
ANEXO II

PROCEDEMENTO

CUALIFICACIÓN PROVISIONAL PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA DE REXENERACIÓN 
E RENOVACIÓN URBANAS NO ÁMBITO DA ARI DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

VI408F
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

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 coa anterior)

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

AS OBRAS REALIZARANSE EN

Tipo de inmoble Referencia catrastal

Edificio residencial colectivo

Vivenda unifamiliar

Vivenda dun edificio residencial

A PERSOA SOLICITANTE ES

Unha comunidade de propietarios/as ou agrupación de CC PP

Unha persoa física propietaria única

O EDIFICIO OU VIVENDA QUE SE PRETENDE REHABILITAR SITÚASE

Ámbito da ARI dos camiños de Santiago Parroquia

Camiño Francés

Camiño da Prata 

Camiño Inglés

Camiño Primitivo

Camiño Norte

Camiño Fisterra – Muxía

Camiño Portugués

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es



ANEXO II 
(continuación)

DATOS DA VIVENDA OU EDIFICIO QUE SE PRETENDE REHABILITAR
NOME DA PROMOCIÓN

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

INSCRICIÓN REXISTRAL
REXISTRO NÚMERO PREDIO

SUPERFICIE CONSTRUÍDA SOBRE RASANTE (m2) SUPERFICIE CONSTRUÍDA SOBRE RASANTE CON DESTINO DE VIVENDA (residencial) (m2)

RESUMO VALORADO DAS ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN 

Tipo de obras que se pretende executar e valoración Custo previsto sen IVE

Obras de mantemento co fin de adecuar os edificios e vivendas á normativa vixente

SUMA PARCIAL

Obras para a mellora da eficiencia enerxética do edificio ou vivenda

SUMA PARCIAL

De calefacción De refrixeración

Demanda global enerxética en kWh/m2ano

Demanda global enerxética prevista despois da mellora en kWh/m2ano

Obras para a mellora das condicións de accesibilidade aos edificios e os accesos ás vivendas e locais e a súa adaptación á normativa vixente

SUMA PARCIAL

Outros gastos imputables    

Honorarios de profesionais que interveñen

Informes técnicos

Certificados necesarios

Gastos de tramitación administrativa necesarios

SUMA PARCIAL

IMPORTE TOTAL DAS ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN



ANEXO II 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Copia do DNI ou NIE da persoa física propietaria única do edificio ou vivenda, para o caso de non autorizar a súa consulta.

Copia do documento acreditativo da representación da persoa que actúe en nome dunha persoa física propietaria única do edificio ou 
vivenda.
Copia do DNI da persoa representante, para o caso de non autorizar a súa consulta.

No caso de propietarios/as únicos do edificio ou vivenda, documentación acreditativa da titularidade do inmoble.

Acta de constitución da comunidade de propietarios/as ou do documento de constitución como agrupación de comunidades de 
propietarios/as. 
Certificado de quen exerza as funcións de secretario/a da comunidade de propietarios/as ou da agrupación de comunidades de 
propietarios/as, en que se recolla tanto o acordo de participar no programa de rexeneración e renovación urbanas do ARI dos camiños de 
Santiago, como o nomeamento da persoa que represente na tramitación do expediente a comunidade de propietarios/as ou da agrupación 
de comunidades de propietarios/as, conforme ao modelo que se xunta a esta orde como anexo IV.
Anexo V debidamente cuberto, no que se relacionan as vivendas e locais do edificio.

Relación das persoas propietarias das vivendas e locais do edificio partícipes nas actuacións de rehabilitación, conforme ao anexo VI.

Proxecto ou memoria técnica das actuacións que se vai realizar.

Plano de situación do edificio ou vivenda.

Certificado de inicio das obras, só no caso de obras iniciadas con anterioridade á data da publicación desta orde.

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. ANO

Informe de avaliación do edificio en formato dixitalizado ou instrumento de 
natureza análoga.

Autorizo o Instituto Galego de 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 de Vivenda e Solo para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de 
identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde 
da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.

SI NON (neste caso xuntarase a documentación correspondente)

Autorizo o Instituto Galego de Vivenda e Solo para consultar os datos de identidade da persoa representante no Sistema de verificación de datos 
de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a 
Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.

SI NON (neste caso xuntarase 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, infórmase 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 Instituo Galego de Vivenda e Solo, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a 
rehabilitacion.igvs@xunta.es.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 22 de decembro de 2015 pola que se abre o prazo para solicitar a participación para actuacións de rehabilitación de edificios e 
vivendas no ámbito da área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, no marco do programa de rexeneración e renovación urbanas do 
Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, e se 
establecen as bases reguladoras das subvencións deste programa.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Xefatura da Área Provincial do Instituto Galego de Vivenda e Solo de Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
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DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIF
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
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 coa anterior)
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
AS OBRAS REALIZARANSE EN
Tipo de inmoble
Referencia catrastal
A PERSOA SOLICITANTE ES
O EDIFICIO OU VIVENDA QUE SE PRETENDE REHABILITAR SITÚASE
Ámbito da ARI dos camiños de Santiago
Parroquia
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ANEXO II
(continuación)
DATOS DA VIVENDA OU EDIFICIO QUE SE PRETENDE REHABILITAR
NOME DA PROMOCIÓN
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
INSCRICIÓN REXISTRAL
REXISTRO
NÚMERO
PREDIO
SUPERFICIE CONSTRUÍDA SOBRE RASANTE (m2)
SUPERFICIE CONSTRUÍDA SOBRE RASANTE CON DESTINO DE VIVENDA (residencial) (m2)
RESUMO VALORADO DAS ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN 
Tipo de obras que se pretende executar e valoración
Custo previsto sen IVE
Obras de mantemento co fin de adecuar os edificios e vivendas á normativa vixente
SUMA PARCIAL
Obras para a mellora da eficiencia enerxética do edificio ou vivenda
SUMA PARCIAL
De calefacción
De refrixeración
Demanda global enerxética en kWh/m2ano
Demanda global enerxética prevista despois da mellora en kWh/m2ano
Obras para a mellora das condicións de accesibilidade aos edificios e os accesos ás vivendas e locais e a súa adaptación á normativa vixente
SUMA PARCIAL
Outros gastos imputables    
Honorarios de profesionais que interveñen
Informes técnicos
Certificados necesarios
Gastos de tramitación administrativa necesarios
SUMA PARCIAL
IMPORTE TOTAL DAS ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN
ANEXO II
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
PRESENTADO
CÓD. PROC.
EXPTE.
ANO
Autorizo o Instituto Galego de 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 de Vivenda e Solo para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
Autorizo o Instituto Galego de Vivenda e Solo para consultar os datos de identidade da persoa representante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase 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 Instituo Galego de Vivenda e Solo, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a rehabilitacion.igvs@xunta.es.
LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 22 de decembro de 2015 pola que se abre o prazo para solicitar a participación para actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito da área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, no marco do programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, e se establecen as bases reguladoras das subvencións deste programa.
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Xefatura da Área Provincial do Instituto Galego de Vivenda e Solo de
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