
AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DA ITE

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACHEGARSE COA SOLICITUDE  DE AXUDAS  PARA A 
REALIZACIÓN DO INFORME DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS (ITE):

1. Fotocopia do Documento Nacional de Identidade (DNI), NIF ou pasaporte do/a solicitante e, no 
seu caso, a representación que ostente.

2. Xustificación de ingresos de todos os membros da unidade de convivencia:

– Traballadores/as en activo: fotocopia das tres últimas nóminas.

– Desempregados/as: fotocopia da tarxeta de demanda de emprego e certificado do INEM 
sobre prestacións e vida laboral.

– Pensionistas:  xustificante da/s pensión/s mensuais (viuvez,  orfandade,  non contributiva, 
etc) ou, no seu caso, certificado negativo emitido polo Instituto Nacional da Seguridade 
Social.

– No caso de separación ou divorcio: convenio regulador así  como documento xustificativo 
das achegas económicas actualizadas ou, no seu defecto, denuncia por incumprimento.

3. Xustificante de cualificación de discapacidade, se é o caso.

4. Declaración responsable na que comunique que está ao corrente coas súas obrigas tributarias, 
coa Seguridade Social e co Concello de Vigo, e co pagamento de obrigas por reintegro de 
subvencións e doutras obrigas establecidas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, 
xeral de subvencións (Anexo II).

5. Declaración expresa de aceptación das actuacións de comprobación que acorde a Comisión de 
valoración  destas  axudas  e  de  todos  os  demais  membros  maiores  de  idade  ademais  do 
solicitante (Anexo III).

6. Factura  acreditativa  do  pagamento  do  informe  da  ITE  ou,  no  caso  de  que  se  solicite  o 
pagamento anticipado da subvención, presuposto elaborado por un técnico competente sobre o 
custo de realización do dito informe.

No caso de que se solicite  a  subvención para o  pagamento da parte proporcional  que lle 
corresponda pagar  do custo  do  informe presentado  por  unha  comunidade de  propietarios, 
deberá presentar a factura acreditativa do pagamento do informe e o documento acreditativo do 
pagamento da súa parte proporcional.

No caso de que se solicite o pagamento anticipado da subvención para o pagamento da parte 
proporcional que lle corresponda pagar do custo do informe dunha comunidade de propietarios, 
deberá presentar, ademais do presuposto elaborado por un técnico competente sobre o custo 
do informe para a edificación na que é co-propietario/a, copia cotexada do título constitutivo da 
propiedade por pisos ou locais no que conste a cota de participación que lle corresponde como 
propietario do seu piso ou local.

7. Fotocopia do recibo do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) (“contribución”) da edificación de 
referencia.

8. Número de conta bancaria na que se realizará o ingreso correspondente no suposto de resultar 
beneficiario/a da subvención.



REXISTRO DE ENTRADA

Expediente:

ANEXO I

SOLICITUDE  DE  AXUDAS  PARA  A  REALIZACIÓN  DO  INFORME  DA  INSPECCIÓN 
TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS (ITE)

Don/dona                                                                                                                                     , 

con DNI/NIF nº                                    , con domicilio no Concello de                                         , 

rúa                                                                         , nº            , Código Postal                 , e 

teléfono                                           , actúo:

□ en calidade de propietario/a,

□ en representación de don/dona                                                                        , con 

DNI/NIF nº                               , con domicilio no Concello de                                                 , 

rúa                                                                      , nº                , Código Postal                      ,

EXPOÑO

- Que son propietario/a do inmoble sito en                                                                  , nº         , 

con referencia catastral                                                                              ,

- Que o dito inmoble, segundo o seu ano de construción, deberá pasar en período voluntario 
a inspección técnica á que ven obrigada a teor do establecido na Ordenanza municipal 
reguladora da ITE, aprobada definitivamente por acordo plenario do Concello de Vigo na 
sesión celebrada o 27 de setembro de 2010.

- Que a sinalada normativa municipal prevé na súa disposición adicional terceira a concesión 
de subvencións aos/ás propietarios/as que acrediten fidedignamente a carencia de recursos 
suficientes para realizar a ITE.

- Que  considero  que  reúno  os  requisitos  esixidos  nas  Bases  polas  que  se  regula  o 
outorgamento de axudas aos/ás propietarios/as que carezan de recursos suficientes para 
realizar o informe da ITE, aprobadas por acordo plenario o 25 de febreiro de 2008, que 
acredito coa correspondente documentación e que adxunto a este escrito.

SOLICITO

A concesión da subvención establecida para o suposto entre o que me considero incluído/a.

