ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

VI422B

SOLICITUDE

PROGRAMA RENOVE Á REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE VIVENDAS EXISTENTES.
SUBVENCIÓN Á COMUNIDADE DE PROPIETARIOS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
PROMOTORA DA ACTUACIÓN DE REHABILITACIÓN

NIF

ENDEREZO

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

TELÉFONO MÓBIL

CONCELLO
ENDEREZO ELECTRÓNICO

E, na súa representación
NOME

PRIMEIRO APELIDO

ENDEREZO

SEGUNDO APELIDO

NIF

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

TELÉFONO MÓBIL

CONCELLO
ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS DO EDIFICIO OBXECTO DA ACTUACIÓN DE REHABILITACIÓN
ENDEREZO
CÓDIGO POSTAL

LOCALIDADE
PROVINCIA

CONCELLO

EXPÓN:
Que no edificio arriba sinalado, ao abeiro do artigo 58 do Real decreto 2066/2008, do 12 de decembro, promovéronse actuacións de
rehabilitación que acadaron a cualificación definitiva baixo o número de expediente:
Que os gastos-investimentos das ditas actuacións se xustifican coa documentación (facturas, documentos de pagamento bancario, etc.) da que
se xunta copia compulsada e relación anexa.

SOLICITA:
Que lle sexan concedidas as seguintes axudas que refire o artigo 60.3 do Real decreto 2066/2008, do 12 de decembro.
1. A axuda do 10% do orzamento subvencionable, que se vai ingresar na conta da comunidade de propietarios, co límite de 1.100 € por
vivenda que participe nos custos da rehabilitación.
2. Para os membros da comunidade de propietarios que individualmente o soliciten como documentación complementaria a esta solicitude,
que participan nos custos de rehabilitación e que consideren que reúnen os demais requisitos establecidos na normativa que se sinala no
pé deste documento, a axuda do 15% adicional, cos límites alí regulados.
Para os efectos de facilitar a resolución do solicitado no punto 1, AUTORÍZASE o Instituto Galego da Vivenda e Solo para solicitar por vía
NON
SI
telemática a acreditación de estar ao día das obrigas tributarias e sociais ante os organismos correspondentes.
No caso de facer uso da posibilidade establecida no artigo 20.3 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, de denegar expresamente ao IGVS
este consentimento, deberán achegarse os correspondentes certificados.
Expresamente, DECLÁRASE que a comunidade de propietarios non está incursa en ningunha das limitacións establecidas no artigo 10 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para obter a condición de beneficiario dunha subvención.
DECLÁRASE tamén que para as actuacións de rehabilitación do inmoble:
Non se solicitou nin ten concedida ningunha axuda.
Solicitáronse ou fóronlle concedidas as seguintes axudas:
A esta solicitude achégase a seguinte documentación:
1. Conta bancaria, a nome da comunidade de propietarios, en que se desexa domiciliar o pagamento da axuda solicitada.
2. Relación de facturas e documentos de pagamento, a xeito de memoria económica, referidas ás obras executadas.

Quen subscribe coñece e acepta as condicións xerais destas axudas e do procedemento, e DECLARA que reúne as condicións necesarias para
acceder a elas e que os datos que figuran neste impreso son certos.
De conformidade cos números 3 e 4 do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública
galega, e co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005,
do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, e o artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, o Instituto Galego da Vivenda e Solo publicará no Diario Oficial de Galicia, e na súa páxina web oficial, a relación de
persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas ao abeiro desta orde, e incluirá igualmente as referidas axudas e as sancións, que
como consecuencia delas puidesen impoñerse, nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a
autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade.
Autorizo o Instituto Galego da Vivenda e Solo, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009, que a desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade (DNI) no
SI
NON
Sistema de Verificación de Datos de Identidade do Ministerio da Presidencia.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos
persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro, para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento.
Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido a este
organismo como responsable do ficheiro (o enderezo figura ao pé desta solicitude).

