ANEXO VI

CONCELLO DE TUI

COMUNICACIÓN DO REMATE DAS OBRAS
1. DATOS PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL:
DNI/NIF/NIE:
TIPO DE VÍA:
NOME DA VÍA:
C.P:
LOCALIDADE:
TELÉFONO:

NÚMERO:
PROVINCIA:
EMAIL:

BLOQUE:

ANDAR:

PORTA:

2. DATOS REPRESENTANTE (debe achegar documentación acreditativa da presentación)
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL:
DNI/NIF/NIE:
INMOBLE ___________________________________________

EXPEDIENTE __________________________________________

EXPÓN:
Que dentro do prazo máximo outorgado para o efecto comunico que con data _______________________ finalizaron as obras previstas na resolución
de concesión tramitadas ao abeiro do expediente referido no encabezamento.
ACHEGA A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN

Comunicación do inicio das obras segundo o modelo normalizado (Anexo V), no seu caso.
Orzamento de execución definitivo, asinado polas partes, no seu caso.
Certificación bancaria do número de conta ao seu nome.
Certificacións que deban emitir a Axencia Estatal de Administración Tributaria, a Tesourería da Seguridade Social e a consellería
competente en materia de Facenda da Xunta de Galicia, segundo o establecido no 20.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, debendo achegar
ditas certificacións de todas as persoas propietarias do inmoble.
Fotografías que mostran todas as obras executadas.
Facturas polo importe das obras, que deberán coincidir co desagregado por unidade de obra do orzamento protexido.
Transferencias bancarias, certificacións bancarias ou extractos bancarios, nos que deberán estar claramente identificados o receptor e o
emisor do pagamento, así como o documento xustificativo de gasto obxecto do dito pagamento.
Licenza e/ou autorización outorgada para as obras executadas (para o caso de non tela presentado con anterioridade).
Certificado final de obra (de ser o caso) asinado polo técnico/a competente.
Licenza de primeira ocupación, de ser o caso ou solicitude da mesma.
Fotografía en cor da fachada do edificio coa inclusión do cartel exterior coa imaxe corporativa do PEV 2018-2021.
Volante de empadroamento, no caso de non autorizar ao Concello de Tui a obter os citados datos de residencia.
No caso de alugueiro, contrato de arrendamento.
Xustificación do cumprimento da súa adecuación ao CTE para as actuacións de mellora da eficiencia enerxética.

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE QUE:
Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son as que a
continuación se relacionan:
ORGANISMO

ANO

DISPOSICIÓN REGULADORA

IMPORTE (€)

Por todo isto, SOLICITA:
Que lle sexa expedida a correspondente cualificación definitiva.
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
Tui, a
de

de 20

CONCELLO DE TUI
En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 sobre protección de datos de carácter persoal, da Lei 3/2018 de Protección de Datos Persoais e garantía dos
dereitos dixitais, e demais disposicións vixentes nesta materia, informámoslle que o responsable do tratamento dos datos persoais das persoas solicitantes e
dos seus representantes é o Concello de Tui. A finalidade da recollida e tratamento dos mesmos é a instrución do procedemento para a concesión das axudas
xestionadas dende a Concellería de Patrimonio do Concello de Tui, as publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e
comprobación da actividade subvencionada e as demais actuacións previstas na normativa reguladora das subvencións públicas, en orde á conclusión do proceso
de subvencións. As persoas interesadas poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación e supresión dos seus datos, así como outros dereitos.

