
 ANEXO I 

PROCEDEMENTO: SUBVENCIÓNS PARA OBRAS DE 
CONSERVACIÓN E DE REHABILITACIÓN OU DE 
CONSTRUCCIÓN NOVA DE VIVENDAS. 

     CÓDIGO DE 
PROCEDEMENTO: 

52/2022 

DOCUMENTO: 

SOLICITUDE 

1. Datos do solicitante:

Nome  Apelidos  NIF 

Enderezo Provincia Municipio 
Código 
postal 

Datos do representante (deberá acreditarse a representación fidedigna por 
calquera medio válido en dereito). 

Nome   Apelidos   NIF 

Datos a efectos de notificación
Enderezo
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 
Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación no correo electrónico facilitado. 
ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE (márquese unha opción):  
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración 
deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios electrónicos, sen que sexa 
válida para elas nin produza efectos unha opción diferente. 

Correo electrónico Móbil / Tlfno. 

☐ Electrónica, a través do Sistema de notificación electrónica notific@ (Só se podera 
acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada). 

☐ Postal (cúbrase o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente). 

Enderezo Provincia  Municipio 
Código 
postal 

2. Datos das obras a realizar:

Descrición da obra: 

Lugar / Barrio: Parroquia Municipio Código postal 



3. DECLARACIÓNS DA PERSOA SOLICITANTE (sinalar o que corresponda).

1. ☐ Que a vivenda obxecto de rehabilitación/conservación ou de nova
construción vai ser destinada a residencia habitual e permanente do solicitante
e, no seu caso, da súa unidade familiar durante un prazo de polo menos 5 anos
desde a finalización das obras.

2. ☐ Que o solicitante ten a propiedade/copropiedade ou............... ( especificar o
título habilitante)  do inmoble/terreo obxecto de rehabilitación/conservación ou 
construción.  

3. ☐ Que NON está incurso en ningunha das prohibicións para obter a condición
de beneficiario de subvencións previstas no art. 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, Xeneral de Subvencións.

4. ☐ Que SI se atopa ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias coa
Facenda Estatal e da Xunta de Galicia e coa Seguridade Social, impostas polas
disposicións vixentes e que non ten débedas tributarias vencidas pendentes de
pago co Concello de Begonte.

5. Que en relación con outras axudas solicitadas ou concedidas:

☐ Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para a mesma
finalidade para a cal solicita esta subvención.

☐ Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para a mesma finalidade para
a cal se solicita esta subvención, que son as que a seguir se relacionan:

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA/ORGANISMO/ENTIDADE

DATA
(dd/mm/aaaa) 

ESTADO 

(Solicitada/concedida)

IMPORTE

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou 
obteña douras administracións pública u doutros entes públicos, nacionais ou 
internacionais, a partir da data desta declaración, con indicación da súa contía. 

4. DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA: (márquese o que proceda).

☐  Fotocopia do DNI/ NIE do solicitante. 

☐ Certificado de empadroamento e compromiso de permanencia de empadroamento na 
vivenda obxecto de rehabilitación ou vivenda nova por un mínimo de 5 anos.  

☐ Xustificación da propiedade ou título habilitante que se ostenta sobre a vivenda/inmoble 
obxecto de rehabilitación ou construción.  

☐ Licenza municipal ou título habilitante para a realización das obras subvencionadas.  

☐ Xustificante de dispoñer da Licenza Municipal de 1ª Ocupación e así mesmo da 
correspondente alta no Catastro da vivenda obxecto de rehabilitación/conservación ou da 
vivenda nova.   



Consentimento e Deber de Informar aos Interesados sobre Protección de Datos (márquese o que 

proceda).- 

☐ Fun informado de que esta Entidade vai tratar e gardar os datos achegados na instancia e na 

documentación que a acompaña para a realización de actuacións administrativas 

☐ PRESTA O SEU CONSENTIMENTO para que a entidade realice consultas dos datos do 

solicitante/representante a través da Plataforma de Intermediación de Datos e outros servizos 
interoperables  
Dereitos do interesado:  Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, tal e como se 
explica na información adicional. 
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección 

https://begonte.sedelectronica.es/privacy.2 

Firma 

Municipio Data (dd/mm/aaaa) 

En 

https://begonte.sedelectronica.es/privacy.2
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