LEXISLACIÓN APLICABLE
- Real decreto 2066/2008, do 12 de decembro, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
- Decreto 402/2009, do 22 de outubro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de
Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 2066/2008, do 12 de decembro, para o período 2009-2012.
- Orde do 12 de abril de 2012 pola que se convoca para 2012 a concesión de subvencións para actuacións de rehabilitación, para familias e
comunidades de propietarios, ao abeiro do Programa Renove do Plan de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Área Provincial do Instituto Galego da Vivenda e Solo en

de

de

ANEXO II

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

VI422C

SOLICITUDE

PROGRAMA RENOVE Á REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE VIVENDAS EXISTENTES.
SUBVENCIÓN ADICIONAL
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
PROMOTORA DA ACTUACIÓN DE REHABILITACIÓN

NIF

ENDEREZO

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

TELÉFONO MÓBIL

CONCELLO
ENDEREZO ELECTRÓNICO

E, na súa representación,
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

ENDEREZO

NIF

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

TELÉFONO MÓBIL

CONCELLO
ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS DO EDIFICIO OBXECTO DA ACTUACIÓN DE REHABILITACIÓN
ENDEREZO
CÓDIGO POSTAL

LOCALIDADE
PROVINCIA

CONCELLO

EXPÓN:
Que no edificio arriba sinalado, a través da comunidade de propietarios, na cal participo como parte na promoción de rehabilitación,
promovéronse actuacións de rehabilitación que acadaron a cualificación definitiva baixo o número de expediente:
Que o representante da comunidade de propietarios presentou a documentación xustificativa das actuacións e do seu pagamento.

SOLICITA:
Que lle sexa concedida a subvención do 15%, adicional á da comunidade de propietarios, que refire o artigo 60.3 do Real decreto 2066/2008,
do 12 de decembro, tendo en conta o seguinte límite:
Xeral.
Específico para persoas con discapacidade.
Específico para persoas maiores de 65 anos.
Para os efectos de facilitar a resolución da miña solicitude, AUTORIZO o Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) para solicitar por vía
NON
SI
telemática a acreditación de ingresos así como estar ao día das obrigas tributarias e sociais ante os organismos correspondentes.
Así mesmo e de ser o caso, AUTORIZO o IGVS para solicitar a acreditación da discapacidade ante os organismos correspondentes.

SI

NON

Expresamente, DECLARO non estar incurso en ningunha das causas de prohibicións establecidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, para obter a condición de beneficiario dunha subvención.
Así mesmo, DECLARO que a vivenda se dedica a residencia habitual e permanente:
Para uso propio.
Para alugamento.
Con contrato suxeito a prórroga forzosa, anterior á Lei 29/1994, de arrendamentos urbanos.
DECLARO tamén, que para as actuacións de rehabilitación arriba sinaladas:
Non solicitei nin se me concedeu ningunha axuda doutra Administración pública ou ente ou organismo público.
Solicitei ou concedéronseme as seguintes axudas:

Quen subscribe coñece e acepta as condicións xerais destas axudas e do procedemento, e DECLARA que reúne as condicións necesarias para
acceder a elas e que os datos que figuran neste impreso son certos.
De conformidade cos números 3 e 4 do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública
galega, e co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005,
do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, e o artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, o Instituto Galego da Vivenda e Solo publicará no Diario Oficial de Galicia, e na súa páxina web oficial, a relación de
persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas ao abeiro desta orde, e incluirá igualmente as referidas axudas e as sancións, que
como consecuencia delas puidesen impoñerse, nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a
autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade.
Autorizo o Instituto Galego da Vivenda e Solo, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009, que a desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade (DNI) no
SI
NON
Sistema de Verificación de Datos de Identidade do Ministerio da Presidencia.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos
persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro, para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento.
Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido a este
organismo como responsable do ficheiro (o enderezo figura ao pé desta solicitude).

