Oficina de Rehabilitación

O
CONCELLO DE CANGAS
PONTEVEDRA

ANEXO I - SOLICITUDE DE AXUDAS NO ARI DE CANGAS
(Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, polo que se regula o Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 )
DATOS DO SOLICITANTE
PROMOTOR:

CIF/DNI:

ENDEREZO:

LOCALIDADE:

PROVINCIA :

TELEFONO:

C. POSTAL:
CORREO ELECTRÓNICO:

EXPÓN: que desexo concorrer á convocatoria de subencións, para iso achego a documentación abaixo sinalada.
SOLICITO: que se tramite a presente instancia e me sexa concedida a subvención correspondente.
DATOS DA EDIFICACIÓN
LOCALIZACIÓN:

LOCALIDADE:

PROVINCIA:


Ref. Catastral...........................................................

GRADO DE PROTECCIÓN:..................................................



EXPEDIENTE Nº: ....................................................

LICENZA Nº: ........................................................................



SUPERFICIE ÚTIL:..................................................

Nº PLANTAS .......................................................................

ACTUACIÓNS QUE SE SOLICITAN:
...........................................................................................................................................................................................................
USO A QUE SE VAI DESTINAR:
□ VIVENDA HABITUAL
□ ALUGUER
QUE SUPOÑEN OBRAS DE:
MELLORA DA CALIDADE E
SUSTENTABILIDADE

CONSERVACION

MELLORA DA ACCESIBILIDADE

COMPROBACIÓN DE DATOS:
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta polas administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan á consulta, deberano indicar no cadro e achegar unha copia dos documentos.
Certificado de estar ao corrente no pagamento coa Axencia Estatal da administración tributaria.
Certificado de estar ao corrente no pagamento coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social.
Certificado de estar ao corrente no pagamento coa Comunidade Autónoma de Galicia.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

1.- Quen subscribe coñece e acepta as condicións xerais destas axudas e do procedemento, e DECLARA que reúne as condicións
necesarias para acceder a elas, que non se acha inhabilitado/a nin está incurso/a en ningunha das causas de prohibición indicadas no
artigo 13 da lei 38/2003, do 17 de novembro, para obter a condición de beneficiario/a da subvención, e que os datos que figuran
neste impreso son certos, e que non percibiu axudas para o mesmo obxecto en Plans Estatais de vivenda anteriores.
2.- De conformidade co artigo 15 da Lei 9/2007 do 13 de xuño de subvencións de Galicia o Concello de Vigo publicará no DOG, a
relación de persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas ao abeiro desta convocatoria de axudas, polo que a
presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida
publicidade.
3.- En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais
recollidos nesta solicitude incorporaranse 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
este organismo como responsable do ficheiro.

SR. ALCALDE

Cangas , .......................... de ..............................de 201........

OFICINA REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO
Asinado:

Oficina de Rehabilitación

O
CONCELLO DE CANGAS
PONTEVEDRA

DOCUMENTACIÓN



Fotocopia do CIF/DNI do solicitante
Documento acreditativo da propiedade :
a) nos supostos de propiedade individual: contrato de compravenda, certificacion ou nota simple do rexistro da proiedade,
escritura de partición de herdanza, testamento e/ou certificado de últimas vontades, documneto de aceptación da herdanza,
escritura pública de doazón, ou calquera outra documentación ou título que acredite suficientemente a titularidade.
b) Nos casos de cotitularidade do inmoble, autorización asinada polos demáis copropietarios para solicitar a subvención
obxecto desta convocatoria.
c) No caso de non ser titular: Autorización do propietario.












Contrato de arrendamento inquilino/propietario
Compromiso de que deberá destinar a vivenda/s a residencia habitual e permanente ou cedela en
arrendamento.
Solicitude de certificado de atoparse a vivenda na zona da Área de Rehabilitación
Fotografías do inmoble
Proxecto -Memoria das actuacións
Copia de solicitude de comunicación previa.
Copia licencia de obra
Orzamentos de contrata (mínimo tres)
Informe de evaluación da edificación, cumplimentado e suscrito por técnico competente, previo ó comezo das
obras (vivenda colectiva).
Certificación enerxética da edificación.

