
CONCELLO DE FISTERRA 
Rúa de Santa Catalina, 1 

15.155 Fisterra, A CORUÑA 
Tlfno: 981 740 001 

Fax: 981 740 677 

 

 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVENDAS NOS CAMIÑOS DE SANTIAGO 

 

CUALIFICACIÓN PROVISIONAL (VIVENDAS UNIFAMILIARES) 

DOCUMENTACIÓN  

1.- Copia DNI 

2.- Acreditación titularidade: 

 2.1.- Rexistro propiedade 

 2.2.- Escritura pública 

 2.3.- Certificado Catastral + documentación  acreditativa como recibos auga, teléfono,  escrituras de 

partición de herencias,… 

3.- Anexo V cuberto (datos da vivenda) DOGA nº 246, luns 28 de d3ecembro 2015, (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) 

4.- Proxecto ou memoria das actuacións 

5.- Plano da vivenda (vale ficha catastral) 

6.- Certificado do inicio das obras emitido polo técnico responsable da obra ou empresa contratista só no caso de 

que as obras estean iniciadas no momento de solicitar a cualificación provisional. 

 

MEMORIA TÉCNICA DAS ACTUACIÓNS 

1.- Especificacións que xustifiquen a rehabilitación da vivenda 

2.- Datos: situación, número de vivendas, superficie construida sobre rasante, superficie sobre rasante de uso 

residencial 

3.- Reportaxe fotográfica do estado inicial da vivienda 

4.- Resumo en capítulos dos tipos de obra que se vai a executar, sinalando o seu importe. As actuacións deberán 

especificarse coa desagregación establecida no anexo II (DOGA nº 246, luns 28 de d3ecembro 2015, (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)) 
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PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVENDAS NOS CAMIÑOS DE SANTIAGO 

 

CUALIFICACIÓN PROVISIONAL (VIVENDAS PLURIFAMILIARES) 

DOCUMENTACIÓN  

1.- Acta de constitución da comunidade de propietarios/as ou do documento de constitución como agrupación de 

comunidades de propietarios/as. 

2.- Certificado da persoa que 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. 

3.- Anexo V cuberto (datos da vivenda) DOGA nº 246, luns 28 de d3ecembro 2015, (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) 

4.- Relación das persoas propietarias das vivendas e locais do edificio partícipes nas actuacións de rehabilitación, 

conforme ao anexo VI. 

5.- De ser o caso, informe de avaliación do edificio de tipoloxía residencial colectiva en formato dixitalizado, cos 

contidos que figuran no anexo II do Real decreto 233/2013, do 5 de abril, ou documento análogo que inclúa todos os 

aspectos que forman parte do citado anexo, cubertos e subscritos por técnico/a competente e emitidos con 

anterioridade á presentación da solicitude da axuda. 

6.- Proxecto ou memoria das actuacións 

5.- Plano da vivenda (vale ficha catastral) 

6.- Certificado do inicio das obras emitido polo técnico responsable da obra ou empresa contratista só no caso de 

que as obras estean iniciadas no momento de solicitar a cualificación provisional. 

 

MEMORIA TÉCNICA DAS ACTUACIÓNS 

1.- Especificacións que xustifiquen a rehabilitación da vivenda 

2.- Datos: situación, número de vivendas, superficie construida sobre rasante, superficie sobre rasante de uso 

residencial 

3.- Reportaxe fotográfica do estado inicial da vivienda 

4.- Resumo en capítulos dos tipos de obra que se vai a executar, sinalando o seu importe. As actuacións deberán 

especificarse coa desagregación establecida no anexo II (DOGA nº 246, luns 28 de d3ecembro 2015, (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)) 


