
AMPLIACIÓN DO PERÍODO DE SUBSIDIACIÓN DO PRÉSTAMO SOLICITUDE
DOCUMENTOCÓDIGO DO PROCEDEMENTOPROCEDEMENTO

VI428B

DATOS  PERSOAIS  DO SOLICITANTE

ENDEREZO

TELÉFONO

APELIDOS

CÓDIGO POSTALLOCALIDADE

NIFNOME

PROVINCIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
Dirección Xeral de
Fomento e Calidade da Vivenda

EXPÓN:

Que é beneficiario dun préstamo subsidiado persoal para adquisición-promoción dunha

Vivenda de protección oficial Vivenda a prezo taxado

Vivenda declarada protexida Outras vivendas xa construidas

Vivenda de protección autonómica Outras vivendas existentes

Vivenda de protección autonómica de réxime especial Vivenda usada en propiedade

Vivenda de protección autonómica de prezo xeral

Situada na rúa ___________________________________________________________________________________, piso ____, letra ____,

localidade ________________________________ , Expediente número _________.

Que a subsidiación do devandito préstamo cualificado concedéuselle por un período de cinco anos, susceptible de ser prorrogado por igual

período sempre que se cumpran as condicións que lle fixeron acredor a dita axuda.

Que estimado que cumpre os requisitos esixidos ao efecto xunta a documentación que máis abaixo se indica e

SOLICITA:

A ampliación do período de subsidiación do préstamo cualificado.

Delegado Provincial da Consellería de Vivenda e Solo en ____________________.

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

(A cumprimentar pola Administración) NÚMERO DE
EXPEDIENTE

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

 /        /

 /        /

 /        /

DATA DE ENTRADA

LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DO SOLICITANTE/S OU PERSOA QUE O/S REPRESENTA

R. D. 801/2005, do 1 de xullo.
R. D. 224/1989, do 3 de marzo.
R. D. 1932/1991, do 20 de decembro.
R. D. 2190/1995, do 28 de decembro.
R. D. 1186/1998, do 12 de xuño.
R. D. 1/2002, do 11 de xaneiro.

,         de                                de 200



 

(*) A presentación deste certificado non será obrigatoria xa que, consonte ao establecido no artigo 14 do Decreto _____ /2006, esta solicitude comportará a
autorización para que a Consellería de Vivenda e Solo solicite dito certificado da administración correspondente.

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA

Fotocopia compulsada das declaracións do imposto sobre a renda das persoas físicas correspondentes aos dous exercicios inmediatamente
anteriores ao momento da solicitude e certificados* das rendas expedidos nos termos do R. D. 801/2005, do 1 de xullo, pola Axencia
Estatal da Administración Tributaria.
De non estar obrigado a presentar a declaración do IRPF, copia das notificacións-liquidacións emitidas pola Axencia Estatal da
Administración Tributaria para os que presentaron o modelo de solicitude de devolución 104-105 e certificados* acreditativos do nivel de
rendas dos correspondentes exercicios expedidos pola Axencia Estatal da Administración Tributaria.
Nos demais casos, declaración responsable de todos os ingresos obtidos e certificados* acreditativos do nivel de rendas dos
correspondentes exercicios, expedidos pola Axencia Estatal da Administración Tributaria que corresponda, xuntando ademais os seguintes
documentos: declaración das circunstancias familiares, certificado de retribucións e retencións da empresa nas que estivera de alta en dito
exercicio e, se é o caso, certificado do INEM, e certificados das entidades bancarias.
No suposto dos emigrantes, a xustificación dos ingresos familiares efectuarase mediante copia das declaracións do impuesto sobre a renda
das persoas físicas presentadas en España, ou das similares presentadas no país onde presten os seus servizos, autenticadas, se é o caso,
pola agregadoría laboral correspondente ou delegación consular de España.

Fotocopia compulsada da escritura do préstamo ou certificado bancario onde conste o titular e a data de formalización do préstamo
cualificado.

Número do expediente do que é titular ou copia da resolución dictada pola delegación provincial recoñecendo o dereito á subsidiación do
préstamo.

Certificado municipal de empadroamento.




