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CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

AMPLIACIÓN DO PERÍODO DE SUBSIDIACIÓN DO PRÉSTAMO

VI428B

DOCUMENTO

SOLICITUDE

SOLICITANTE
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME

ENDEREZO

NIF / CIF

PROVINCIA

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

CONCELLO

FAX

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

EXPOÑO:
Que son beneficiario dun préstamo hipotecario subsidiado para adquisición/promoción de vivenda protexida.
PISO

SITUADA NA RÚA

LOCALIDADE

LETRA

EXPDIENTE DE SUBVENCIÓN N.º

SOLICITO
A ampliación do período de subsidiación do préstamo cualificado.
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A presentación desta solicitude levará a autorización para solicitar as certificacións da Administración tributaria, Seguridade Social e Consellería
de Facenda. O solicitante poderá denegar expresamente o consentimento debendo presentar entón as certificacións regulamentarias.

LEXISLACIÓN APLICABLE

Real decreto 2066/2008, do 12 de decembro, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación
2009-2012.
Decreto 402/2009, do 22 de outubro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a
cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 2066/2008,
do 12 de decembro, para o período 2009-2012.
Resolución do 13 de maio de 2011 pola que se modifican os modelos de solicitude e a documentación que
os acompaña previstos no anexo II do Decreto 402/2009, do 22 de outubro, polo que se establecen as
axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión
das previstas no Real decreto 2066/2008, do 12 de decembro, para o período 2009-2012.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA
Fotocopia compulsada da escritura do préstamo ou certificado bancario onde conste o titular, a data de formalización do préstamo cualificado e a
data de comezo da amortización.

De non indicar o número de expediente da subvención deberá achegar copia da resolución pola que se lle recoñece o dereito á subsidiación do
préstamo.
De non estar obrigado a presentar a declaración do IRPF, copia da notificación-liquidación emitida pola Axencia Estatal da Administración
Tributaria (AEAT) para os que presentaron a solicitude de devolución e certificado acreditativo do nivel de rendas do correspondente exercicio
expedido pola AEAT.
De non solicitar a dita devolución, deberán presentar declaración responsable de todos os ingresos obtidos e certificado acreditativo do nivel de
rendas do correspondente exercicio expedido pola AEAT así como documentación acreditativa dos ingresos familiares como certificación de
retribucións e retencións das empresas en que traballou nese exercicio, certificación sobre pensións ou subsidios e certificados das entidades
bancarias.
No suposto de emigrantes, a xustificación dos ingresos familiares efectuarase mediante copia da declaración do IRPF presentada en España ou da
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equivalente presentada no país onde obteñan rendas autenticada pola agregadoría laboral correspondente ou delegación consular de España.

Declaro que ningún dos beneficiarios da axuda están incursos nas circunstancias recollidas no artigo 13 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, que
implican a prohibición para obter tal condición.
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