LEXISLACIÓN APLICABLE
- Real decreto 2066/2008, do 12 de decembro, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
- Decreto 402/2009, do 22 de outubro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de
Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 2066/2008, do 12 de decembro, para o período 2009-2012.
- Orde do 12 de abril de 2012 pola que se convoca para 2012 a concesión de subvencións para actuacións de rehabilitación, para familias e
comunidades de propietarios, ao abeiro do Programa Renove do Plan de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Área Provincial do Instituto Galego da Vivenda e Solo en

de

de

ANEXO III

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

VI422D

SOLICITUDE

PROGRAMA RENOVE DE REHABILIACIÓN DE VIVENDAS EXISTENTES.
SUBVENCIÓN A PERSOAS FÍSICAS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
PROMOTORA DA ACTUACIÓN DE REHABILITACIÓN

NIF

ENDEREZO

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

TELÉFONO MÓBIL

CONCELLO
ENDEREZO ELECTRÓNICO

E, na súa representación
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

ENDEREZO

NIF

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

TELÉFONO MÓBIL

CONCELLO
ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS DO EDIFICIO OBXECTO DA ACTUACIÓN DE REHABILITACIÓN
ENDEREZO
CÓDIGO POSTAL

LOCALIDADE
PROVINCIA

CONCELLO

EXPÓN:
Que na vivenda arriba sinalada, ao abeiro do artigo 58 do Real decreto 2066/2008, do 12 de decembro, promovéronse actuacións de
rehabilitación que acadaron a cualificación definitiva baixo o número de expediente:
Que os gastos-investimentos das ditas actuacións se xustifican coa documentación (facturas, documentos de pagamento bancario, etc.) da que
se xunta copia compulsada e relación anexa.

SOLICITA:
Que lle sexa concedida a axuda que refire o artigo 61 do Real decreto 2066/2008 que se sinala:
Para uso propio: 25% do orzamento protexido cos limites dispostos no artigo 61.a).
Xeral.
Específico para persoas con discapacidade.
Específico para persoas maiores de 65 anos.
Para alugamento durante un mínimo de 5 anos, nas condicións establecidas no Real decreto 2066/2008: 25% do orzamento protexido co
límite disposto no artigo 61.b).
Para os efectos de facilitar a resolución da miña solicitude, AUTORIZO o Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) para solicitar por vía
telemática a acreditación de ingresos así como estar ao día das obrigas tributarias e sociais ante os organismos correspondentes.
NON
SI
Así mesmo e de ser o caso, AUTORIZO o IGVS para solicitar a acreditación da discapacidade ante os organismos correspondentes.

SI

NON

Expresamente, DECLARO non estar incurso en ningunha das causas de prohibicións establecidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, para obter a condición de beneficiario dunha subvención.
Así mesmo, DECLARO que a vivenda se dedica a residencia habitual e permanente:
Para uso propio.
Para alugamento (achegarase contrato de alugamento con depósito da fianza).
DECLARO tamén que para as actuacións de rehabilitación arriba sinaladas:
Non solicitei nin se me concedeu ningunha axuda doutra Administración pública ou ente ou organismo público.
Solicitei ou concedéronseme as seguintes axudas:
Tipo de subvención e importe

Administración, ente ou organismo público

Quen subscribe coñece e acepta as condicións xerais destas axudas e do procedemento, e DECLARA que reúne as condicións necesarias para
acceder a elas e que os datos que figuran neste impreso son certos.
De conformidade cos números 3 e 4 do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública
galega, e co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005,
do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, e o artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, o Instituto Galego da Vivenda e Solo publicará no Diario Oficial de Galicia, e na súa páxina web oficial, a relación de
persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas ao abeiro desta orde, e incluirá igualmente as referidas axudas e as sancións, que
como consecuencia delas puidesen impoñerse, nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a
autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade.
Autorizo o Instituto Galego da Vivenda e Solo, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009, que a desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade (DNI) no
SI
NON
Sistema de Verificación de Datos de Identidade do Ministerio da Presidencia.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos
persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro, para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento.
Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido a este
organismo como responsable do ficheiro (o enderezo figura ao pé desta solicitude).

