
MODELO 3 (1/2): XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN AO PROGRAMA DE FOMENTO DA REXENERACIÓN E 

 
BASES REGULADORAS DAS SUBVENCIÓNS NAS ÁREAS DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANAS DELIMITADAS NO 
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA AO ABEIRO DO PLAN  ESTATAL DE VIVENDA 2018

 

 

Cumprimentar só no caso de non terse indicado na solicitude das axudas

 
 

“De acordo co artigo 34 das Bases reguladoras das subvencións nas áreas de rexeneración e ren
urbanas delimitadas no Concello de S
manifesto que as obras cualificadas inicialmente 
documentación que así o acredita, 
aprobación definitiva da subvención.
 

 
 

 
EXCMO. SR. ALCALDE – 

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO

  

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA 

  

CÓD.POSTAL PROVINCIA 

  

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL  

  

DATOS IDENTIFICATIVOS DO EDIFICIO OBXECTO DA REHABILITACIÓN

TIPO DE 
VÍA NOME DA VÍA 

  

Sinatura: 

 

 

 

En  ______________________ a _____de______________de 20____
 

De acordo co disposto na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal e garantía de dere
Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 
datos persoais facilitados se incorporan a un ficheiro titularidade do Concello, coa finalidade de poder atender a súa solici
legal. Os devanditos datos serán tratados de xeito confidencial, podendo ser cedidos só nos casos previstos na Lei. Comunicámoslle que pode exercer o
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, na medida en que a lei o permita, dos seus datos, comunicándoo po
achegando copia de documento que acredite a súa identidade.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZO DE VIVENDA E 

/2): XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN AO PROGRAMA DE FOMENTO DA REXENERACIÓN E 
RENOVACIÓN URBANAS E RURAIS 

BASES REGULADORAS DAS SUBVENCIÓNS NAS ÁREAS DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANAS DELIMITADAS NO 
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA AO ABEIRO DO PLAN  ESTATAL DE VIVENDA 2018-2021. 

Cumprimentar só no caso de non terse indicado na solicitude das axudas 

ases reguladoras das subvencións nas áreas de rexeneración e ren
urbanas delimitadas no Concello de Santiago de Compostela ao abeiro do plan  estatal de vivenda 2018
manifesto que as obras cualificadas inicialmente se atopan rematadas e, tras xuntar a esta solicitude a 
documentación que así o acredita, solicito do Concello de Santiago de Compostela a cualificación e 
aprobación definitiva da subvención.” 

 PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Nú

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO 

 

NÚM. 

 

CONCELLO LOCALIDADE

  

 FAX CORREO ELECTRÓNICO 

  

DATOS IDENTIFICATIVOS DO EDIFICIO OBXECTO DA REHABILITACIÓN 

NUM. BLOQ.

  

_____de______________de 20____ 

De acordo co disposto na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal e garantía de dere
Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas , informámolo/a de que os 
datos persoais facilitados se incorporan a un ficheiro titularidade do Concello, coa finalidade de poder atender a súa solici

os serán tratados de xeito confidencial, podendo ser cedidos só nos casos previstos na Lei. Comunicámoslle que pode exercer o
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, na medida en que a lei o permita, dos seus datos, comunicándoo po
achegando copia de documento que acredite a súa identidade. 

SERVIZO DE VIVENDA E CIDADE HISTÓRICA 
 

/2): XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN AO PROGRAMA DE FOMENTO DA REXENERACIÓN E 

BASES REGULADORAS DAS SUBVENCIÓNS NAS ÁREAS DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANAS DELIMITADAS NO 
2021.  

ases reguladoras das subvencións nas áreas de rexeneración e renovación 
ompostela ao abeiro do plan  estatal de vivenda 2018-2021, 

e, tras xuntar a esta solicitude a 
do Concello de Santiago de Compostela a cualificación e 

PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Núm. expediente:  

 NIF 

 

 BLOQ. ANDAR PORTA 

   

LOCALIDADE 

BLOQ. NOME DA ARI 

 

De acordo co disposto na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal e garantía de dereitos dixitais, e o 
2016 relativo á protección das persoas físicas , informámolo/a de que os 

datos persoais facilitados se incorporan a un ficheiro titularidade do Concello, coa finalidade de poder atender a súa solicitude por cumprimento dunha obriga 
os serán tratados de xeito confidencial, podendo ser cedidos só nos casos previstos na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os 

dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, na medida en que a lei o permita, dos seus datos, comunicándoo por escrito ao Concello e 



 
  
 
 
 

MODELO 2 (2/2)  

 
Información á cidadanía: Tel. 981 54 24 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DO REMATE DAS ACTUACIÓNS

� 
 

Certificado final de obra asinado polo(s) técnico(s) responsables da dirección facultativa. Naquelas actuacións que  

non precisen deste certificado, presentarase comunicación escrita equivalente do responsable das obras. 

� 
 

Orzamento das obras efectivamente realizadas asinado polo técnico director da obra ou persoa responsable 

daquelas obras que non precisen dirección facultativa, desagregado segundo a distribución por tipo de actuacións.

 
� 
 

Conta xustificativa e orixinais ou copias cotexadas 

concepto de honorarios técnicos e de tramitación administrativa.

� 
 

Xustificantes bancarios dos pagamentos. (Non se admiten pagos ou ingresos en efectivo)

� 
 

Boletíns de alta das instalacións afectadas pola actuación ou certificado de innecesariedade asinado por técnico 

competente. 

� De ser o caso, certificado de eficiencia enerxética final 

� Cando haxa varios propietarios, repercusión da cota a cada persoa 

 

 SERVIZO DE VIVENDA E REHABILITACIÓN

981 54 24 37 (Horario: luns a venres de 9:00 a 14:00); e-mail: ocihr@santiagodecompostela.gal

 

 

DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DO REMATE DAS ACTUACIÓNS
Certificado final de obra asinado polo(s) técnico(s) responsables da dirección facultativa. Naquelas actuacións que  

non precisen deste certificado, presentarase comunicación escrita equivalente do responsable das obras. 

efectivamente realizadas asinado polo técnico director da obra ou persoa responsable 

daquelas obras que non precisen dirección facultativa, desagregado segundo a distribución por tipo de actuacións.

Conta xustificativa e orixinais ou copias cotexadas das facturas emitidas polas empresas contratistas das obras e en 

concepto de honorarios técnicos e de tramitación administrativa. 

Xustificantes bancarios dos pagamentos. (Non se admiten pagos ou ingresos en efectivo)

Boletíns de alta das instalacións afectadas pola actuación ou certificado de innecesariedade asinado por técnico 

De ser o caso, certificado de eficiencia enerxética final  

Cando haxa varios propietarios, repercusión da cota a cada persoa beneficiaria  

 
 

 

 
 

IZO DE VIVENDA E REHABILITACIÓN 

mail: ocihr@santiagodecompostela.gal 

DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DO REMATE DAS ACTUACIÓNS 
Certificado final de obra asinado polo(s) técnico(s) responsables da dirección facultativa. Naquelas actuacións que  

non precisen deste certificado, presentarase comunicación escrita equivalente do responsable das obras.  

efectivamente realizadas asinado polo técnico director da obra ou persoa responsable 

daquelas obras que non precisen dirección facultativa, desagregado segundo a distribución por tipo de actuacións. 

das facturas emitidas polas empresas contratistas das obras e en 

Xustificantes bancarios dos pagamentos. (Non se admiten pagos ou ingresos en efectivo) 

Boletíns de alta das instalacións afectadas pola actuación ou certificado de innecesariedade asinado por técnico 
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