SOLICITUDE: SUBVENCIÓN PARA EMISIÓN DO INFORME
DE INSPECCIÓN TÉCNICA DA EDIFICACIÓN (ITE)
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME e APELIDOS DA PERSOA PROPIETARIA:

NIF/NIE:

ENDEREZO:
PROVINCIA:

CONCELLO:
CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Autorízolle ao Concello de Lugo para que me informe mediante SMS ou correo electrónico do estado desta solicitude así como
doutro tipo de avisos relacionados que me poidan resultar de interese.

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (no caso de actuar por medio de representante)
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL:

NIF/NIE:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

DOCUMENTO QUE ACREDITA A REPRESENTACIÓN:

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
ENDEREZO:
PROVINCIA:

CONCELLO:
CÓDIGO POSTAL:

ENDEREZO DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA:

DATOS DO INMOBLE SOBRE O QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN PARA EMISIÓN DO INFORME
RÚA:

CÓDIGO POSTAL:

NÚMERO:

PROVINCIA:

PISO:

REFERENCIA CATASTRAL:

TELÉFONO:

SOLICITA

Que lle sexa concedida a subvención establecida para o suposto entre o que me considero
incluída/o.
EXPÓN:
1. Que ao dito inmoble, do que é persoa propietaria e no que ten a súa vivenda habitual, segundo o seu ano
de construción, lle corresponde pasar no ano ________ inspección técnica á que está obrigada a teor do
establecido na Ordenanza municipal reguladora da inspección técnica de edificacións (ITE), aprobada por
acordo plenario do Excmo. Concello de Lugo na sesión realizada o 3 de marzo de 2003 e publicada no
BOP do 8 de outubro de 2003.
2. Que a sinalada normativa municipal prevé, na súa disposición adicional terceira, a concesión de
subvencións ás persoas propietarias que acrediten de xeito fidedigno a carencia de recursos suficientes para
realizar a ITE.
3. Que considero que reúno os requisitos esixidos nas bases polas que se regula o outorgamento de axudas
ás persoas propietarias que carezan de recursos suficientes para realizar o informe da ITE, aprobadas polo
Decreto ______________________________________________________________________________
que acredito coa correspondente documentación, que figura no dorso, e que xunto a este escrito.
NOTA: no dorso deste impreso indícase a documentación que deberá achegar con esta solicitude.
Lugo, ______ de_______________de______
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento
serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos
na lei indicada, comunicándollo a este Concello

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACHEGAR CON ESTA SOLICITUDE

Documentación que acredite a identidade da persoa solicitante:
•

Fotocopia do documento nacional de identidade (DNI/NIF ou pasaporte) da persoa solicitante.

•
Se quen solicita a subvención o fai por conta dunha terceira persoa, terá que acreditar o título da
súa representación.

Documentación que acredite a condición de persoa solicitante como beneficiaria:
•
Copia compulsada da escritura de propiedade ou nota simple informativa ou certificado emitido
polo Rexistro da Propiedade.
•
Acreditación de atoparse domiciliada/o no inmoble suxeito a informe de inspección para o que se
solicita a subvención.
•

Xustificación de ingresos da persoa solicitante:


Copia da declaración da renda de quen sexa titular do inmoble que acredite ter un nivel de
ingresos inferior ao 1,5 do salario mínimo interprofesional (SMI) para o ano ou certificado das
rendas do emitido pola Axencia Tributaria.



No caso de non ter que presentala, os ingresos acreditaranse coa seguinte documentación, tamén
referidos ao exercicio correspondente:



Certificación orixinal de ingresos expedida pola empresa ou empresas nas que traballara
durante o ano (certificado de retencións)



Declaracións trimestrais do IVE ou o resumo anual e os pagamentos a conta do IRPF.



Certificado orixinal do Instituto Nacional de Emprego (INEM) con indicación do subsidio de
desemprego percibido no exercicio completo.



Certificado orixinal de ingresos da pensión correspondente (xubilación, viuvez, invalidez, clases
pasivas, etc.) expedido polo organismo outorgante dela, referido ao exercicio completo.

•
Acreditación da presentación da ITE con anterioridade á finalización dos prazos, de acordo co
previsto na Ordenanza reguladora da inspección técnica, para os obrigados no ano.

Outra documentación que hai que achegar:
•
Factura acreditativa do pagamento do informe da ITE ou, se é o caso, folla de encargo e factura
pro forma.
•
Declaración responsable da persoa solicitante segundo o modelo ANEXO II, xustificativa de que
quen solicita non incorre en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións.
•
Declaración expresa de aceptación das actuacións de comprobación que acorde o Concello destas
axudas segundo o modelo que se inclúe como ANEXO III.
•

Certificación dos datos bancarios da persoa solicitante.

