
Impreso de Solicitude para 
participar no programa municipal 
para o realoxamento transitorio 
de desafiuzados hipotecarios

Selo rexistro

SEÑOR/A ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

S
O

LI
C

IT
A

N
TE

DNI ou CIF Nome e apelidos ou razón social Teléfono Fax

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
Nome da rúa, praza, etc Número Portal Escaleira Piso Porta Cód. Postal

Parroquia Municipio Provincia Correo electrónico 

R
E

P
R

E
S

E
N

TA
N

TE

DNI ou CIF Nome e apelidos ou razón social Teléfono Fax

 Enderezo Número Portal Escaleira Piso Porta  Cód. Postal

Parroquia Municipio Provincia Correo electrónico 

SOLICITA: 

Participar no procedemento para a adxudicación das sete vivendas municipais na rúa Teixugueiras, 17 - 
portal 1 (Navia), consonte o “Programa para o realoxamento transitorio de desafiuzados hipotecarios” do 
Concello de Vigo.

DECLARACIÓN RESPONSABLE:

A presentación desta solicitude supón a aceptación das condicións do “Programa para o realoxamento transitorio de 
desafiuzados hipotecarios” do Concello de Vigo, e a declaración que se cumpren os requisitos establecidos para ser  
adxudicatarios dunha vivenda transitoria nos termos e condicións indicados no mesmo, así como o compromiso de 
empadroarse na vivenda adxudicada en tanto dure o préstamo de uso.

En  cumprimento  do  disposto  no  artigo  5  da  Lei  orgánica  15/1999,  de  protección  de  datos  de  carácter  persoal,  
infórmase de que os datos persoais recollidos nesta solicitude incorporaranse 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 ó Concello de Vigo como responsable do ficheiro.

DECRETO DATA SINATURA

Vigo, ........ de ...............................  de 20.......

          Concello de Vigo          
XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Praza do Rei – 36202 
Tel: 986 810 350



DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA

□ Fotocopia do DNI do solicitante e de cada un dos membros da ud. convivencial
□ Declaración xurada da relación de membros que compoñen a ud. convivencial
□ De  ser  o  caso,  certificado  municipal  de  empadronamento  da  totalidade  dos  membros  da  ud. 

convivencial noutra localidade, e declaración xurada ou certificado da persoa física/xurídica pública 
ou privada  propietaria  da  vivenda  en  que  se  atopen empadroados,  acreditativa  da  situación  de 
acollemento

□ Escritura do préstamo con garantía hipotecaria cuxa execución derivou no embargo da vivenda
□ Certificación  da  resolución  xudicial  de  execución  hipotecaria  e  do  lanzamento  da  vivenda 

embargada no procedemento, xunto con dilixencia acreditativa da efectiva realización do trámite de 
lanzamento

□ Certificación catastral de ámbito nacional dos inmobles a nome dos membros da ud. convivencial 
(non se terá en conta a vivenda embargada pola execución hipotecaria)

Acreditación dos ingresos de cada membro da ud. convivencial:

□ Fotocopia da declaración do IRPF de tódolos membros da unidade convivencial do último período 
impositivo  co prazo de presentación vencido,  no caso de estar obrigados a declarar consonte a 
normativa reguladora do imposto

□ En caso de non estar obrigado a declarar por IRPF, certificación de Facenda dos ingresos do último 
período fiscal vencido, e certificación do pagador no caso de ingresos non sometidos a retención 
fiscal de IRPF

□ De  ser  o  caso,  certificado  acreditativo  da  causa  da  redución  significativa  dos  ingresos e 
certificado de ingresos mensuais correspondentes á nova situación, expedidos pola entidade 
pública ou privada pagadora 

Colectivos prioritarios:

□ De ser  o caso,  certificados da situación de  desemprego  dos membros da ud.  convivencial,  con 
expresión do tempo de permanencia continuada

□ De ser o caso, resolución xudicial ou administrativa que recoñeza que algunha muller dentro da ud. 
convivencial solicitante ten a condición de vítima de violencia de xénero

□ De ser o caso, acreditación da discapacidade. (Certificación en vigor de minusvalía igual ou superior 
ao 33% expedida polos correspondentes servizos da Consellería de Traballo e Benestar)

□ De ser o caso, certificado de familia numerosa
□ De ser o caso,  informe social ou acreditación documental  de circunstancias que supoñan unha 

especial situación de necesidade
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