
ANEXO I

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA DE AXUDAS AO ALUGAMENTO DE VIVENDAS, 
PLAN ESTATAL 2013/2016

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

VI432A

DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.

TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

IBAN

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ZONA TERRITORIAL EN QUE SE SITUARÁ A VIVENDA (só no suposto de que ainda estea buscando vivenda)

ZONA TERRITORIAL

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas, por calquera das persoas beneficiarias, membros da unidade de convivencia:

Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención.

Si se solicitou e/ou concedeu outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son as que a 
continuación se relacionan:

ORGANISMOS IMPORTE (€)

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña doutras administracións públicas ou doutros entes 
públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.

Que a miña situación se incluie nalgún dos seguintes sectores preferentes:

Familias numerosas.

Mulleres vitimas de violencia de xénero.

Persoas con discapacidade.

Persoas afectadas por desafiuzamentos e suxeitas a medidas de flexibilización das execucións hipotecarias en virtude do establecido no 
RD-lei 6/2012, do 9 de marzo.

Vítimas do terrorismo.



ANEXO I 
(continuación)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA (continuación)
Que non se lle revogou, a ningunha das persoas da unidade de convivencia, ningunha axuda deste ou dos anteriores plans de vivenda por 
causa imputable á mesma.

Que ningunha das persoas que integran a unidade de convivencia é propietaria dalgunha vivenda situada en España, nos termos  e excepcións 
establecidos na normativa.

Que a persoa arrendataria ou calquera outra das que teñan o seu domicilio habitual e permanente na vivenda non é socia ou partícipe da 
persoa física ou xurídica que actúe como arrendadora.

Que a persoa arrendataria ou calquera das que teñan o seu domicilio habitual e permanente na vivenda, non ten parentesco en primeiro ou 
segundo grao de consanguinidade ou afinidade coa persoa arrendadora da vivenda.

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 
3. Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
4. Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
5. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o 
regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
6.Comprométese a presentar a documentación acreditativa do pagamento do alugamento no prazo máximo dos dez primeiros días naturais do 
mes correspondente. 
7. Comprométese a comunicar, de ser o caso, o cambio de domicilio da vivenda a outro dentro da comunidade autónoma de Galicia, no prazo 
máximo de cinco días desde a sinatura do novo contrato de arrendamento, conforme o artigo 11.2.1 do Plan de vivenda.   
8. Comprométese a cubrir os datos do anexo II, para información do Ministerio de Fomento, no caso de concesión da axuda. O incumprimento 
desta condición supoñerá a imposibilidade de manter os beneficios da subvención por incumprimentos de obrigas do artigo 3 das bases 
reguladoras.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Copia do DNI ou NIE dos membros da unidade de convivencia, só no caso de non autorizar a súa consulta.

Copia do certificado de empadronamento das persoas membros da unidade de convivencia, só no caso de non autorizar a súa consulta.

Copia da declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas correspondente ao exercicio inmediantamente anterior á data da 
solicitude e certificado das rendas expedidos pola Axencia Estatal de Administración Tributaria, para o conxunto de membros da unidade de 
convivencia. Só no caso de non autorizar a consulta.
Certificados acreditativos de que ningunha dos membros da unidade de convivencia teñen débedas coa Administración estatal tributaria, a 
Seguridade Social ou a Comunidade Aútonoma de Galicia. Só no caso de non autorizar a consulta.
No caso de que algún membro da unidade de convivencia non estiver obrigado a presentar a declaración do IRPF: se ten presentado o 
modelo de solicitude de devolución 104-105, copia da notificación-liquidación emitida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria. 
Para os que non presentasen o citado modelo de devolución, presentarase declaración responsable de todos os ingresos obtidos, xuntando, 
ademais, os seguintes documentos: declaración das circunstancias familiares, certificado de retribucións e retencións da empresa ou 
empresas en que estivese de alta no dito exercicio e, se é o caso, certificado de pensións, ou prestacións periódicas, certificado do Inem, e 
certificados das entidades bancarias de rendementos do capital mobiliario.
No suposto de persoas galegas residentes no exterior da Comunidade Autónoma, a xustificación dos ingresos familiares efectuarase 
mediante copia da declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas presentada en España, ou da similar presentada no país onde 
estean empregadas, autenticada, se é o caso, pola agregadoría laboral correspondente ou delegación consular de España.

