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CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

VI428C

INSCRICIÓN NO REXISTRO DE DEMANDANTES DE VIVENDA DE GALICIA
DOCUMENTO

FORMULARIO PARA A INSCRICIÓN OU ANOTACIÓN NA SECCIÓN 4ª DO REXISTRO:
demandantes de vivenda en réxime de arrendamento incorporada ao Programa Aluga
DATOS PERSOAIS DO/A SOLICITANTE (unidade familiar ou convivencial)

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME

NIF

CONCELLO DO LUGAR DE TRABALLO

CONCELLO DE RESIDENCIA

Nº DE MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR OU
CONVIVENCIAL

Sección 4ª: demandantes de vivenda en réxime de arrendamento incorporada ao Programa Aluga
INSCRICIÓN

ANOTACIÓN

(1)

COLECTIVO A QUE PERTENCE

(2)

(1)

(1) Indíquese cun X o que proceda, segundo opte a inscrición ou anotación nesta sección.

Colectivos prioritarios: artigo 21 do decreto polo que se regula o Programa Aluga (ingresos entre 0,7 e 3,5 veces o IPREM)
Menores de 35 anos

Familias monoparentais con fillos

Persoas maiores de 65 anos

Persoas dependentes ou con discapacidade oficialmente recoñecida, e as familias
que as teñan ao seu cargo

Mulleres vítimas de violencia de xénero

Separados/as ou divorciados/as ao día no pagamento de pensións alimenticias e/
ou compensatorias

Familias numerosas

Outros, que se determinen por orde.

Colectivos cualificados: artigo 22 do decreto polo que se regula o Programa Aluga (ingresos inferiores a 0,7 veces o IPREM)
Mulleres vítimas de violencia de xénero

Emigrantes retornados nos dous anos anteriores á presentación da solicitude no
Rexistro Único de Demandantes de Vivenda

Persoas dependentes ou con discapacidade oficialmente
recoñecida, e as familias que as teñan ao seu cargo.

Persoas perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga)
Persoas perceptoras de pensións

(2) Deberá achegarse a documentación acreditativa da pertenza ao colectivo alegado. Só se poderá optar por un dos colectivos.

LOCALIZACIÓN E CARACTERÍSTICAS DA VIVENDA DEMANDADA EN RÉXIME DE ARRENDAMENTO
LOCALIZACIÓN

(3)

:

Concello 1:

Provincia:

Concello 2:

Provincia:

Concello 3:

Provincia:

CARACTERÍSTICAS DA VIVENDA
Nº de dormitorios
Amoblado:

SI

NON

Indistinto

Ascensor:

SI

NON

Indistinto

Rocho:

SI

NON

Indistinto

Garaxe:

SI

NON

Indistinto

Outros:
(3) Establecer orde de preferencia. En caso de discrepancia, prevalecerá o que figure na solicitude.

DECLARA que non ten limitacións para acceder á Sección 4ª do Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia,
ao non incorrer en ningunha das causas previstas no artigo 29º do decreto.
LEXISLACIÓN APLICABLE

Decreto 1/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Rexistro Único de
Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia e a
adxudicación das vivendas protexidas, así como das acollidas a programas de
acceso á vivenda con axudas públicas.
Decreto 84/2010, do 27 de maio, polo que se regula o Programa Aluga, para o
fomento do aluguer de vivendas na Comunidade Autónoma de Galicia.

(Para cubrir pola Administración)

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

RECIBIDO

________________
DATA DE ENTRADA

____ /____/______
DATA DE EFECTOS

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTA
REVISADO E CONFORME

____ /____/______
DATA DE SAÍDA

____ /____/______

Lugar e data

,

de

Xefe/a da Área Provincial do IGVS en

de 201
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DOCUMENTO

FORMULARIO PARA A INSCRICIÓN OU ANOTACIÓN NA SECCIÓN 4ª DO REXISTRO:
ANEXO I: DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA DETERMINADOS COLECTIVOS

DOCUMENTACIÓN QUE CÓMPRE PRESENTAR
Mulleres vítimas de violencia de xénero
Certificación da orde de protección ou medida cautelar, testemuño ou copia autenticada da secretaría xudicial da propia orde de protección ou
medida cautelar.
Sentenza de calquera orde xurisdicional que declare a dita situación.
Informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios de violencia.
Informe dos servizos de acollida.
Certificación e/ou informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da Administración pública, autonómica ou local.
Cualquera outro que se estableza legal ou regulamentariamente para a acreditación de citada situación.
Familias numerosas
Título de familia numerosa expedido pola Consellería de Traballo e Benestar.
Familias monoparentais con fillos
Libro de familia e certificado de empadroamento.

Persoas dependentes ou con discapacidade oficialmente recoñecida
Certificación de dependencia ou discapacidade expedida polos correspondentes servizos da Consellería de Traballo e Benestar.
Persoas separadas ou divorciadas
Convenio regulador de nulidade, separación ou divorcio, ou sentenza que acredite que a solicitante non ten o uso da vivenda familiar, así como a
documentación acreditativa de estar ao día no pagamento das pensións alimenticias e compensatorias, de ser o caso.
Emigrantes retornados
Certificación referente á data de retorno emitida pola correspondente delegación ou subdelegación do Goberno.
Persoas perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga)
Certificación da percepción da Risga emitida polo correspondente departamento territorial da Consellería de Traballo e Benestar.
Persoas perceptoras de pensións
Certificación sobre a contía da pensión emitida polo Instituto Nacional da Seguridade Social.
Indíquese cun X o que proceda. Só se poderá optar por un dos colectivos.
A documentación que proceda debe presentarse en orixinal ou fotocopia compulsada.

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 serán incorporados a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade da xestión deste procedemento. Se o desexa, pode
exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, dirixindo un escrito ao/á director/a xeral do Instituto Galego da
Vivenda e Solo como responsable do ficheiro.

