SOLICITUDE DAS AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN
NA ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DO PLAN
ESTATAL DE VIVENDA, 2018-2021
1. SOLICITANTE / BENEFICIARIO
Apelidos

Nome

Enderezo a efectos de notificación

NIF
Nº

Municipio

Código postal

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Portal

Escaleira

Piso

Provincia

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio
válido en dereito)
Apelidos

Nome

Enderezo a efectos de notificación

NIF
Nº

Municipio

Código postal

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Portal

Escaleira

Piso

Provincia

2. O SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas
nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de Xuño, de subvencións de Galicia.
–

3. DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
A. Documentación xenérica
a) Persoas físicas:
⃝ Copia do DNI ou NIE.
⃝ Xustificación da titularidade do edificio, autorización ou contrato de aluguer.
b) Persoas xurídicas:
⃝ Documento acreditativo da constitución de sociedade.
⃝ Xustificación da titularidade do edificio, autorización ou contrato de aluguer.
c) Comunidade de propietarios
⃝ Documento acreditativo da súa constitución.

⃝ Documento acreditativo da representación con que se actúa.
⃝ Acordo da comunidade de propietarios que autorice a execución de obras e a
solicitude da subvención ou certificado da persoa titular da secretaría da comunidade
referente a ditos aspectos.
⃝ Relación de persoas propietarias do edificio, identificando o NIF de cada unha
delas e a referencia catastral de cada vivenda e local.
⃝ Xustificación da titularidade do edificio, autorización ou contrato de aluguer.
B. Documentación técnico-económica
⃝ Proxecto técnico visado polo órgano competente no caso de ser preceptivo.
⃝ Memoria técnica.
⃝ Reportaxe fotográfica.
⃝ Licencia/Comunicación previa e autorización preceptivas, ou no seu defecto a
solicitude.
⃝ Certificado de Eficiencia Enerxética do Edificio (CEE).
4. IDENTIFICACIÓN DO INMOBLE:
Referencia catastral
Enderezo
Nº de vivendas

Nº
Nº de locais

Sup.
const.
rasante

sobre Sup. constr. sobre rasante
residencial

5. ACTUACIÓNS PREVISTAS
⃝ Actuacións de mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade en vivendas (artigo 36 do Real
Decreto 106/2018, do 9 de Marzo).
⃝ Actuacións de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da
accesibilidade en vivendas (artigo 43 do Real Decreto 106/2018, do 9 de Marzo).
⃝ Actuacións de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural (artigo 51 do Real Decreto
106/2018, do 9 de Marzo).
⃝ Obras de demolición de edificios e de vivendas e as obras de construción de edificios de vivendas
e vivendas de nova construción.
Breve descripción

PEM (€)

6. OUTRAS AXUDAS

PEC (€)

Outros gastos

Orzamento protexido

A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA que, en relación con outras axudas
concedidas ou solicitadas:
⃝ Non se solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e
conceptos para os cales se solicita esta subvención.
⃝ Si se solicitaron e/ou concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos
para os cales se solicita esta subvención, que son as que a seguir se relacionan:
Organismo

Ano

Importe (€)

Disposición reguladora

Organismo

Ano

Importe (€)

Disposición reguladora

Organismo

Ano

Importe (€)

Disposición reguladora

7. Solicito acollerme ás subvencións do Programa de fomento da rexeneración e renovación
urbanas, do Plan Estatal de vivenda, 2018-2021.
8. SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Sarria, a …......... de …......................................... de 20...........

