ANEXO I
CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
Dirección xeral de Fomento e Calidade da
Vivenda

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS A FONDO PERDIDO PARA A REHABILITACIÓN E RENOVACIÓN
DE CALIDADE DE VIVENDAS NO MEDIO RURAL E CONXUNTOS HISTÓRICOS DE
GALICIA

DOCUMENTO

VI408B

SOLICITUD

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
DNI/NIF

NOME E APELIDOS / RAZÓN SOCIAL

PARROQUIA

ENDEREZO

CONCELLO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

INGRESOS FAMILIARES (NO CASO DE ÁMBITO
RURAL)

TELÉFONO

NÚMERO DE MEMBROS DA UNIDADE
FAMILIAR

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE ADICIONAL
NIF/CIF

NOME E APELIDOS / RAZÓN SOCIAL

PROVINCIA

ENDEREZO

CONCELLO

E na súa representación:
NIF/CIF

NOME E APELIDOS / RAZÓN SOCIAL

ENDEREZO

PARROQUIA

PROVINCIA

CONCELLO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

DATOS DA VIVENDA OU LOCAL OBXECTO DA ACTUACIÓN
PARROQUIA

SITUACIÓN (RÚA, PRAZA)

PROVINCIA

CONCELLO

CÓDIGO POSTAL

SOLICITA: A concesión dos beneficios previstos para as actuacións en:

TELÉFONO

DESTINO DA VIVENDA
Uso propio

Ámbito rural
Conxunto ou núcleo histórico
Vivenda unifamiliar en ámbito rural que estea nun conxunto ou núcleo histórico

Aluguer

Quen subscribe coñece e acepta as condicións xerais destas axudas, e DECLARA que reúne as condicións necesarias para acceder a elas e que todos os datos que figuran neste impreso son certos.
De conformidade cos apartados 3 e 4 do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na administración pública galega, e co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo,
polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006,e o artigo 15 da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia a Consellería de Vivenda e Solo publicará no Diario Oficial de Galicia, e na súa páxina web oficial, a relación das persoas beneficiarias e o importe das
axudas concedidas ao amparo deste Decreto; e incluirá igualmente as referidas axudas e as sancións, que como consecuencia delas puidesen impoñerse, nos correspondentes rexistros públicos, polo que
a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos persoais das persoas beneficiarias e a referida publicidade.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos persoais recollidos nesta solicitude, se incorporarán a un ficheiro,
para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido a esta
consellería como responsable do ficheiro (o enderezo figura ao pé desta solicitude).

LEXISLACIÓN APLICABLE

(Para cubrir pola Administración)
Decreto 157/2006, do 7 de setembro de rehabilitación e renovación de calidade de vivendas no medio rural e
en conxuntos históricos de Galicia, Orde do 13 de decembro de 2006 pola que se regula a cédula de
rehabilitación de calidade.

________________
DATA DE ENTRADA

Orde do 27 de maio de 2008 pola que se convocan as subvencións a fondo perdido para a rehabilitación e
renovación de calidade de vivendas no medio rural e conxuntos históricos de Galicia.
Orde do________________ pola que se convocan as subvencións a fondo perdido para a rehabilitación e
renovación de calidade de vivendas no medio rural e conxuntos históricos de Galicia.

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

RECIBIDO

____ /____/______
DATA DE EFECTOS
REVISADO E CONFORME

____ /____/______

SINATURA DAS PERSOAS SOLICITANTES OU PERSOA QUE AS REPRESENTA

DATA DE SAÍDA

____ /____/______
,

de

Delegado provincial da Consellería de Vivenda e Solo en

de

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
a)

FOTOCOPIA COMPULSADA DO DNI OU DO NIF DO SOLICITANTE.

b)

FOTOCOPIA DA RESOLUCIÓN DE CONFORMIDADE ÁS ACTUACIÓNS PROPOSTAS PARA A OBTENCIÓN DA CÉDULA DE
REHABILITACIÓN DE CALIDADE OU FOTOCOPIA DA CÉDULA DE REHABILITACIÓN DE CALIDADE SE XA A TEN.

c)

DECLARACIÓN DO CONXUNTO DE TODAS AS SUBVENCIÓNS SOLICITADAS OU CONCEDIDAS, PARA AS ACTUACIÓNS
OBXECTO DESTA SOLICITUDE, DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS OU DOUTROS ENTES PÚBLICOS.

d)

