SERVIZO DE VIVENDA E CIDADE HISTÓRICA
MODELO 2 (1/4): SOLICITUDE DE AXUDAS DO PROGRAMA DE FOMENTO DA REXENERACIÓN E RENOVACIÓN
URBANAS E RURAIS
BASES REGULADORAS DAS SUBVENCIÓNS NAS ÁREAS DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANAS DELIMITADAS NO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA AO ABEIRO DO PLAN ESTATAL DE VIVENDA 2018-2021.
2018 2021.

Núm.
m. expediente:
DATOS DA PERSOA BENEFICIARIA
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

CÓD.POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

TELÉFONO MÓBIL

SEGUNDO APELIDO

NIF

NÚM.

CONCELLO

FAX

BLOQ. ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

(Datos da persoa representante legal)
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME

TELÉFONO

PRIMEIRO APELIDO

TELÉFONO MÓBIL

FAX

SEGUNDO APELIDO

NIF

CORREO ELECTRÓNICO

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co da persoa beneficiaria)
beneficiaria
TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

CÓD. POSTAL

PROVINCIA

NÚM
M.

CONCELLO

BLOQ. ANDAR PORTA

LOCALIDADE

Nome e apelidos

DNI

Indique a condición de solicitante
ou o parentesco coa persoa

Menor de
idade:

Ingresos netos exercicio 2018:

Si Non 

Menor de
idade:
Si Non 

Menor de
idade:
Si Non 

Menor de
idade:
Si Non 

Sinatura

………………………………..,………

Ingresos netos exercicio 2018:
………………………………..,………
..

Ingresos netos exercicio 2018:
………………………………..,………
..

Ingresos netos exercicio 2018:
………………………………..,………

As persoas compoñentes da unidade familiar ou de convivencia arriba asinantes declaran responsablemente o seguinte:
1º. Formo parte unicamente desta unidade familiar ou de convivencia.
2º Os datos aquí expresados e os contidos na documentación complementaria son certos.
En ______________________ a _____de______________de 20____
De acordo co disposto na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal e garantía de dereitos dixitais, e o
Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas , informámolo/a de
que os datos persoais facilitados se incorporan nun ficheiro titularidade do Concello, coa finalidade de poder atender a súa solicitude por cumprimento
dunha obriga legal. Os devanditos datos serán tratados de xeito confidencial, podendo ser cedidos só nos casos previstos na Lei. Comunicámoslle que
pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, na medida en que a lei o permita, dos seus datos, comunicándollo por
escrito ao Concello , achegando copia de documento que acredite a súa identidade.

SERVIZO
IZO DE VIVENDA E REHABILITACIÓN

mail: ocihr@santiagodecompostela.gal
Información á cidadanía: Tel. 981 54 24 37 (Horario: luns a venres de 9:00 a 14:00); e-mail:

Nº

MODELO 2 (2/4)

DECLARACIÓN RESPONSABLE DA COMPOSICIÓN DA UNIDADE DE CONVIVENCIA
COMPOÑENTES DA UNIDADE FAMILIAR OU DE CONVIVENCIA

MODELO 2 (3/4)

SERVIZO
IZO DE VIVENDA E REHABILITACIÓN

DECLARACIÓN RESPONSABLE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

En relación coas Bases
ases reguladoras das subvencións nas áreas de rexeneración e renovación urbanas
urba
delimitadas no concello de Santiago de Compostela
C
ao abeiro do plan estatal de vivenda 2018-2021,
2018
declaro
responsablemente o seguinte:
1. “Non me atopo incurso en ningunha prohibición para a obtención da condición de persoa beneficiaria das
sinaladas nos apartado 2º e 3º do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
xuño, de subvencións de Galicia”.
Galicia”
2. “Non son preceptor de axudas estatais á rehabilitación no marco do Programa de mellora da eficiencia
enerxética e sustentabilidade en vivendas, do Programa de fomento da conservación, da mellora da seguridade
de utilización e da accesibilidade en vivendas, do Programa
Programa de fomento do parque de vivenda en alugueiro e
do Programa de fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade, do Plan Estatal de
Vivenda 2018-20121.”
3.. “Comprométome a destinar a vivenda obxecto deste expediente a residencia habitual
habitual propia ou en réxime de
alugueiro durante 5 anos.”
4.”Non teño débedas coas seguintes administracións:
• Axencia Estatal de Administración Tributaria
• Tesouraría Xeral da Seguridade Social
• Consellería de Facenda da Xunta de Galicia
• Concello de Santiago de Compostela”
5.. “Teño solicitada ou concedida a(s) seguinte(s) axuda(s) para a mesma actuación:
(Indicar no espazo inferior o nome da convocatoria, o importe e a administración, organismo ou entidade
pública outorgante) “

