ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

VI406B

SOLICITUDE

AXUDAS FINANCEIRAS DO PROGRAMA DE PRÉSTAMOS CUALIFICADOS PARA
A REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO 1

NIF

CONCELLO

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO 2

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar en
calquera momento a través de Notifica.gal:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos, sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente.
Electrónica, a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).
TIPO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

DATOS ESPECÍFICOS DO INMOBLE OBXECTO DE REHABILITACIÓN
INMOBLE OBXECTO DE REHABILITACIÓN

VIVENDA

EDIFICIO

LOCAL PARA A SÚA CONVERSIÓN EN VIVENDA

SITUACIÓN DO INMOBLE
TIPO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

BLOQ.

LUGAR

CONCELLO

LOCALIDADE

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I
(continuación)

DENOMINACIÓN DA ACTUACIÓN DE REHABILITACIÓN
ORZAMENTO PROTEXIBLE
Custo total das obras de rehabilitación (sen IVE)
Honorarios dos profesionais

0

TOTAL

DESTINO DO INMOBLE LOGO DA REHABILITACIÓN (cubrir só no caso de solicitudes non presentadas por comunidades de persoas propietarias)
Uso propio da persoa promotora

Arrendamento

OBXECTO DA SOLICITUDE
Préstamo cualificado para a rehabilitación do inmoble indicado
Préstamo cualificado e axuda de subsidiación dos xuros do préstamo cualificado
Tipo de préstamo que vai solicitar
Préstamo persoal
Préstamo con garantía hipotecaria
IMPORTE DO PRÉSTAMO obxecto da solicitude (non poderá exceder do menor dos seguintes importes: a totalidade do orzamento protexible ou
30.000 €, no caso de préstamo persoal, ou 60.000 €, no caso de préstamo con garantía hipotecaria. No caso de préstamos solicituados
directamente por comunidades de persoas propietarias, non poderá exceder do menor dos seguintes importes: a totalidade do orzamento
protexible ou 10.000 € por vivenda integrante da citada comunidade de propietarios/as).

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para a mesma finalidade para a que solicita estas axudas financeiras
Si solicitou e/ou ten concedidas axudas para a mesma finalidade para a que solicita estas axudas financeiras, que son as que de seguido se
relacionan:
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/ORGANISMO/ENTE OU ENTIDADE

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña doutras administracións públicas ou de outros entes
públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
2. Que a persoa solicitante e, de ser o caso, as demais persoas integrantes da súa unidade de convivencia están ao día no pagamento de obrigas
por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e o artigo 9 do seu
regulamento.
3. Que nin a persoa solicitante nin ningunha outra persoa integrante da súa unidade de convivencia, de ser o caso, está incursa nas causas de
inhabilitación para a obtención de axudas previstas no número 2 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.
4. Que todos os datos da solicitude son correctos.