Vigo,         de                              de 201     

Sinatura

Asdo.:                                                                                

SR/SRA. XERENTE MUNICIPAL DE URBANISMO DO CONCELLO DE VIGO



ANEXO II

DECLARACIÓN DE NON ESTAR INCURSO NA PROHIBICIÓN PARA OBTER A CONDICIÓN 
DE BENEFICIARIO/A DE AXUDAS

Don/dona                                                                                                                                     , 

con DNI/NIF nº                                    , con domicilio no Concello de                                         , 

rúa                                                                         , nº            , Código Postal                 , e 

teléfono                                           , actúo:

□ en calidade de propietario/a,

□ en representación de don/dona                                                                        , con 

DNI/NIF nº                               , con domicilio no Concello de                                                 , 

rúa                                                                      , nº                , Código Postal                      ,

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE

- Non estar incurso/a nas prohibicións para obter a condición de beneficiario/a previstas no 
art. 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, segundo o estipulado na 
Ordenanza reguladora das Bases polas que se regula o outorgamento de axudas aos/ás 
propietarios/as que carezan de recursos suficientes para realizar o informe da ITE (BOP nº 
104, do 30 de maio de 2008).

- Estar ao corrente coas miñas obrigas tributarias, coa Seguridade Social e co Concello de 
Vigo.

No  caso  de  que  resulte  proposto/a  como  beneficiario/a  da  axuda,  comprométome  a 
presentar  certificación  positiva  das  diferentes  Administracións  tributarias  nos  termos 
previstos  no artigo  22.2  do  Regulamento  da Lei  38/2003,  aprobado polo  Real  Decreto 
887/2006, do 21 de xullo. 

- Estar ao corrente no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións.

- Aceptar as actuacións de comprobación que acorde a Comisión de valoración.

Vigo,         de                              de 201     

Sinatura

Asdo.:                                                                                



ANEXO III

CUBRIR E ASINAR SÓ  NO  CASO  DE QUE DESEXE QUE OS SEUS DATOS FISCAIS 
SEXAN REQUIRIDOS DIRECTAMENTE POLA ADMINISTRACIÓN.

As persoas abaixo asinantes autorizan ao Departamento de Benestar Social do Concello de 
Vigo a solicitar da Axencia Estatal da Administración Tributaria as acreditacións requiridas nas 
bases  reguladoras  da  subvención  solicitada  e  previstas  nas  Bases  polas  que  se  regula  o 
outorgamento de axudas aos propietarios que carezan de recursos suficientes para realizar o 
informe da Inspección Técnica de Edificacións, aprobadas por acordo plenario de data do 25 de 
febreiro de 2008. 

A  presente  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  permite,  logo  da 
autorización do/a interesado/a, a cesión dos datos tributarios que precisen as Administracións 
Públicas para o desenvolvemento das súas funcións.

A. SOLICITANTE DA AXUDA

PERSOA PROPIETARIA DO INMOBLE DNI / NIF SINATURA

                                                                                                                   

B. OUTROS MEMBROS DA UNIDADE DE CONVIVENCIA

PARENTESCO (COA 
PERSOA SOLICITANTE) NOME E APELIDOS DNI / NIF SINATURA

        D FF            DD                                                                                 

        D FF            DD                                                                                 

        D FF            DD                                                                                 

        D FF            DD                                                                                 

        D FF            DD                                                                                 

        D FF            DD                                                                                 

Vigo,         de                              de 201     

Sinatura

Asdo.:                                                                                



ANEXO IV

CONTA XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN

Don/dona                                                                                                                                     , 

con DNI/NIF nº                                    , con domicilio no Concello de                                         , 

rúa                                                                         , nº            , Código Postal                 , e 

teléfono                                           , actúo:

□ en calidade de propietario/a,

□ en representación de don/dona                                                                        , con 

DNI/NIF nº                               , con domicilio no Concello de                                                 , 

rúa                                                                      , nº                , Código Postal                      ,

DECLARO

– Que se procedeu ao pagamento da ITE do inmoble sito en                                                , 

nº         , con referencia catastral                                                                              ,

– Que se presentou o dito informe na data          de                         de 201      no Rexistro da 

Xerencia Municipal de Urbanismo.

– Que achego copia cotexada da factura que acredita o pagamento do custo de realización do 

informe da ITE e, no seu caso, do pagamento da parte proporcional que me corresponde 

pagar como membro da comunidade de propietarios da dita edificación.

Vigo,         de                              de 201     

Sinatura

Asdo.:                                                                                
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