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REHABILITACION DE EDIFICIOS E VIVENDAS 
CASCO VELLO FASE 15 – BOUZAS FASE 10  

BUEU-MOAÑA 2 – SANTA CLARA 2 

S.002 
 

 

SOLICITUDE OFICIAL DE AXUDAS  
   

DATOS DO INMOBLE  
 

LOCALIZACIÓN REF CATASTRAL 
  

 

SOLICITANTE  
Nome e apelidos   NIF: Enderezo:  

   

C.P. Localidade Teléfono/s: Correo electrónico 

   

Na súa representación   NIF: Enderezo:  

   

C.P. Localidade Teléfono/s: Correo electrónico 

   
  

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 
 

Notifíquese a*:   Solicitante.   Representante. 
* Marcar só un dos cadros. O solicitante poderá cambiar os datos para os efectos de notificación en calquera momento da tramitación das axudas. 
 

Medio de notificación preferente:    Electronico a través da Sede electrónica do Concello de Vigo    Postal 

Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil no caso de notificación electrónica (https//sede.vigo.org/notificacions). 
 

EXPOÑO: 
Que desexo acollerme aos beneficios para as actuacións de rehabilitación que de seguido se indican, segundo a lexislación aplicable, polo que SOLICITO a 
axuda económica correspondente para a: 
 

 ARI CASCO VELLO DE VIGO.   ARI BOUZAS.  ARI BUEU-MOAÑA. COIA.  ARI CASAS DE SANTA CLARA. 
 

TIPO DE OBRAS: 
 

SERÁN OBRAS DE ADECUACIÓN Á NORMATIVA VIXENTE EN:    Vivenda.     Elementos comúns. 
     

QUE SUPOÑEN OBRAS DE: 
 Mellora da calidade e sustentabilidade.  Conservación.  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. 

OPÓÑOME Á 
CONSULTA 

X Certificado de estar ao corrente no pagamento coa Axencia Estatal da administración tributaria.  
X Certificado de estar ao corrente no pagamento coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social.  
X Certificado de estar ao corrente no pagamento coa Comunidade Autónoma de Galicia.  

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. 
LEXISLACIÓN APLICABLE 

R.D.233/2013, de 5 de abril. D.18/2014, de 13 de febreiro. Orde do 9 de marzo de 2015, RD 637/2016 de 9 de decembro que Prorroga o Plan Estatal 
e a Orde do 23 de xuño de 2017. Bases reguladoras aplicables á concesión de subvencións á rehabilitación de edificios e vivendas nas ARIs do Concello 
de Vigo de Casco Vello, Bouzas, Rúas Bueu-Moaña e Casas de Santa Clara, correspondentes ás Fases 15ª, 10ª, 2ª e 2ª, respectivamente, con 
financiamento regulado nos acordos de data 26.10.2017. 
DOCUMENTACIÓN MÍNIMA A PRESENTAR XUNTO CON ESTA SOLICITUDE  Para cubrir pola Administración 

Recibido: Núm. Expediente 
Data entrada 

DNI do solicitante e representante, de ser o caso. 
Documentación acreditativa da titularidade do inmoble. 
Nota: Para seguir co procedemento deberá presentarse toda a documentación requirida 
na lexislación correspondente. 

 
Revisado e conforme: 

Data saída 

SINATURA DO/DA SOLICITANTE ou REPRESENTANTE 

Data: 

 Rexistro Entrada: 
 
 

 


