CONCELLO DE GUITIRIZ
R/Concello nº4
27300 Guitiriz (Lugo)
TEL. 982.370.109

OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN

SOLICITUDE DE AXUDAS NA ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BURIZ E VILARES
1. DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

Nome e apelidos / razón social:

NIF/CIF:

Enderezo:
Teléfono:

C. Postal:

Concello:

Provincia:

Correo electrónico:

2. DATOS DO REPRESENTANTE (no seu caso, e debe achegarse documentación acreditativa)

Nome e apelidos / razón social:

NIF/CIF:

Enderezo:
Teléfono:

C. Postal:

Concello:

Provincia:

Correo electrónico:

3. NOTIFICACIÓNS

Notifíquese a:
Persoa ou entidade solicitante
Persoa ou entidade representante
Enviaránse 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. 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)
Enderezo:

C. Postal:

Concello:

Provincia:

EXPÓN:

Desexa acollerse aos beneficios para as actuacións que se indican a continuación, segundo se establece nas Bases
reguladoras e convocatoria de subvencións para a renovación e rehabilitación de edificios e vivendas na Área de
rexeneración e renovación urbana das parroquias de Buriz e Vilares en Guitiriz referidas ao acordo da comisión
bilateral celebrada o 1 de decembro de 2.021, con base no plan estatal de vivenda 2018-2021, anualidade 2021.
Por todo isto, SOLICITA:
Que lle sexa expedida a correspondente cualificación provisional.
DATOS DO INMOBLE ONDE SE VAI ACTUAR

Enderezo:

Tipo de Inmoble:

Nº de Plantas:

Nº de viviendas:

Referencia catastral nº:
ACTUACIÓN OBXECTO DA SOLICITUDE

USO DO INMOBLE

CONSERVACIÓN DA ESTRUCTURA DA EDIFICACIÓN

DESTÍNASE AO USO DE VIVENDA HABITUAL

CONSERVACIÓN E MELLORA DA CUBERTA DO EDIFICIO

CRÉANSE USOS COMPATIBLES NA PLANTA BAIXA

CONSERVACIÓN E MELLORA DOS CERRAMENTOS

A OBRA TEN COMO RESULTADO UNHA VIVENDA HABITABLE

SUBSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EXTERIORES
ACONDICIONAMENTO INTERIOR DO INMOBLE

TIPOLOXÍA DA ACTUACIÓN

MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA

EN VIVIENDA UNIFAMILIAR

MELLORA DA ACCESIBILIDADE

EN EDIFICIO DE TIPOLOXÍA RESIDENCIAL COLECTIVA
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DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA:
a) DOCUMENTACIÓN XENÉRICA
Persoas físicas:
Fotocopia do D.N.I./N.I.F./N.I.E. da persoa solicitante e, no seu caso, entidade ou da persoa representante
formalmente nomeada.
Documento acreditativo da representación.
Xustificación da titularidade do edificio ou vivenda.
Persoas xurídicas:
Copia do CIF da persoa xurídica.
Documentación acreditativa da súa constitución (copia escritura e inscrición do Rexistro Mercantil, no seu caso)
Documento acreditativo da representación con que se actúa.
Xustificación da titularidade do edificioou vivenda.
Acreditación ou declaración responsable de atoparse debidamente constituída s/normativa de aplicación.
No caso de existir máis dunha persoa propietaria, autorización delas a unha persoa propietaria para a xestión, tramitación
e cobro da subvención.
No caso de que a entidade solicitante sexa unha comunidades de propietarios, agrupacións de comunidades,
agrupacións de persoas propietarias ou de sociedades cooperativas, presentarase ademais se procede:
Copia do CIF da entidade.
Documentación acreditativa da súa constitución.
Documento acreditativo da representación con que se actúa.
Fotocopia do D.N.I./N.I.F./N.I.E. do representante que realiza a solicitude.
Acordo da entidade autorizando a execución das obras e a solicitude de subvención.
Relación de persoas propietarias do edificio, identificando D.N.I./N.I.F./N.I.E. de cada unha, referencia catastral de
cada vivenda e local, e xustificación da titularidade do edificio, vivenda ou local.
No caso de que a entidade ou comunidade solicitante sen personalidade xurídica propia (comunidades de vecinos,
agrupación desas comunidades, etc…), deberá achegarse:
Declaración responsable do compromiso de execución da actuación subvencionable asumido por cada membro
da entidade e o importe da subvención aplicable a cada un deles.
No caso de que a vivenda estea en alugueiro:
Fotocopia do contrato de alugueiro.
Autorización da persoa propietaria do inmoble para facer a obra, no caso que o solicite o/a arrendatario/a.
No caso de obras de mellora de accesibilidade , para acollerse ao incremento da porcentaxe ate o 75%, deberá
achegarse:
Certificado acreditativo de discapacidade recoñeciza ou dependencia dos membros da unidade de convivencia.
Documento acreditativo (D.N.I., certificado de nacemento,…) da idade do membro da unidade de convivencia
maior de 65 anos.
Xustificante de empadroamento e convivencia do número de membros que integran a unidade familiar.
b) DOCUMENTACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA
Proxecto técnico ou memoria valorada subscrito/a por técnico/a competente.
Tres (3) ofertas de distintos provedores, se procede.
Orzamento das obras detallado por unidades de obras e agrupado por capítulos con medicións e prezo.
Xustificación do cumprimento da súa adecuación ao CTE para as actuacións de mellora da eficiencia enerxética.
Certificado de Solidez e Seguridade estructural do edificio ou vivenda, se procedes.
Comunicación previa ou licenza de obras para a execución das obras ou solicitude das mesmas.
c) INGRESOS DA UNIDADE FAMILIAR (en caso de NON autorizar ao Concello o seu acceso a consulta dos datos)
Declaración conxunta ou das declaracións individuais de todos os membros da unidade familiar do imposto sobre a renda
do último exercicio.
Se non fixo a declaración do IRPF, declaración de estar exento mediante certificado Axencia Tributaria.
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE: en relación os ingresos da unidade familiar:
SI AUTORIZA /
NON AUTORIZA ao Concello de Guitiriz ó acceso aos mesmos

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
LUGAR E DATA
,a

de

de

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos , informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus
datos persoais é CONCELLO DE GUITIRIZ , con dirección en Rúa do Concello, 4. 27300 Guitiriz (Lugo); correo delegado protección de datos:
info@concellodeguitiriz.comOs datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada, baseándonos no interese
público. Os datos non se cederán a terceiros, salvo por obriga legal ou para a correcta prestación do servizo. Vostede pode exercer os seus dereitos de
protección de datos en calquera momento; para elo, pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar ao CONCELLO DE GUITIRIZ o formulario de
exercicio de dereitos, sempre acompañado dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
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