
ANEXO I VIVENDA

408 SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN DE
VIVENDA NA ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL      NIF/CIF

   

TIPO DE VÍA    NOME DA VÍA                                                                          NÚMERO   BLOQUE    ANDAR   PORTA
          

CP                     PROVINCIA                                              CONCELLO                                            LOCALIDADE
       

TELÉFONO                                                          ENDEREZO ELECTRÓNICO
   

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME E APELIDOS                                                                                                                        NIF/CIF

  

NOTIFICACIÓNS
As persoas obrigadas a relacionarse electrónicamente coa administración só recibirán notificacións electrónicas. Para
poder recibir os avisos das notificacións que lle emita o Concello de Pontevedra poderán comunicar un correo electrónico
a través do procedemento 181 do catálogo de procedementos da sede electrónica (aquí).
As  persoas  físicas  recibirán  as  notificacións,  ademais  de  electrónicamente,  por  correo  postal  salvo  que  elixan  a
notificación electrónica como medio preferente a través do procedemento 183 do catálogo de procedementos da sede
electrónica  (aquí)  podendo  darse  de  baixa  en  calquera  momento  a  través  do  procedemento  182  do  catálogo  de
procedementos da sede electrónica (aquí).

EXPÓN:
Que, en calidade de  da vivenda sita na rúa 
                                                              (propietario/a/inquilino/a)   

 (enderezo da obra)

con referencia catastral 

desexa acollerse as axudas para actuacións de rehabilitación en edificios e vivendas do Programa de rexeneración e
renovación  urbana e  rural,  ao  abeiro  do  establecido  no  RD 106/2018,  do  9  de  marzo,  do  Ministerio  de  Fomento,
Resolución do IGVS do 3 de agosto de 2018 e nas Bases reguladoras aprobadas polo Concello de Pontevedra que se
aceptan por medio do presente escrito.

Por todo iso, SOLICITA:
Que lle sexa expedida a correspondente cualificación provisional dentro do ámbito:

Área de Rehabilitación Integral do núcleo de Estribela
Área de Rehabilitación Integral do Conxunto Histórico

ACTUACIÓNS PROTEXIDAS
REHABILITACIÓN DE VIVENDA

  En edificio dunha soa vivenda (unifamiliar)
  En edificio de varias vivendas (colectiva)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales 
solicita esta subvención.
Si solicitou e /ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales solicita 
esta subvención, que son as a seguir se relacionan:

ORGANISMO ANO IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprométese a comunicar  inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña doutras administracións
públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3.  Que  a  documentación  presentada  no  expediente  en  copia  simple  constitúe  unha  reprodución  exacta  dos  seus
orixinais.
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http://sede.pontevedra.gal/public/catalog/catalog-details.xhtml?idbduacproceduretype=14547513
http://sede.pontevedra.gal/public/catalog/catalog-details.xhtml?idbduacproceduretype=14552006
http://sede.pontevedra.gal/public/catalog/catalog-details.xhtml?idbduacproceduretype=14552007


4. Non estar incurso/a en ningunha das causas de prohibición previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro,
xeral de subvencións, para obter a condición de beneficiario/a da subvención.
5. Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos apartados 2 e 3 do
artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
6. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2ºf) da Lei 9/2007, do 13 de
xuño,  de subvencións de Galicia,  e  o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia,  aprobado polo Decreto
11/2009, do 8 de xaneiro.
7. Que non se lle revogou ningunha das axudas contidas neste ou en anteriores plans de vivenda, por causas imputables
a esta persoa solicitante.
8. Estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias, incluíndo as municipais, e fronte á Seguridade Social.
9. Que o destino da vivenda para a que se solicitan axudas de rehabilitación será:
              O alugamento.
              O domicilio, habitual e permanente.

Os/as abaixo asinantes, propietarios da vivenda participe nas actuacións de rehabilitación, DECLARAMOS non estar
incursos/as en ningunha das causas previstas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
para obter a condición de persoa beneficiaria de axudas e AUTORIZAMOS AO CONCELLO DE PONTEVEDRA PARA:
(1) Solicitar as certificacións que deban emitir  a Axencia Estatal  da Administración Tributaria,  a Tesouraría Xeral da
Seguridade Social e a consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia e a Tesourería municipal,
segundo o establecido no artigo 20.3 e en relación co artigo 10.2.e, da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia. 
(2) Solicitar os volantes de empadroamento ou volante da unidade de convivencia, de ser o caso, de cara a verificar os
datos de residencia dos propietarios da vivenda.

NIF Nome e apelidos (1)
Autoriza
(SI/NON)

(2)
Autoriza
(SI/NON)

Sinatura

NOTA: a autorización concedida polas persoas asinantes pode ser revogada en calquera momento mediante escrito
dirixido ao Concello de Pontevedra. Para o caso de non autorizar,  deberá achegarse a documentación indicada na
convocatoria.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
 Copia do NIF ou NIE de todas as persoas propietarias da vivenda.
 Acreditación da constitución e representación en caso de persoa xurídica
 No caso de existir  máis  dunha persoa propietaria,  autorización desta a outra persoa propietaria  para a xestión,
tramitación e cobro da subvención. (ANEXO VII)

 Documento  acreditativa  da  titularidade  da  vivenda por  parte  do/a(s)  solicitante(s)  ou  contrato  de  alugamento  e
autorización da persoa propietaria do inmoble para facer a obra, no caso de que o solicite o/a arrendatario/a.

 Informe de avaliación do edificio segundo o establecido na Ordenanza municipal reguladora do informe de avaliación
dos edificios (IAEd), de ser o caso.

 Proxecto subscrito por técnico/a competente ou memoria técnica.
 Orzamento detallado das obras agrupado por capítulos con medicións e prezo. Para o caso de que o importe das
obras previstas supere a contía establecida na Lei de contratos do sector público para o contrato menor, deberán
achegarse tres orzamentos.

 ANEXO IV Actuacións e custo subvencionable.
 Licenza, comunicación previa e/ou autorizacións para a execución das obras ou solicitude das mesmas.
 Certificado de inicio das obras, só no caso de obras iniciadas con anterioridade á solicitude de subvención.(ANEXO V).
 No caso de obras de mellora da eficiencia enerxética da vivenda, certificado de eficiencia enerxética.
 No caso de xustificar ingresos inferiores a 3 veces o IPREM; IRPF da unidade de convivencia ou certificado de
facenda.

 No  caso  de  obras  de  accesibilidade,  certificado  de  discapacidade  dos  membros  da  unidade  de  convivencia
dependentes ou con discapacidade recoñecida.

 No caso de obras de accesibilidade, documento que permita a comprobación de ser maior de 65 años.
 De non ter autorizado ao Concello de Pontevedra, volante da unidade de convivencia, de ser o caso.
 Outros documentos:  

 Documentación existente no Concello: data, nº de expediente e dependencia ou órgano ante o que se presentou.
     

LEXISLACIÓN APLICABLE
- Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan estatal de vivenda 2018-2021.
- Resolución do 3 de agosto de 2018 pola que se regula o procedemento para participar no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do
Plan estatal  de vivenda 2018-2021, se abre o prazo de presentación de solicitudes e se establecen as bases reguladoras das axudas previstas para este
programa.
- Bases reguladoras das axudas á rehabilitación de edificios e vivendas na área de rehabilitación sinalada.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,  de  de 
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