S.002

REHABILITACION DE EDIFICIOS E VIVENDAS
CASCO VELLO – BOUZAS
BUEU-MOAÑA – SANTA CLARA

SOLICITUDE DE INFORMACIÓN E VISITA
DATOS DO INMOBLE
LOCALIZACIÓN*

REF CATASTRAL*

SOLICITANTE

Nome e apelidos*

NIF*:

C.P. Localidade*

Teléfono/s*:

Correo electrónico

Na súa representación
C.P. Localidade

Enderezo*:

NIF:
Teléfono/s:

Enderezo:

Correo electrónico

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
Solicitante.
Representante.
Notifíquese a**:
**Marcar só un dos cadros. O solicitante poderá cambiar os datos para os efectos de notificación en calquera momento da tramitación do seu expediente.
Medio de notificación preferente:
Electrónico a través da Sede electrónica do Concello de Vigo
Postal
Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil no caso de notificación electrónica
(https//sede.vigo.org/notificacions).

EXPOÑO:
Que desexo recibir información a respecto de actuacións de rehabilitación e para tramitación de axudas en:
ARI CASCO VELLO DE VIGO.
ARI BOUZAS.
ARI BUEU-MOAÑA. COIA.

ARI CASAS DE SANTA CLARA.

Que reúno os requisitos e presentarei, de ser o caso, a documentación xustificativa para OBTER UNHA PORCENTAXE ADICIONAL DE AXUDA DO MINISTERIO DE
FOMENTO POR:
Residir na vivenda persoa con discapacidade.
Residir na vivenda persoa maior de 65
Ingresos da unidade de convivencia residente <3
anos.
IPREM.

TIPO DE OBRAS*:
SERÁN OBRAS DE ADECUACIÓN Á NORMATIVA VIXENTE EN:

Elementos comúns.

QUE SUPOÑEN OBRAS DE:
Mellora da eficiencia enerxética e sostibilidade. (Reduc. Demanda enerxética
anual≥25%).

Vivenda.

Conservación.

Edificación que substitúa a outra
demolida.
Seguridadade de utilización e
accesibilidade.

COMPROBACIÓN DE DATOS:
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta polas administracións públicas no caso de presentar solicitude oficial de axudas para esta obra.

Opóñome á
No caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos mesmos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos consulta.
corrrespondentes. Se a persoa interesada se opón á consulta, deberao indicar no cadro e achegar unha copia dos documentos.
Certificado de empadroamento no Concello de Vigo.
Certificado de estar ao corrente no pagamento coa Axencia Estatal da administración tributaria.
Certificado de estar ao corrente no pagamento coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social.
Certificado de estar ao corrente no pagamento coa Comunidade Autónoma de Galicia.
MOTIVO DA CONSULTA OU DESCRICIÓN DAS OBRAS,

En cumprimento do disposto na Lei 3/2018, de protección de datos, informámoslle que seus datos serán tratados para xestionar este procedemento. Vostede pode exercer os seus
dereitos de acceso, rectificación, oposición, suspensión, limitación, portabilidade e a no ser obxecto de decisións individualizadas mediante un escrito dirixido a este organismo.

LEXISLACIÓN APLICABLE

RD 106/2018, de 9 de marzo, Plan Estatal de Vivenda 2018-2021. Resolución de 31 de xullo de 2018 publicado no BOE 16.08.2018. Resolución de 3 de agosto de 2018
publicado no DOGa 17.08.2018. Resolución de 31 de maio de 2019 publicadas no DOGa 10.06.2019. Bases de axuda publicadas no BOP 109 9.06.2020 para a anualidade 2019.

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA A PRESENTAR XUNTO CON ESTA SOLICITUDE
- DNI do solicitante e representante, de ser o caso e documentación acreditativa da titularidade do inmoble.
*Campos obrigatorios
Para seguir co procedemento deberá presentarse toda a documentación requirida na lexislación correspondente, así coma
presentar a solicitude oficial cando se publiquen as bases específicas e/ou se abran as convocatorias correspondentes.

SINATURA DO/DA SOLICITANTE ou REPRESENTANTE*

Para cubrir pola Administración
Recibido:

Núm. Expediente

Revisado e conforme:

Data entrada
Data saída

Rexistro Entrada:

Data:
ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DE VIGO - XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