NO CASO DE QUE AS PERSOAS BENEFICIARIAS SEXAN EMPRESAS, DE ACORDO AO REFERIDO NO ARTIGO 4º DA ORDE
DO 27 DE MAIO DE 2008, DEBERÁN XUNTAR UNHA DECLARACIÓN DE QUE A AXUDA GLOBAL DE MINIMIS QUE TIVERA
RECIBIDO NON SUPERA OS 200.000 EUROS DURANTE CALQUERA PERÍODO DE TRES EXERCICIOS FISCAIS DE ACORDO CO
ESTABLECIDO NO ARTIGO 3.2C DO REGULAMENTO 1998/2006, DA COMISIÓN EUROPEA, DO 15 DE DECEMBRO DE 2006,
RELATIVO Á APLICACIÓN DOS ARTIGOS 87 E 88 DO TRATADO ÁS AXUDAS DE MINIMIS. ASÍ COMO DE QUE NON ESTÁN
EXCLUIDAS DO SEU ÁMBITO DE APLICACIÓN SEGUNDO O ARTIGO 1º DO CITADO REGULAMENTO

e)

NAS SOLICITUDES PARA VIVENDA UNIFAMILIAR NO ÁMBITO RURAL:
- Autorización á consellería de vivenda e solo para solicitar por vía telemática as acreditacións relativas a ingresos e débedas, ou
fotocopia compulsada da declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas, correspondente ao exercicio inmediatamente anterior á data
de solicitude, e certificado das rendas expedido nos termos do R.d. 3/2004 do 5 de marzo, pola axencia estatal tributaria, correspondentes ao
conxunto dos membros da unidade familiar.
- No caso de non estar obrigado a presentar a declaración do IRPF:
Se ten presentado o modelo de solicitude de devolución 104-105, copia da notificación-liquidación emitida pola axencia estatal da
administración tributaria.
Para os que non presentasen o citado modelo de devolución, declaración responsable de todos os ingresos obtidos, xuntando, ademais, os
seguintes documentos: declaración das circunstancias familiares, certificado de retribucións e retencións da empresa ou empresas nas
que estivese de alta no devandito 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 dos emigrantes, a xustificación dos ingresos familiares efectuarase mediante copia da declaración do imposto sobre a renda das
persoas físicas presentada en España, ou da similar presentada no país onde presten os seus servizos, autenticada, se é o caso, pola agregadoría
laboral correspondente ou delegación consular de España.
- Acreditación da composición da unidade familiar e número de perceptores de ingresos, mediante copia cotexada da declaración do IRPF ou,
no caso de non estar obrigado a presentala, declaración responsable, e copia cotexada do libro de familia.

DEBERÁN, ASÍMESMO, ACREDITAR QUE SE ATOPAN AO DÍA DAS SÚAS OBRIGAS TRIBUTARIAS ESTATAIS E AUTONÓMICAS E DA
SEGURIDADE SOCIAL E QUE NON TEN PENDENTE NINGUNHA OUTRA DÉBEDA COA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DA
COMUNIDADE AUTÓNOMA.
CONFORME AO ESTABLECIDO NO ARTIGO 20.3 DA LEI 9/2007, DE 13 DE XUÑO DE SUBVENCIÓNS DE GALICIA,A SOLICITUDE DA
SUBVENCIÓN POLA PERSOA INTERESADA COMPORTARÁ A AUTORIZACIÓN PARA QUE A CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
OBTEÑA DE FORMA DIRECTA A ACREDITACIÓN DO CUMPRIMENTO DAS SÚAS OBRIGAS TRIBUTARIAS CO ESTADO, A
COMUNIDADE AUTÓNOMA E COA SEGURIDADE SOCIAL, A TRAVÉS DE CERTIFICADOS TELEMÁTICOS.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DA COMPOSICIÓN DA UNIDADE FAMILIAR AOS EFECTOS DA SOLICITUDE DAS SUBVENCIÓNS A FONDO PERDIDO PARA
REHABILITACIÓN OU RENOVACIÓN DE CALIDADE DE VIVENDA UNIFAMILIAR EN ÁMBITO RURAL E AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR POR VÍA TELEMÁTICA AS
ACREDITACIÓNS RELATIVAS A INGRESOS E DÉBEDAS.*
Declaro/declaramos que son certos os datos da presente declaración e que a unidade familiar está composta polos membros que se reflicten neste escrito.
En aplicación do artigo 95.1 k) da Lei 58/2003, xeral tributaria, e exclusivamente aos efectos de recoñecemento, seguimento e control da subvención que se solicita no impreso ao que se xunta este documento, os asinantes
autorizamos, á Consellería de Vivenda e Solo para a obtención telemática das acreditacións relativas aos datos persoais de ingresos e débedas necesarios en función da normativa reguladora das axudas e subvencións.
A Consellería de Vivenda e Solo tramitadora do expediente de solicitude de axudas poderá solicitar á vista desta declaración calquera outra documentación que considere necesaria para a acreditación dos datos achegados e que
resulte necesaria para a resolución do expediente.

