DOG Núm. 119

Martes, 25 de xuño de 2013

Páx. 24632

ANEXO I

PROCEDEMENTO

ADQUISICIÓN OU PROMOCIÓN PARA USO PROPIO DE VIVENDA CON FINANCIAMENTO
DO PLAN DE VIVENDA 2009-2012.
SUBVENCIÓN COMUNIDADE AUTÓNOMA.

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

VI435A

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

DOMICILIO

NIF

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

CONCELLO
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
ENDEREZO

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

CONCELLO
CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DA PERSOA COPROPIETARIA DA VIVENDA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO
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DOMICILIO

NIF

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

CONCELLO
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS
DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE QUE SON CERTOS OS DATOS CONSIGNADOS RELATIVOS Á CONTA BANCARIA INDICADA
TITULAR DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (20 DÍXITOS)

EXPOÑO que adquirín/promovín para uso propio unha vivenda situada na localidade de
rúa

, nº

cualificado ao abeiro do expediente nº

, andar

, letra

para a cal obtiven financiamento

e que formalicei o préstamo convido do Plan de vivenda 2009-2012, polo que SOLICITO

a subvención convocada pola Comunidade Autónoma.

Autorizo o Instituto Galego da Vivenda e Solo, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade no
Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
SI

NON (neste caso debe xuntarse copia do NIF ou NIE)
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En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase 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 este centro directivo, como responsable do ficheiro.
Autorizo o Instituto Galego da Vivenda e Solo, de conformidade co artigo 6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns
aos servizos públicos, para a obtención do certificado da Axencia Estatal de Administración Tributaria de estar ao día das obrigas tributarias.
SI

NON

Autorizo o Instituto Galego da Vivenda e Solo, de conformidade co artigo 4 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a obtención do certificado da Consellería de
Facenda da Xunta de Galicia de estar ao día das obrigas tributarias.
SI
NON
Autorizo o Instituto Galego da Vivenda e Solo, de conformidade co artigo 6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns
aos servizos públicos, para a obtención do certificado da Tesouraría Xeral da Seguridade Social de estar ao día das obrigas fronte á Seguridade
Social.
SI
NON

De conformidade co artigo 13.4 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, o Instituto Galego da Vivenda e Solo publicará na súa páxina web oficial
a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao abeiro desta orde. 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 dos beneficiarios e a referida publicidade.

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
(Indíquese cun X a documentación que se presenta)
No suposto de non dar a autorización ao IGVS para obter os datos de identidade no Sistema de verificación de datos de identidade do
Ministerio de Facenda e Administracións Públicas: copia compulsada do DNI.
Certificación da entidade de crédito conforme o solicitante obtivo o préstamo convido ao abeiro do Plan de vivenda e rehabilitación
2009-2012 na que se indique a data de formalización e o importe do mesmo.
No caso de persoas adquirentes ou adxudicatarias, copia cotexada ou compulsada da escritura pública inscrita no Rexistro da Propiedade
que acredite a transmisión da vivenda.
No caso de persoas sen fogar ou procedentes de operacións de erradicación do chabolismo, o informe social e económico do concello sobre
a familia afectada, así como sobre a súa situación legal de residencia e capacidade de integración.
Declaración responsable de ser emigrantes galegos retornados nos dous anos anteriores ao momento da solicitude en especial situación de
necesidade, para os efectos da solicitude de informe da Secretaría Xeral de Emigración.
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Declaración do conxunto de todas as subvencións solicitadas ou concedidas, para a actuación obxecto desta solicitude, doutras
administracións ou organismos públicos.
Non será necesario volver presentar a documentación no suposto de que xa se presentasen os mesmos documentos xunto coas solicitudes de
convocatorias anteriores, debendo especificar en tal caso a data en que se presentaron os ditos documentos e o órgano a que se dirixiron.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 11 de xuño de 2013 pola que se convoca a concesión de subvencións para as persoas adquirentes, adxudicatarias ou promotoras
individuais para uso propio de vivenda, que conten co financiamento cualificado do Plan de vivenda e rehabilitación 2009-2012.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

Área Provincial do Instituto Galego da Vivenda e Solo en
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ANEXO II

AUTORIZACIÓNS DA PERSOA COPROPIETARIA DA VIVENDA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

Autorizo o Instituto Galego da Vivenda e Solo, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade no
Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
SI

NON (neste caso debe xuntarse copia do NIF ou NIE)

Autorizo o Instituto Galego da Vivenda e Solo, de conformidade co artigo 6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns
aos servizos públicos, para a obtención do certificado da Axencia Estatal de Administración Tributaria de estar ao día das obrigas tributarias.
SI

NON

Autorizo o Instituto Galego da Vivenda e Solo, de conformidade co artigo 4 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a obtención do certificado da Consellería de
Facenda da Xunta de Galicia de estar ao día das obrigas tributarias.
SI
NON

Autorizo o Instituto Galego da Vivenda e Solo, de conformidade co artigo 6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns
aos servizos públicos, para a obtención do certificado da Tesouraría Xeral da Seguridade Social de estar ao día das obrigas fronte á Seguridade
Social.
SI
NON

De conformidade co artigo 13.4 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, o Instituto Galego da Vivenda e Solo publicará na súa páxina web oficial
a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao abeiro desta orde. 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 dos beneficiarios e a referida publicidade.

SINATURA DA PERSOA COPROPIETARIA DA VIVENDA

Lugar e data

de

de
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