SOLICITUDE

Concello de Vigo

Etiqueta de Rexistro de Entrada

Xerencia de Urbanismo
Oficina Municipal de Vivenda e Solo

ANEXO I

AXUDAS PARA INSTALACIÓNS DE ASCENSORES, MELLORA DA ACCESIBILIDADE E
ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS EN EDIFICIOS RESIDENCIAIS
COLECTIVOS EXISTENTES PARA O PERIODO: 2018 e 2019
1. DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

APELIDOS

NIF

ENDEREZO
PROVINCIA

CP

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación mediante calquera medio válido en Dereito
que deixe constancia fidedigna da súa existencia).

NOME

APELIDOS

NIF

ENDEREZO
PROVINCIA

CP

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

2. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a :

Persoa solicitante

Representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao enderezo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados.

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE (unicamente para aquelas persoas que de
acordo coa lexislación vixente non teñen a obriga de relacionarse exclusivamente coa Administración a
través de medios electrónicos).
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica do Concello de Vigo
(https://sede.vigo.org/notificacions). Para poder acceder ás notificacións é necesario utilizar un certificado electrónico

(ou DNI-e) asociado ao NIF da persoa indicada ou clave concertada nun rexistro previo como usuario.

Postal (no enderezo facilitado no apartado 1. datos da persoa solicitante)
A elección do medio de notificación preferente poderá ser cambiado en calquera momento da tramitación
do procedemento.

3. SOLICITA
Solicita a presente axuda, en calidade de
Comunidade de Propietarios (C.P).
Mancomunidade de Propietarios (M.P)
Agrupación de propietarios (A.P)
propietario/a único/a (P.U)
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4. DECLARACIÓN RESPONSABLE
A persoa solicitante/representante DECLARA:
1.- Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
2.- Que a documentación presentada no expediente en copia simple constitúe unha reprodución exacta dos seus
orixinais.

3.- 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.

4.- 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.

5.- Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2ºf) da Lei 9/2007,
so 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.

6.- Que non se lle revogou ningunha das axudas contidas nesta convocatoria ou nas anteriores, por causas
imputables a esta persoa solicitante.

7.- Estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias, incluíndo as municipais, e fronte á Seguridade
Social.

8.- Que sobre o inmoble obxecto da actuación non existe contenda ou litixio xudicial por mor da súa titularidade.
9.- Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda
Sí se solicitou e/ou se lle concedeu outras axudas para esta mesma actuación/proxecto que a seguir se
relacionan:
ORGANISMO

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprometese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña doutras
administracións a partir da data desta declaración.

5. COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos a continuación relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas
correspondentes. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta deberán indicalo no
cadro correspondente e deberán achegar os devanditos documentos.
COMPROBACIÓN DE DATOS

OPÓÑOME Á
CONSULTA

Certificación acreditativa de estar ao día nas súas obrigas tributarias coa Axencia Estatal da
Administración Tributaria.
Certificación acreditativa de estar ao día nas súas obrigas tributarias coa Seguridade Social.
Certificación acreditativa de estar ao día nas súas obrigas tributarias coa C. Autónoma de Galicia.
Certificación acreditativa de estar ao día nas súas obrigas tributarias coa Administración Municipal
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6. DATOS DA EDIFICACIÓN
SITUACIÓN:
ANTIGÜIDADE:

REFERENCIA CATASTRAL:
NÚM. DE ANDARES:

NÚM. DE VIVENDAS TOTAIS:
ocupadas
desocupadas

CATALOGACIÓN:

Ambiental

Título habilitante desta actuación:

Estrutural

núm. de expediente:

Licenza de obras/solicitude

Integral
obra finalizada
data finalización

Comunicación previa

7. DATOS DO INVESTIMENTO
GASTOS

CONCEPTO DO GASTO

ORZAMENTO
ANO 2018

ANO 2019

INDIRECTOS (proxecto, honorarios,
informes, certificados técnicos...)

DIRECTOS (obras e/ou instalacións)

Total (sen IVE):

TOTAL GASTOS:
(incluido IVE)

Contía solicitada
(máximo total subvencionable 3.000 €, cun límite de 1.000 € en gastos indirectos):

8. DATOS BANCARIOS
TITULAR DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 díxitos)
IBAN

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos a conta bancaria indicada.
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9. DOCUMENTACIÓN ACHEGADA CO PRESENTE ESCRITO
Copia do NIF da comunidade de propietarios (C.P).
Copia do NIF ou NIE de todas as persoas propietarias do inmoble e das vivendas.
Copia do documento acreditativo da representación con que se actúa na C.P.
Documento acreditativo da titularidade do inmoble e das vivendas por parte do/a(s) solicitante(s).
Copia da escritura de división horizontal da edificación inscrita no Rexistro da Propiedade,
No caso de comunidades non constituídas legalmente, nota simple rexistral da vivenda ou documento
acreditativo da propiedade da mesma e DNI de cada persoa propietaria.
Documentos acreditativos da ocupación do inmoble: certificado de empadroamento colectivo, contratos de
arrendamento, facturas de subministros ou calquera outro documento que permita verificar este extremo.
Certificación de acordos ou copia das actas que recollan os acordos das actuación a desenvolver: (execución
das obras, solicitude e aprobación do orzamento, solicitude de subvención/s…).
Acta de aprobación do orzamento da C.P de gastos e ingresos para o 2018 ou, no seu defecto, da derrama
correspondente, ou o financiamento necesario para afrontar o custe total da actuación.
No caso de agrupacións de persoas propietarias non constituídas legalmente, ou persoas propietarias únicas da
edificación, os compromisos de execución e asunción do custo total, asumidos por cada un dos membros da
agrupación, con indicación da cota de participación de cada un deles no inmoble.
Fotografías da edificación e dos espazos onde se pretende acometer as obras.
No caso de que as obras foran executadas antes da convocatoria (dento do vixente exercizo 2018), achegarase
reportaxe fotográfica das obras rematadas xunto co certificado final de obra expedido por técnico competente.
O Orzamento de execución das obras aprobado elaborado pola empresa executora, detallado e desglosado por
conceptos -traballos, materiais, man de obra...-,
Se supera a contía de 40.000 euros (IVE excluído) deberá achegar tres ofertas de diferentes proveedores.
No suposto da existencia de colectivos merecedores de especial protección:
Certificado/s de grao de discapacidade
Declaración/s da/s situación/s de dependencia
Persoa/s residente/s maior/es de 65 anos (Copia do NIF)

10. NON SE ACHEGA A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN XA PRESENTADA
En virtude do previsto no artigo 53. d) da Lei 39/2015, de réxime xurídico das Administracións Públicas e
do procedemento administrativo común, non se achega a seguinte documentación
xa presentada ante
e incorporada ao expediente núm.:

SINATURA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Vigo, a
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