Documentación acreditativa do previsto nas bases da subvención no apartado 10.

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento
serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos
na lei indicada, comunicándollo a este Concello

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE

PERSOA PROPIETARIA
D.ª/D.

CIF/DNI

ENDEREZO NOTIFICACIÓN

LOCALIDADE

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

DATOS DO INMOBLE SOBRE O QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN PARA EMISIÓN DO INFORME
RÚA:

CÓDIGO POSTAL:

NÚMERO:

PROVINCIA:

PLANTA:

REFERENCIA CATASTRAL:

TELÉFONO:

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:
1. Non estar incursa/o nas prohibicións para obter a condición de persoa beneficiaria previstas no
art. 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, segundo o estipulado nas bases da
convocatoria para o ano __________ polas que se regula o outorgamento de axudas ás persoas
propietarias que carezan de recursos suficientes para realizar o informe da inspección técnica de
edificacións.
2. De estar ao corrente coas súas obrigas tributarias, coa Seguridade Social e co Concello de Lugo. No
caso que resulte proposto como persoa beneficiaria da axuda, comprométome a presentar certificación
positiva das diferentes administracións tributarias nos termos previstos no artigo 22.2 do Real decreto
887/2006, do 21 de xullo, de subvencións.
3. De estar ao corrente no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións.
4. De aceptar as actuacións de comprobación que acorde o Concello de Lugo

Lugo, ______ de_______________de______
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento
serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos
na lei indicada, comunicándollo a este Concello

ANEXO III
CUBRIR E ASINAR SÓ NO CASO DE QUE DESEXE QUE OS SEUS DATOS
FISCAIS SEXAN REQUIRIDOS DIRECTAMENTE POLA ADMINISTRACIÓN
Que a persoa abaixo asinante lle autoriza ao Concello de Lugo a solicitar da Xunta de Galicia e da
Axencia Estatal da Administración Tributaria as acreditacións requiridas nas bases reguladoras da
subvención solicitada e prevista nas bases polas que se regula o outorgamento de axudas ás persoas
propietarias que carezan de recursos suficientes para realizar o informe da inspección técnica de
edificacións (ITE), aprobadas con data do
Esta autorización outórgase exclusivamente para os efectos de recoñecemento, seguimento e control da
subvención ou axuda mencionada anteriormente e en aplicación do artigo 95.1k) da Lei 58/2003, do 17
de decembro, xeral tributaria, que permiten, logo da autorización da persoa interesada, a cesión dos
datos tributarios que precisen as AA.PP. para o desenvolvemento das súas funcións.

PERSOA PROPIETARIA
D.ª/D.

CIF/DNI

ENDEREZO NOTIFICACIÓN

LOCALIDADE

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

Lugo, ______ de_______________de______
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento
serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos
na lei indicada, comunicándollo a este Concello

ANEXO IV
CONTA XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN PARA EMISIÓN DO INFORME DE
INSPECCIÓN TÉCNICA DA EDIFICACIÓN (ITE)
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME e APELIDOS DA PERSOA PROPIETARIA:

NIF/NIE:

ENDEREZO:

PROVINCIA:

CONCELLO:

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (no caso de actuar por medio de representante)
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL:
TELÉFONO:

NIF/NIE:
CORREO ELECTRÓNICO:

DOCUMENTO QUE ACREDITA A REPRESENTACIÓN:

DATOS DO INMOBLE SOBRE O QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN PARA EMISIÓN DO INFORME
RÚA:

CÓDIGO POSTAL:

NÚMERO:

PROVINCIA:

PLANTA:

REFERENCIA CATASTRAL:

TELÉFONO:

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE
1. Que como persoa propietaria procedín ao pagamento do informe de ITE da antedita edificación
sita en Lugo.
2. Que presentei o dito informe no Rexistro _______________, con data ________________ tal e
como acredito coa fotocopia da presentación.
3. Que os impostos indirectos devindicados na factura emitida para o efecto non teñen a condición de
recuperabilidade ou compensatoriedade.
4. Que achego copia cotexada da factura que acredita o pagamento do custo de realización do informe
de ITE e, se é o caso, do pagamento da parte proporcional que me corresponde pagar como membro da
comunidade de propietarias e propietarios da dita edificación.

Lugo, ______ de_______________de______
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento
serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos
na lei indicada, comunicándollo a este Concello