ANEXO I
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Anexo II de declaración responsable de composición da unidade de convivencia da persoa solicitante e comprobación de datos, no suposto
de solicitudes non presentadas por comunidades de persoas propietarias.
Acordo da comunidade de persoas propietarias de solicitar o préstamo cualificado para a rehabilitación do inmoble, no suposto de
solicitudes presentadas por comunidades de persoas propietarias.
Certificación médica que acredite o embarazo da solicitante e/ou dalgunha muller membro da unidade de convivencia no momento de
presentar a solicitude de axudas financeiras, no suposto de solicitudes non presentadas por comunidades de persoas propietarias, de ser o
caso.
Certificado acreditativo da existencia dalgún proceso de adopción en trámite por parte da persoa solicitante e/ou dalgunha persoa membro
da unidade de convivencia no momento de presentar a solicitude de axudas financeiras, no suposto de solicitudes non presentadas por
comunidades de persoas propietarias, de ser o caso.
Certificado de discapacidade da persoa solicitante e/ou das persoas membros da unidade de convivencia nas cales concorra a dita
circunstancia, de ser o caso e para o suposto de non ter sido expedido pola Xunta de Galicia, no suposto de solicitudes non presentadas por
comunidades de persoas propietarias.
Declaración responsable da persoa solicitante e/ou das persoas membros das súas unidades de convivencia dos ingresos obtidos, á cal se
deberá xuntar, se é o caso, o certificado de retribucións e retencións da empresa ou empresas en que estivese de alta no dito exercicio,
certificado de pensións, prestacións periódicas, certificado do Inem e/ou certificados das entidades bancarias de rendementos do capital
mobiliario, para o suposto de que algunha desas persoas non estivesen obrigadas a presentar a declaración do IRPF, no caso de solicitudes
non presentadas por comunidades de persoas propietarias.
Certificado de empadronamento conxunto relativo ás persoas empadroadas na vivenda, con referencia ás datas próximas á presentación da
solicitude.
ÓRGANO
Documentación acreditativa da representación da persoa que actúe no nome da
persoa solicitante, de ser o caso.
Documento que acredite a propiedade ou a posesión do inmoble que se pretende
rehabilitar, no caso de solicitudes non presentadas por comunidades de persoas
propietarias.
Autorización da persoa propietaria do inmoble para realizar as actuacións de
rehabilitación, no suposto de solicitudes presentadas por persoas posuidoras.
Acta de constitución da comunidade de persoas propietarias, tanto no suposto de
solicitudes presentadas por comunidades de persoas propietarias, como por persoas
físicas para financiar a súa participacion en actuacións promovidas por comunidades
de persoas propietarias.
Autorización das restantes persoas propietarias para a realización da actuación
obxecto de rehabilitación, no suposto de que a vivenda ou edificio pertenza pro
indiviso a varias persoas e a solicitude non fora presentada por comunidades de
persoas propietarias.
Proxecto de execución das obras que se pretenden realizar, elaborado por técnico
competente ou, de ser o caso, memoria asinada por técnico/a competente,sendo
este/a profesional con capacidade técnica suficiente para redactar o orzamento,
dirixir ou executar a obra.
Licenza municipal no caso de que sexa necesaria pola actuación que se vai realizar,
ou comunicación previa ao concello e declaración responsabel de non ter sido
requirido en 15 días cando a actuación non estea sometida a licenza, e, de ser o
caso, autorizacións sectoriais preceptivas.
Certificado de quen exerza as funcións de secretario/a da comunidade de persoas
propietarias no que se recolla o acordo da comunidade de realizar as actuacións de
rehabilitación, a relación de vivendas partícipes nestas actuacións e a porcentaxe e
importe de participación de cada unha no orzamento protexible, no suposto de
solicitudes presentadas por comunidades de persoas propietarias e por persoas
físicas para financiar a súa participacion en actuacións promovidas por comunidades
de persoas propietarias.
Licenza de primeira ocupación, certificado de fin de obra ou calquera outro
documento que acredite que a edificación ten unha antigüidade mínima de dez
anos, no caso de obras consistentes no remate en edificios ou vivendas cuxos
paramentos de fachada e/ou cubertas non estivesen finalizadas.
Certificado municipal no cal conste que a edificación ou a vivenda foi habitada
durante un mínimo de cinco anos, no caso de obras consistentes no remate en
edificios ou vivendas cuxos paramentos de fachada e/ou cubertas non estivesen
finalizadas.

CÓD. PROC.

ANO

ANEXO I
(continuación)
COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI ou NIE da persoa solicitante
DNI ou NIE da persoa representante
Certificación da persoa ou entidade solicitante de non ter débedas coa Seguridade Social
Certificación da persoa ou entidade solicitante de non ter débedas coa Comunidade Autónoma de Galicia
Certificado de empadroamento da persoa solicitante, no suposto de actuacións non promovidas por comunidades de
propietarios.
MARQUE O RECADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Certificado de discapacidade da persoa solicitante emitido pola Xunta de Galicia
CONSENTIMIENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta,
deberá achegar o documento correspondente.

AUTORIZO A
CONSULTA

NIF da entidade solicitante

SI

NON

NIF da entidade representante

SI

NON

Certificado acreditativo do cumprimento de obrigas tributarias coa AEAT

SI

NON

Certificado da renda (IRPF) da persoa solicitante correspondente ao último período impositivo con prazo de presentación
vencido no momento de presentación da solicitude.

SI

NON

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa ou entidade interesada achegue na
súa solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e
informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada
persoa ou entidade interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter
administrativo.

Lexitimación para o
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamiento, así como o cumprimento de obrigas legais
impostas ao dito responsable (artigos 6.1., letras c) e e), do RXPD e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de
decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e
obrigas previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da
Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo
goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

Destinatarias dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas ou entidades interesadas poidan acceder de forma
integral á información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos

As persoas ou entidades interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación,
portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede
electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do
procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada
de protección de datos e máis https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
información

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 20 de decembro de 2019 pola que establecen as bases reguladoras das axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para
a rehabilitación de edificios e vivendas.
Resolución do 5 de marzo de 2021 pola que se convocan, para a anualidade 2021, as axudas financeiras do programa de préstamos cualificados
para a rehabilitación de edificios e vivendas, con financiamento plurianual (código de procedemento VI406B).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Instituto Galego da Vivenda e Solo

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPOSICIÓN DA UNIDADE DE CONVIVENCIA DA PERSOA SOLICITANTE E COMPROBACIÓN DE DATOS
VI406B - AXUDAS FINANCEIRAS DO PROGRAMA DE PRÉSTAMOS CUALIFICADOS PARA A REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS
As persoas abaixo relacionadas declaramos que son certos os datos da presente declaración e que a unidade familiar** está composta polos membros que se reflicten neste anexo. As persoas interesadas,
mediante a súa sinatura, declaran ter sido informadas da incorporación dos seus datos persoais ao expediente en tramitación. No caso de menores de idade, este documento deberá ser asinado por un dos
proxenitores, titor/a ou representante legal. No caso de que as persoas interesadas se poñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.
PARENTESCO OU
RELACIÓN COA
NOME E APELIDOS