LEXISLACIÓN APLICABLE
- Real decreto 2066/2008, do 12 de decembro, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
- Decreto 402/2009, do 22 de outubro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de
Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 2066/2008, do 12 de decembro, para o período 2009-2012.
- Orde do 12 de abril de 2012 pola que se convoca para 2012 a concesión de subvencións para actuacións de rehabilitación, para familias e
comunidades de propietarios, ao abeiro do Programa Renove do Plan de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Área Provincial do Instituto Galego da Vivenda e Solo en

de

de

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
No caso de que na folla anterior non autorizase a consulta de datos de identidade, copia compulsada do DNI da persoa solicitante.
Se é o caso, NIF do representante. Deberá xuntar ademais documento que acredite a representación.
Relación de facturas e documentos de pagamento, a modo de memoria económica, referidas ás obras executadas, en modelo anexo.
Declaración responsable de composición da unidade familiar e autorización de solicitude telemática. Para o caso de non autorizar o IGVS
para obter os datos de ingresos fiscais, achegarase ademais copia compulsada da declaración da renda das persoas que compoñen a unidade
familiar.
No caso de facer uso da posibilidade prevista no artigo 20.3 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, de denegar expresamente o IGVS o
consentimento para obter a acreditación por vía telemática, de estar ao día das obrigas sociais e tributarias coas administracións públicas,
deberá presentar certificado da Axencia Estatal de Administración Tributaria, da Tesouraría Xeral da Seguridade Social e da Consellería de
Facenda da Xunta de Galicia sobre esta situación.
Para o caso de que se solicite a subvención para obras que se fixeron para eliminación de barreiras e opten ao límite máximo por
discapacidade e non autorizaron ao IGVS para a solicitude da dita información, ante os organismos correspondentes, deberá achegar a
acreditación desta situación específica.
Acreditación do uso da vivenda.
- Para o caso de uso propio: certificado de empadroamento da unidade familiar e contrato de alugamento se o solicitante é o inquilino
autorizado.
- Para o caso de alugamento: presentación do contrato de alugamento con depósito de fianza.
Outros documentos que, se é o caso, resulten necesarios como complemento da documentación anterior.

FICHA DA SOLICITUDE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
NIF

TITULAR DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (20 DÍXITOS)

NOME DA ENTIDADE

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
DECLARO:
Que os datos arriba reflectidos son correctos e corresponden ao titular e ao número de conta en que se solicita que efectúen o pagamento.

SINATURA DO SOLICITANTE - TITULAR DA CONTA

LUGAR E DATA

,

de

de

ANEXO IV
REHABILIACIÓN DE VIVENDAS E EDIFICIOS DE VIVENDAS
PROGRAMA RENOVE
SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

NIF

PROMOTOR DA REHABILITACIÓN

NIF

RELACIÓN DE FACTURAS E DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS DO GASTO E/OU INVESTIMENTO REALIZADO E DA AXUDA SOLICITADA
N.º orde da factura ou
documento equivalente

Data factura ou
documento equivalente

Data do documento
bancario de pagamento

Concepto

Expedidor - Provedor - Contratista - etc.

Importe total
da factura

Importe que
corresponde a
actuacións
subvencionadas

TOTAL PARA XUSTIFICAR
Orzamento protexido na cualificación definitiva
Orzamento subvencionable (artigo 4 da orde de convocatoria)

Considerarase efectivamente pagado o gasto cando se xustifique o pagamento mediante extractos ou certificacións bancarias debidamente identificados, selados e asinados polo beneficiario (artigo 42 do Decreto
11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia).
Achéganse con esta relación as facturas enumeradas e os seus correspondentes documentos bancarios de pagamento, de acordo co número de orde asignado.

Se non se dispón de espazo neste impreso, utilícese unha relación en folla á parte.

