ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

VI408E

SOLICITUDE

SUBVENCIÓNS A FONDO PERDIDO PARA O REMATE DE FACHADAS E CUBERTAS,
REHABILITACIÓN E RECONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NO ÁMBITO RURAL,
HISTÓRICO E DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

NIF
ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

CONCELLO
TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Persoa solicitante

Notifíquese a:

Persoa representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO MÓBIL

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE (poderá ser cambiado en calquera momento da tramitación do procedemento)
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Só poderá acceder á
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (consignar o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao contido das mesmas de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA
PARROQUIA
CP

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

DATOS BANCARIOS
Declaro baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN

DATA DA CUALIFICACIÓN DEFINITIVA (OU CÉDULA)

GASTO SUBVENCIONABLE (EFECTIVAMENTE PAGADO E XUSTIFICADO)

ÁMBITO

DESTINO DA VIVENDA

RURAL

HISTÓRICO

CAMIÑOS DE SANTIAGO

USO PROPIO

ALUGUEIRO

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

ANEXO I
(continuación)

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 que esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para a mesma finalidade que esta subvención, que son as que a seguir se relacionan:
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprométese a comunicar cantas axudas solicite ou obteña para a mesma finalidade o solicitante ou calquera das persoas
integrantes da súa unidade de convivencia doutras administracións públicas ou de outros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da
data desta declaración.
2. Que non está incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
3. Que esta 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 Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.
4. Que todos os datos contidos nesta solicitude son correctos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Anexo II, de xustificación do gasto, coa correspondente documentación, de acordo co establecido no punto noveno.f).
Anexo III, para vivendas con expedientes iniciados ao abeiro do Decreto 157/2006, do 7 de setembro, de acordo co establecido no punto
noveno.g) desta resolución: comprobación de datos e declaración responsable da composición da unidade de convivencia.
Anexo IV, para vivendas destinadas a alugamento, de acordo co establecido no punto noveno.h) desta resolución. Declaración responsable
da composición e autorizacións da unidade familiar.
Documentación acreditativa da representación da persoa que actúe en nome da persoa solicitante, de ser o caso.
Certificado de discapacidade, no caso de ser non ser expedido pola Xunta de Galicia.
Contrato de arrendamento, no caso de que a vivenda se destine ao alugamento.
No caso de poboación galega residente no exterior da Comunidade Autónoma e que non destine a vivenda a alugamento: declaración
responsable de dedicar a vivenda a residencia de, polo menos, 15 días ao ano, acompañada de documentación xustificativa, tal como copia
das facturas dos consumos de auga, luz, ou calquera outra documentación a nome da persoa solicitante.
No suposto de vivendas con expedientes iniciados ao abeiro do Decreto 157/2006, do 7 de setembro, ou destinadas ao alugamento: no caso
de que algún membro da unidade familiar non estivese obrigado a presentar a declaración do IRPF, se ten presentado o modelo de
solicitude de devolución, copia da notificación-liquidación emitida pola Axencia Estatal de Administración Tributaria (en diante, AEAT).
Para os que non presentasen o citado modelo de devolución, presentarán declaración responsable de todos os ingresos obtidos, xunto coa
declaración das circunstancias familiares e certificado de retribucións e retencións da empresa ou empresas en que estivese de alta no dito
exercicio e, se é o caso, certificado de pensións ou prestacións periódicas, certificado do INEM e certificados das entidades bancarias de
rendementos do capital mobiliario.
No suposto de vivendas con expedientes iniciados ao abeiro do Decreto 157/2006, do 7 de setembro, ou destinadas ao alugamento: no caso
de persoas galegas residentes no exterior da Comunidade Autónoma, a xustificación dos ingresos familiares efectuarase mediante copia da
declaración do IRPF presentada en España ou da similar presentada no país onde estean empregadas, autenticada, se é o caso, pola
agregadoría laboral correspondente ou delegación consular de España.

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 cadro correspondente e achegar unha copia dos devanditos
documentos.
DNI ou NIE da persoa solicitante.
DNI ou NIE da persoa representante.
Datos de residencia con data da última variación no padrón da persoa solicitante, no caso de dedicar a vivenda a uso
propio.
Imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) da persoa solicitante, no suposto de vivendas con expedientes iniciados
ao abeiro do Decreto 157/2006, do 7 de setembro.
Nivel de renda da persoa solicitante, no suposto de vivendas con expedientes iniciados ao abeiro do Decreto 157/2006,
do 7 de setembro.
Estar ao día nas obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT).
Estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.
Estar ao día no pagamento coa Consellería de Facenda.
MARQUE O CADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Certificado de discapacidade, no caso de ter sido expedido pola Xunta de Galicia.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

ANEXO I
(continuación)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral do IGVS, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a aluga.igvs@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 44/2011, do 10 de marzo, polo que se regulan as axudas autonómicas para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e
reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos Camiños de Santiago.
Resolución do 1 de xuño de 2017 pola que se convocan subvencións a fondo perdido para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e
reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos Camiños de Santiago.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura da Área Provincial do Instituto Galego da Vivenda e
Solo de

de

de

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

