
ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA OS EFECTOS DE SOLICITAR AS AXUDAS

1. DATOS DO/A SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL:              
DNI/NIF/NIE:                                                                                    
TIPO DE VÍA:                            NOME DA VÍA:                                    NÚMERO:                     BLOQUE:           ANDAR:        PORTA: 
C.P:                                              LOCALIDADE:                                      PROVINCIA: 
TELÉFONO:                              EMAIL:                             

2. DATOS REPRESENTANTE (debe achegar documentación acreditativa da presentación)
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL: 
DNI/NIF/NIE:                                                    

EXPÓN:
Que, como (solicitante/representante) __________________ da (vivenda/edifcio/local)  __________________  sito na  (enderezo da

obra) ______________________ con referencia catastral nº__________________________ de Poio,

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE QUE:
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 benefciario/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 fnalización das obras.
 Alugamento, durante un prazo mínimo de 5 anos, dende a fnalización das obras.

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data 
Poio, a         de                                        de 20

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE POIO
En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 sobre protección de datos de carácter persoal, da Lei 3/2018 de Protección de Datos Persoais e garantía dos
dereitos dixitais, e demais disposicións vixentes nesta materia, informámoslle que o responsable do tratamento dos datos persoais das persoas solicitantes e
dos seus representantes é o Concello de Poio. A finalidade da recollida e tratamento dos mesmos é a instrución do procedemento para a concesión das axudas
xestionadas dende a Concellería de Patrimonio do Concello de Poio, as publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e
comprobación da actividade subvencionada e as demais actuacións previstas na normativa reguladora das subvencións públicas, en orde á conclusión do
proceso de subvencións. As persoas interesadas poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación e supresión dos seus datos, así como outros
dereitos,  tal  e  como  se  explica  na  información  adicional  sobre  Protección  de  Datos  na  páxina  web  do  Concello  na  seguinte  ligazón
www.concellopoio.gal/index.php/politica-de-privacidade.
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