
 
 

FORMULARIO OFERTANTES VIVENDA: SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NO REXISTRO DE 

VIVENDAS DO CONCELLO DE FORCAREI 

• DATOS DOS TITULARES DA VIVENDA   

APELIDOS E NOME DNI TÍTULO % 
PARTICIPACIÓN 

    

    

    

    

    

    

 

• DATOS DA VIVENDA  

ENDEREZO   

LOCALIDADE  

CONCELLO E CÓDIGO POSTAL  

REFERENCIA CATASTRAL   

¿TRÁTASE DUNHA VIVENDA PROTEXIDA?  

ANO DE CONSTRUCIÓN DA VIVENDA   

 

• CARACTERÍSTICAS DA VIVENDA  

¿VIVENDA INDEPENDENTE 
OU PISO? 

 

NÚMERO DE DORMITORIOS  

NÚMERO DE ASEOS/BAÑOS  

SUPERFICIE ÚTIL (m2)  

INDICAR OS ANEXOS DA 
VIVENDA 

 

 SI NON 

AMOBLADA   

SEMIAMOBLADA   

ASCENSOR   

CALEFACCIÓN   

ADAPTADA A PERSOAS CON 
DISCAPACIDADE  

  

SUMINISTRO LUZ   

SUMINISTRO AUGA   

TRASTEIRO   

GARAXE   

OUTROS: 

 

 



 
 

 

• INVENTARIO DOS MOBLES E ELECTRODOMÉSTICOS EXISTENTES NA VIVENDA  

1  

2  
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36  
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• DECLARO que a información aportada neste formulario é verídica, podendo acreditala

no caso de que sexa preciso.

• AUTORIZO ao Concello de Forcarei, para o emprego dos datos aportados neste

formulario para as finalidades propias da inscrición.

• AUTORIZO ao Concello de Forcarei á recadación e consulta dos datos relacionados coa

vivenda que se incorpora ao Rexistro de Vivenda e Bens.

• INFORMACIÓN RELATIVA AO TRATAMENTO E PROTECCIÓN DE DATOS. En

cumprimento da normativa de Protección de Datos, e considerando as disposicións do

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de

2016, relativo á protección das persoas físicas no tratamento de datos persoais e aos

respectivos artigos 13 e 14 do citado RXPD, informámoslle que calquera dato obtido

por este medio, que vostede proporcione, empregarase co único fin de xestionar o

servizo de vivenda e unicamente para xestión e trámite do seu expediente. No

tratamento dos seus datos aplicaremos a normativa de protección de datos e políticas

de seguridade que establece o Regulamento Xeral de Protección de Datos e a Lei

Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos

dereitos dixitais. En base a esta normativa, ten dereito a obter confirmación de se

estamos tratando os seus datos persoais, dereito de acceso, rectificación, supresión,

limitación do tratamento, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos.

Pode consultar información adicional en https://forcarei.sedelectronica.gal/privacy

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

o Copia do documento identificador da persoa/s solicitante/s ou do representante 
legal debidamente acreditado. 

o DNI, NIE o CIF da/s persoa/s titular/es propietario/s da vivenda 

o No caso de que a persoa solicitante actúe como usufrutuaria, título que o 
acredite. No caso de que actúe como núa propietaria, consentimento da persoa 
usufrutuaria. No caso en que actúe coma representante ou apoderado/a, NIF e, 
no seu caso, título ou poder que o habilite. 

o No caso de persoas xurídicas, agrupación de persoas físicas, comunidades de 
propietarios en réxime de propiedade horizontal, comunidades de bens ou 
outras, actas dos acordos validamente adoptados polos órganos competentes 
onde se recolla a decisión de arrendar/allear a vivenda.  

o Copia cotexada do documento que acredite a relación completa de titulares da 
propiedade da vivenda: Certificado de nota simple do Rexistro da Propiedade ou 
documento acreditativo do feito, acto ou negocio xurídico  que demostre a 
adquisición da titularidade do inmoble.  

o Recibo do exercicio anterior do Imposto de Bens Inmobles (IBI) da vivenda. 

o Fotografías da vivenda para adxuntar á publicación. 

https://forcarei.sedelectronica.gal/privacy


DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA A INCLUSIÓN NO REXISTRO DE VIVENDAS DO CONCELLO 

DE FORCAREI 

Eu Don/a..........................................................................................con residencia no enderezo 

..........................................................................., maior de idade e con DNI................................ 

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE  e en representación de todos/as os/as titulares 

da vivenda, que: 

- Non existen procedementos administrativos ou xudiciais en curso que afecten á

vivenda e/ou a súa titularidade.

- A vivenda atópase libre de cargas que impidan o seu arrendamento/alleamento e

carece de limitacións por razóns de legalidade urbanística.

- A vivenda reúne as condicións mínimas de habitabilidade e idoneidade para o seu

arrendamento/alleamento.

- A vivenda poderase arrendar con mobles ou sen eles, pero en calquera caso contará

con cociña e baño equipados con mobiliario e electrodomésticos básicos.

- A vivenda atópase desocupada e polo tanto é apta para proceder o seu

arrendamento/alleamento.

- O pagamento das distintas subministracións da vivenda atópase ao día: auga, luz, gas...

- Coa cumprimentación da solicitude para  a incorporación da vivenda ao rexistro de

vivendas do Concello de Forcarei e coa sinatura da presente declaración responsable,

os titulares da mesma autorizan ao Concello de Forcarei a ofertala en

arrendamento/alleamento a través dos medios de difusión que a citada entidade

estime procedente e a aceptar as condicións previstas no devandito Servizo municipal

de vivenda.

• Os titulares da vivenda estamos conformes coa presentación da solicitude de

incorporación da vivenda ao Rexistro de Vivendas e Bens do Concello de Forcarei. A  persoa 

que vai actuar na nosa representación en todos os actos e xestións que se precisen dentro do 

devandito rexistro é DON/A: .......................................................................................................... 

.................................................................................CON NIF.......................................................... 

Sinaturas En Forcarei, a ____de___________de 20___ 
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