACIÓN SOLICITADA: deberá indicar a actuación subvencionable que solicita en función do uso da vivenda
Actuación subvencionable solicitada
Vivenda en situación de ruína

A vivenda afectada constituía a residencia habitual e permanente da unidade
de convivencia

Vivenda susceptible de rehabilitación ou reparación
Danos no enxoval doméstico de primeira necesidade
Actuación subvencionable solicitada
Vivenda en situación de ruína

A vivenda afectada NON constituía a residencia habitual e permanente da
unidade de convivencia

Vivenda susceptible de rehabilitación ou reparación
Danos no enxoval doméstico de primeira necesidade

Danos en instalacións complementarias

CALENDARIO E ORZAMENTO DAS ACTUACIÓNS
O orzamento total da actuación con IVE (imposto do valor engadido) é de:
O orzamento da actuación executarase nas seguintes anualidades:

Anualidade

Importe do orzamento

Porcentaxe

2018
2019
2020
TOTAL

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concederon outras axudas ingresos e/ou recursos procedentes doutro sistema de cobertura de danos, público ou
privado, estatal ou internacional, para a mesma finalidade.
Si solicitou e/ou concederon outras axudas, ingresos e/ou recursos procedentes doutro sistema de cobertura de danos, público ou privado,
estatal ou internacional, para a mesma finalidade, que son os que a seguir se relacionan, xunto co seu importe:
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprométese a comunicar calquera outra axuda, ingresos e/ou recursos procedentes doutro sistema de cobertura de danos,
público ou privado, estatal ou internacional, que lle sexan concedidos para a mesma finalidade e o seu importe.
2. Que non esta incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas no artigo 10.2.a) da Lei 9/2007, do 13 de
xuño.
3. Que é propietaria, usufrutuaria ou arrendataria da vivenda danada pola explosión de material pirotécnico producida en Tui o 23 de maio de
2018.
4. Que todos os datos contidos nesta solicitude e os documentos que se achegan son certos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Documentación acreditativa da representación da persoa que actúe en nome da persoa solicitante, se é o caso.
Título ou documento admisible en dereito que acredite a condición de persoa propietaria, usufrutuaria ou arrendataria da vivenda danada.
Certificado municipal de residencia ou calquera outro documento que acredite a súa residencia permanente e habitual na vivenda danada,
no caso de non estar empadroado na vivenda ou non poder comprobar o certificado de empadroamento.
Autorización expresa da persoa arrendadora para a presentación pola persoa arrendataria da solicitude de axuda por danos ocasionados no
enxoval doméstico.
Memoria valorada por técnico/a competente da actuación de reposición dos danos acaecidos na vivenda danada, instalacións
complementarias e no seu enxoval nos casos de rehabilitación ou reparación da vivenda danada, esta memoria conterá, ademais, un
cronograma da actuación e a previsión das súas anualidades de execución.
Copia da póliza de seguro ou, de non ter seguro, declaración xurada de que os danos na vivenda non estaban asegurados.

ANEXO II
(continuación)

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas.
DNI/NIE da persoa solicitante.
DNI/NIE da persoa representante.
Certificado de empadroamento na vivenda danada da persoa solicitante, no caso de vivenda permanente e habitual.
Datos catastrais correspondentes á persoa solicitante.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o
tratamento

Destinatarios dos datos

Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a 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 os cidadáns poidan acceder de forma integral á información
relativa a unha materia.
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
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
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
Decreto 55/2018, do 31 de maio, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados pola explosión de material pirotécnico
producida en Tui o 23 de maio de 2018.
Orde do 5 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de axudas destinadas a sufragar os gastos de
aloxamento provisional e de reparación dos danos causados nas vivendas e no seu enxoval doméstico, derivados da explosión de material
pirotécnico producida en Tui o 23 de maio de 2018, con carácter plurianual.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Área Provincial do Instituto Galego da Vivenda e Solo de Pontevedra

de

de

Este formulario só poderá presentarse nas

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