NIF

PERSOA
SOLICITANTE

MENOR
DE
IDADE

DATA
DE
DISCAPACIDADE
NACEMENTO

TITOR/A OU REPRESENTANTE LEGA
NOME E APELIDOS

NIF

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os seguintes documentos serán obxecto de consulta ás
administracións públicas

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI ou NIE
Certificado de empadroamento
Certificado de estar ao día do pagamento coa Seguridade
Social
Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas
tributarias coa Atriga

CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Certificado de discapacidade da Xunta de Galicia

CONSENTIMIENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS
De non dar a autorización, deberá achegar o documento
correspondente. *

AUTORIZO A
CONSULTA

Certificado da renda (IRPF)

SI

NON

Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas
tributarias coa AEAT

SI

NON

DNI ou NIE
Certificado de empadroamento
Certificado de estar ao día do pagamento coa Seguridade
Social
Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas
tributarias coa Atriga

CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Certificado de discapacidade da Xunta de Galicia

CONSENTIMIENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS
De non dar a autorización, deberá achegar o documento
correspondente. *

AUTORIZO A
CONSULTA

Certificado da renda (IRPF)

SI

NON

Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas
tributarias coa AEAT

SI

NON

SINATURA

ANEXO II
(continuación)

PARENTESCO OU
RELACIÓN COA
NOME E APELIDOS

NIF

PERSOA
SOLICITANTE

MENOR
DE
IDADE

DATA
DE
DISCAPACIDADE
NACEMENTO

TITOR/A OU REPRESENTANTE LEGA
NOME E APELIDOS

NIF

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os seguintes documentos serán obxecto de consulta ás
administracións públicas

OPÓÑOME Á
CONSULTA

SINATURA

DNI ou NIE
Certificado de empadroamento
Certificado de estar ao día do pagamento coa Seguridade
Social
Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas
tributarias coa Atriga

CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Certificado de discapacidade da Xunta de Galicia

CONSENTIMIENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS
De non dar a autorización, deberá achegar o documento
correspondente. *

AUTORIZO A
CONSULTA

Certificado da renda (IRPF)

SI

NON

Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas
tributarias coa AEAT

SI

NON

DNI ou NIE
Certificado de empadroamento
Certificado de estar ao día do pagamento coa Seguridade
Social
Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas
tributarias coa Atriga

CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Certificado de discapacidade da Xunta de Galicia

CONSENTIMIENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS
De non dar a autorización, deberá achegar o documento
correspondente. *

AUTORIZO A
CONSULTA

Certificado da renda (IRPF)

SI

NON

Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas
tributarias coa AEAT

SI

NON

De non ser suficiente o espazo previsto no cadro anterior deberanse cubrir e enviar tantos anexos como sexan necesarios.
*No caso de que unha unidade de convivencia estea formada por máis dunha unidade familiar, haberá que cubrir o número correspondente de follas.
**A unidade familiar tal e como resulta definida polas normas reguladoras do IRPF está composta por: a) cónxuxes non separados legalmente e fillos/as menores de idade ou maiores incapacitados xudicialmente ou coa patria potestade
prorrogada. b) Pai ou nai solteiro/a, viúvo/a, divorciado/a ou separado/a legalmente e os/as fillos/as menores que con el ou ela convivan, así como os/as fillos/as maiores incapacitados/as ou coa patria potestade prorrogada. As referencias
á unidade familiar para os efectos de ingresos fanse extensivas ás persoas que non estean integradas nunha unidade familiar, así como ás parellas de feito recoñecidas legalmente segundo a normativa establecida ao respecto.

ANEXO II
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa ou entidade interesada achegue na súa solicitude para comprobar a exactitude destes,
levar a cabo as actuacións administrativas que se deriven e informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de
cada persoa ou entidade interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha competencia legalmente atribuída ao responsable do
tratamiento, así como o cumprimento de obrigas legais impostas ao dito responsable (artigos 6.1., letras c) e e), do RXPD e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de
decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e obrigas previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do
17 de novembro, xeral de subvencións, e da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, na Lei 1/2016, do
18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

Destinatarios dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas
ou entidades interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos

As persoas ou entidades interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar, se é o caso, o
consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento
administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada de protección
de datos e máis información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

Lugar e data

,

de

de

ANEXO III

XUSTIFICACIÓN DA AXUDA DE SUBSIDIACIÓN DOS XUROS DO PRÉSTAMO CUALIFICADO
VI406B - AXUDAS FINANCEIRAS DO PROGRAMA DE PRÉSTAMOS CUALIFICADOS PARA A REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS

DATOS DA PERSOA BENEFICIARIA
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO
NÚMERO DE EXPEDIENTE

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Certificado final da obra
Contrato de arrendamento da vivenda en que se realizaron as actuacións de rehabilitación, no caso de non destinarse aquela a uso propio
da persoa propietaria

SINATURA DA PERSOA BENEFICIARIA OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Instituto Galego da Vivenda e Solo

de

de

