CONCELLO DE GUITIRIZ
R/Concello nº4
27300 Guitiriz (Lugo)
TEL. 982.370.109

OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN

DECLARACIÓN RESPONSABLE
PARA SOLICITUD DE AXUDAS NA ARI DE BURIZ E VILARES
1. DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

Nome e apelidos / razón social:

NIF/CIF:

Enderezo:

C. Postal:

Teléfono:

Concello:

Provincia:

Correo electrónico:

2. DATOS DO REPRESENTANTE (no seu caso, e debe achegarse documentación acreditativa)

Nome e apelidos / razón social:

NIF/CIF:

Enderezo:

C. Postal:

Teléfono:

Concello:

Provincia:

Correo electrónico:

EXPÓN:

Desexa acollerse aos beneficios para as actuacións que se indican a continuación, segundo se establece nas Bases
reguladoras e convocatoria de subvencións para a renovación e rehabilitación de edificios e vivendas na Área de
rexeneración e renovación urbana das parroquias de Buriz e Vilares en Guitiriz referidas ao acordo da comisión
bilateral celebrada o 1 de decembro de 2.021, con base no plan estatal de vivenda 2018-2021, anualidade 2021.
DATOS DO INMOBLE ONDE SE VAI ACTUAR
Enderezo:
Referencia catastral nº:

Tipo de inmoble:

Por todo isto,
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita
esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta
subvención, que son as que a continuación se relacionan:
ORGANISMO
ANO
DISPOSICIÓN REGULADORA
IMPORTE (€)

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña para a mesma actuación
doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, a partir da data da
presente declaración.
2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Que a documentación presentada no expediente en copia simple constitúe unha reprodución exacta dos seus orixinais.
4. 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.
5. Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos números 2 e 3 do artigo
10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
6. Estou ao corrente das miñas obrigas tributarias, incluídas as municipais, e fronte á Seguridade Social.
7. Que non se lle revogou ningunha das axudas contidas neste ou en anteriores plans de vivenda, por causas imputables a
esta persoa solicitante.
8. Que o destino da vivenda para a que se solicitan as axudas de rehabilitación será:
Domicilio habitual e permanente, durante o prazo mínimo de 5 anos dende a finalización das obras.
Alugamento, durante un prazo mínimo de 5 anos, dende a finalización das obras.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
LUGAR E DATA
,a

de

de

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos , informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus
datos persoais é CONCELLO DE GUITIRIZ , con dirección en Rúa do Concello, 4. 27300 Guitiriz (Lugo); correo delegado protección de datos:
info@concellodeguitiriz.comOs datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada, baseándonos no interese
público. Os datos non se cederán a terceiros, salvo por obriga legal ou para a correcta prestación do servizo. Vostede pode exercer os seus dereitos de
protección de datos en calquera momento; para elo, pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar ao CONCELLO DE GUITIRIZ o formulario de
exercicio de dereitos, sempre acompañado dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

