MODELO II (1/1): SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS COMPLEMENTARIAS AS CONVOCADAS AO ABEIRO DOS
PLANS ESTATAIS DE VIVENDA
DECLARACIÓN RESPONSABLE DA PERSOA BENEFICIARIA

DECLARACIÓN RESPONSABLE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

Declaro responsablemente, en relación con este procedemento, o seguinte:




Que me comprometo a destinar a vivenda a residencia habitual propia durante o prazo de 15 anos dende a
execución das obras.
Que os integrantes da unidade familiar ou de convivencia descrita no modelo I non posúen outra vivenda en
propiedade ou non dispoñen do seu usufruto/uso ou aproveitamento ou se trata dunha vivenda inadecuada
Que a suma dos aforros da totalidade dos integrantes da unidade familiar ou de convivencia é de:





……..………………,……….euros
Que non estou incurso/a en ningunha clase de prohibición para a obtención da condición de persoa beneficiaria
das sinaladas nos apartados 2º e 3º do artigo 10 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.
Que me atopo ao corrente de pagos coas seguintes administracións:
Axencia Estatal de Administración Tributaria

Si 

Consellería de Facenda da Xunta de Galicia

Si 

Tesouraría Xeral da Seguridade Social

Si 

Concello de Santiago de Compostela

Si 

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
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.

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