Sinatura:

En ______________________ a _____de______________de 20____
De acordo co disposto na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal e garantía de dereitos
dere
dixitais, e o
Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas , informámolo/a de que
os datos persoais facilitados se incorporan a un ficheiro titularidade do Concello, coa finalidade de poder atender a súa solicitude
sol
por cumprimento dunha
obriga
ga legal. Os devanditos datos serán tratados de xeito confidencial, podendo ser cedidos só nos casos previstos na Lei. Comunicámoslle
Comuni
que pode
exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, na medida en que a lei o permita, dos seus datos, comunicándoo por escrito ao
Concello e achegando copia de documento que acredite a súa identidade.

Información á cidadanía: Tel. 981 54 24 37 (Horario: luns a venres de 9:00 a 14:00); e-mail:
mail: ocihr@santiagodecompostela.gal

MODELO 2 (4/4)

SERVIZO
IZO DE VIVENDA E REHABILITACIÓN
DOCUMENTACIÓN



Documento identificador da persoa beneficiaria e, de ser o caso, documentación acreditativa da representación da
persoa en nome da cal actúe.
Documento que acredite titularidade do ben:
Poderá achegarse certificado ou nota simple do rexistro da propiedade, ou ben documentación acreditativa do feito,
acto ou negocio xurídico que demostre a adquisición da titularidade do inmoble.
Os documentos poden ser de natureza pública (escritura pública) ou privada, sempre que conste de xeito fidedigno
a realidade da súa data, dos
os intervenientes e, de ser o caso, de todos os requisitos que refire o artigo de 1261 do



Código Civil.
Nos supostos de sociedades de gananciais ou parellas de feito inscritas nalgún rexistro público, nas solicitudes,
ademais dos datos persoais do solicitante,
solicitante, deberá facerse constar os datos do ou da cónxuxe ou parella que fose
cotitular do dereito de propiedade, usufruto ou arrendamento.
Cando o solicitante sexa o arrendatario da vivenda, acordo co propietario da vivenda segundo o cal costeará o seu
cargo as actuacións de rehabilitación que correspondan, a cambio do pago da renda.
No caso de optar aos porcentaxes de axuda superiores ao 50%:
Certificado municipal de convivencia que acredite os datos que constan no Padrón municipal de habitantes
identificando aos membros da unidade familiar ou de convivencia.
Declaración conxunta ou das declaracións individuais de todos os membros da unidade de convivencia do imposto
sobre a renda das persoas físicas, correspondente ao período impositivo inmediatamente
inmediatamente anterior ao momento da



solicitude de subvención, unha vez vencido o prazo para presentar a declaración do dito imposto.
Se non se fixo a declaración da renda, deberá presentarse certificación da administración de Facenda na que
figuren as rendas percibidas
ibidas no período impositivo indicado no parágrafo anterior e, de ser o caso, fotocopia
compulsada do libro de familia.
Cando non se poidan acreditar os ingresos mediante os documentos referidos nos apartados anteriores, deberá
presentarse unha declaración
n responsable da contía dos ingresos percibidos e da súa procedencia.
No caso de non estar habilitada a posibilidade de declarar e autorizar á administración para a súa consulta,
certificacións
ertificacións da persoa beneficiaria de estar ao corrente de pagos coas seguintes administracións:



• A Axencia Estatal de Administración Tributaria
• A Tesouraría Xeral da Seguridade Social
• A Consellería de Facenda da Xunta de Galicia
• O Concello de Santiago de Compostela

EXCMO. SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Información á cidadanía: Tel. 981 54 24 37 (Horario: luns a venres de 9:00 a 14:00); e-mail:
mail: ocihr@santiagodecompostela.gal