Lugar e data

,

de

de

ANEXO V
DECLARACIÓN RESPONSABLE DA COMPOSICIÓN DA UNIDADE FAMILIAR PARA OS EFECTOS DA SOLICITUDE DAS AXUDAS DE VIVENDA E AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR POR VÍA
TELEMÁTICA AS ACREDITACIÓNS RELATIVAS A INGRESOS E DÉBEDAS.*
Declaro/declaramos que son certos os datos desta declaración e que a unidade familiar está composta polos membros que se reflicten neste escrito.
En aplicación do artigo 95.1.k) da Lei 58/2003, xeral tributaria, e exclusivamente para os efectos do recoñecemento, seguimento e control da subvención que se solicita no impreso a que se xunta este documento,
os asinantes autorizamos o Instituto Galego da Vivenda e Solo para a obtención telemática das acreditacións relativas aos datos persoais de ingresos e débedas necesarios en función da normativa reguladora das
axudas e subvencións. Así, como o Instituto Galego da Vivenda e Solo é o tramitador do expediente de axudas, poderá solicitar, á vista desta declaración, calquera outra documentación que considere necesaria
para a acreditación dos datos achegados e que resulte necesaria para a resolución do expediente.

SOLICITANTE OU
PARENTESCO (1)

DNI/NIF
(2)

APELIDOS E NOME

AUTORIZO CONSULTA
DATOS DE IDENTIDADE
(SI/NON)

DATA DE
NACEMENTO

ESTADO CIVIL
(3)

PERSOA CON
DISCAPACIDADE

INGRESOS
DECLARADOS NO
ESTRANXEIRO (5)

SINATURA
DO QUE AUTORIZA:
(6)

* A unidade familiar tal e como resulta definida polas normas reguladoras do IRPF está composta por: a) cónxuxes non separados legalmente e os fillos menores de idade ou maiores incapacitados
xudicialmente ou coa patria potestade prorrogada. b) Pai ou nai solteiro/a, viúvo/a, divorciado/a ou separado/a legalmente e os fillos menores que con el ou ela convivan, así como os fillos maiores
incapacitados ou coa patria potestade prorrogada. As referencias á unidade familiar para os efectos de ingresos fanse extensivas ás persoas que non estean integradas nunha unidade familiar, así como ás
parellas de feito recoñecidas legalmente segundo a normativa establecida ao respecto.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Son solicitantes os propietarios ou inquilinos da vivenda promotores dela. EXEMPLO PARA CUBRIR O IMPRESO: solicitante, cónxuxe e fillo.
Os compoñentes da unidade familiar maiores de 18 anos, ou menores no caso de que perciban ingresos propios, poderán autorizar expresamente o IGVS, de conformidade co artigo 2 do Decreto
225/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009, que a desenvolve, para a consulta dos datos de identidade no Sistema de
Verificación de Datos de Identidade do Ministerio da Presidencia. No caso de non autorizar, deberán presentar a fotocopia do DNI/NIF.
S (solteiro/a), C (casado/a), V (viúvo/a), D (divorciado/a), SL (separado/a legalmente), PF (parella de feito legalmente recoñecida).
Enténdense por persoas con discapacidade as comprendidas no artigo 1.2.º da Lei 51/2003 e deberá acreditarse esta circunstancia mediante o correspondente certificado.
Neste caso terán que acreditarse os ingresos autenticados pola agregadoría laboral correspondente ou delegación consular de España.
A sinatura implica que se autoriza o Instituto Galego da Vivenda e Solo para a obtención telemática das acreditacións relativas aos datos persoais de ingresos e débedas necesarios en función da
normativa reguladora das axudas e subvencións, e para os únicos efectos de recoñecemento, seguimento e control da subvención ou axuda en materia de vivenda que se solicita.
Esta autorización poderá ser revogada en calquera momento mediante escrito dirixido ao Instituto Galego da Vivenda e Solo. Para os menores considerarase a autorización no caso de que asinen os seus
representantes legais.
Os membros da unidade familiar maiores de 18 anos ou solicitantes que non asinen esta autorización deberán presentar directamente os certificados requiridos no impreso de solicitude das axudas.
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