SOLICITANTE OU
PARENTESCO
(1)

*

DNI/NIF
(2)

APELIDOS E NOME

ESTADO CIVIL
(3)

PERSOA CON
DISCAPACIDADE
(4)

INGRESOS
DECLARADOS NO
ESTRANXEIRO
(5)
(SI/NON)

SINATURA DO QUE AUTORIZA:
(6)

A unidade familiar tal e como resulta definida polas normas reguladoras do IRPF está composta por: a) cónxuxes non separados legalmente e os fillos 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 fillos menores que con él ou ela convivan, así como os fillos maiores incapacitados ou coa patria potestade prorrogada. As
referencias á unidade familiar aos efectos de ingresos fanse extensivas ás persoas que non estén integradas nunha unidade familiar, así como ás parellas de feito recoñecidas legalmente segundo a normativa establecida ao
respecto.

(1) Son solicitantes as persoas promotoras das actuacións de rehabilitación ou renovación da vivenda. EXEMPLO PARA A CUMPRIMENTACIÓN DO IMPRESO: Solicitante, cónxuxe ou membro da parella e fillo.
(2) Deberán presentarse as fotocopias dos DNI/NIF dos compoñentes da unidade familiar maiores de 18 anos ou dos menores no caso de que perciban ingresos propios.
(3) S (Solteiro/a), C (Casado(a), V (Viúvo/a), D (Divorciado/a), SL (Separado/a legalmente), PF (Parella de feito legalmente recoñecida)
(4) Enténdense por persoas con discapacidade as comprendidas no artigo 1.2 da Lei 51/2003 e deberá acreditarse esta circunstancia mediante o correspondente certificado.
(5) Neste caso teranse que acreditar os ingresos autenticados pola Agregaduría Laboral correspondente ou Delegación Consular de España.
(6) A sinatura implica que se autoriza á Consellería de Vivenda e Solo para a obtención telemática das acreditacións relativas aos datos persoais de ingresos e débedas necesarios en función da normativa reguladora das axudas e
subvencións, e para os únicos efectos de recoñecemento, seguimento e control da subvención ou axuda en materia de vivenda que se solicita.
Autorización que poderá ser revogada en calquera momento mediante escrito dirixido á Consellería de Vivenda e Solo. Para os menores considerarase a autorización no caso de que asinen os seus representantes legais.
Os membros da unidade familiar maiores de 18 anos ou solicitantes que non asinen esta autorización deberán achegar directamente os certificados requiridos no impreso de solicitude das axudas.
,

de

de

ANEXO II
CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
Dirección xeral de Fomento e Calidade da
Vivenda

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS A FONDO PERDIDO PARA A REHABILITACIÓN E RENOVACIÓN
DE CALIDADE DE VIVENDAS NO MEDIO RURAL E CONXUNTOS HISTÓRICOS DE
GALICIA

DOCUMENTO

SOLICITUDE DE
ANTICIPO

VI408B

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
DNI/NIF

NOME E APELIDOS / RAZÓN SOCIAL

PARROQUIA

ENDEREZO

CONCELLO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

PROVINCIA

ENDEREZO ELECTRÓNICO

E na súa representación:
NIF/CIF

NOME E APELIDOS / RAZÓN SOCIAL

ENDEREZO

PARROQUIA

PROVINCIA

CONCELLO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

DATA DE CONCESIÓN DA SUBVENCIÓN PARA A REHABILITACIÓN E RENOVACIÓN DA CALIDADE:

De acordo co establecido no artigo 9.2 da Orde do 27 de maio de 2008, pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para a rehabilitación
€,

de calidade de vivendas no medio rural e conxuntos históricos de Galicia, solicito un anticipo excepcional do pagamento de
que non supera o 50% da anualidade para o ano

da subvención concedida.

A miña solicitude de anticipo excepcional está motivada na necesidade de facer pagamentos inmediatos polas seguintes causas:

LEXISLACIÓN APLICABLE

(Para cubrir pola Administración)
Decreto 157/2006, do 7 de setembro de rehabilitación e renovación de calidade de vivendas no medio rural e
en conxuntos históricos de Galicia, Orde do 13 de decembro de 2006 pola que se regula a cédula de
rehabilitación de calidade.

________________
DATA DE ENTRADA

Orde do 27 de maio de 2008 pola que se convocan as subvencións a fondo perdido para a rehabilitación e
renovación de calidade de vivendas no medio rural e conxuntos históricos de Galicia.
Orde do________________ pola que se convocan as subvencións a fondo perdido para a rehabilitación e
renovación de calidade de vivendas no medio rural e conxuntos históricos de Galicia.

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

RECIBIDO

____ /____/______
DATA DE EFECTOS
REVISADO E CONFORME

____ /____/______

SINATURA DAS PERSOAS SOLICITANTES OU PERSOA QUE AS REPRESENTA

DATA DE SAÍDA

____ /____/______
,

de

Delegado provincial da Consellería de Vivenda e Solo en

de