Acreditación, de ser o caso, do título de familia numerosa. Só no caso de non autorizar, ou de non ser posible, a súa consulta por non estar 
expedido pola Xunta de Galicia.
Acreditación, de ser o caso, do título de discapacidade. Só no caso de non autorizar, ou de non ser posible,a súa consulta por non estar 
expedido pola Xunta de Galicia.
Acreditación, de ser o caso, de pertencer a un dos seguintes  sectores preferentes, de acordo co establecido no artigo noveno da resolución 
de convocatoria: mulleres vítimas de violencia de xénero, persoas afectadas por desafiuzamentos, persoas vítimas de terrorismo.

Acreditación do contrato de arrendamento, mediante achega del, con mención expresa da súa referencia catastral, formalizado nos termos 
da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de arrendamentos urbanos, en calidade de persoa arrendataria. No caso de persoas que desexen 
acceder a un arrendamento de vivenda, deberá indicar nesta folla de solicitude en cal das zonas territoriais referidas no artigo quinto da 
convocatoria se localizará a vivenda que vai alugar e comprometerse a presentar o contrato de alugamento da vivenda nun concello da 
categoría referida,  no prazo de trinta días desde a resolución da concesión da axuda, que quedará condicionada á súa achega.

No caso de nai xestante, certificado médico ou documentación que acredite o citado estado.

Certificado acreditativo da situación de adopción en trámite, de ser o caso.



ANEXO I 
(continuación)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle 
de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a 
xestión e o rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante 
a Secretaría Xeral do IGVS como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a aluga.igvs@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Real decreto 233/2013, do 5 de abril, polo que se regula o Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a 
rexeneración e renovación urbanas,2013-2016 
Orde do 24 de novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras aplicables á concesión das subvencións do programa de axuda ao 
alugamento de vivendas do Plan estatal de fomento de alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e rexeneración e renovación 
urbanas, 2013-2016. 
Resolución do 7 de xaneiro de 2015 pola que se convocan, na anualidade 2015, con financiamento plurianual, as subvencións do programa de 
axuda ao alugamento de vivendas do Plan estatal de fomento de alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e 
renovación urbanas, 2013-2016.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente 
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.esXefatura da Area Provincial do IGVS de

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE (continuación)

Autorizo o IGVS de conformidade co artigo 35 f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do 
procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a habilitación de procedementos 
administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, a consultar a documentación indicada 
anteriormente. 
Así mesmo, declaro que a dita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a 
que corresponde.

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. ANO

No caso de ter contrato de arrendamento: presentación do depósito da fianza 
depositada ou indicación do código do procedemento, número de expediente, 
e ano de presentación do depósito  da fianza. No caso de descoñecer se foi 
presentada a inscrición da fianza, deixaranse en branco os citados campos. No 
caso de non ter aínda contrato, a fianza presentarase co contrato.



ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE DA COMPOSICIÓN DA UNIDADE FAMILIAR  E AUTORIZACIÓNS PARA CONSULTAR OS DATOS NECESARIOS PARA A TRAMITACIÓN DA SUBVENCIÓN, DE 
CONFORMIDADE CO ARTIGO 6.2.B DA LEI 11/2007, DE 22 DE XUÑO, DE ACCESO ELECTRÓNICO DOS CIDADÁNS AOS SERVIZOS PÚBLICOS.

*NO CASO DE QUE UNHA UNIDADE DE CONVIVENCIA ESTEA FORMADA POR MÁIS DUNHA UNIDADE FAMILIAR HABERÁ QUE CUBRIR O NÚMERO CORRESPONDENTE DE FOLLAS.

Declaro/declaramos que son certos os datos da presente declaración e que a unidade familiar está composta polos membros que se reflicten neste anexo. 
E autorizo/autorizamos o Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) para a consulta de datos e a obtención telemática da documentación recollida na resolución de convocatoria e que se recolle neste anexo. 
No caso de non autorizar a consulta,presentaranse copias acreditativas dos datos necesarios para a tramitación da subvención para os cales non se tivera prestado autorización.

SOLICITANTE 
OU 

PARENTESCO
APELIDOS E NOME DNI/NIF DATA DE 

NACEMENTO
ESTADO 
CIVIL (1)

PERSOA 
CON 

DISCAPA-
CIDADE

INGRESOS 
DECLARADOS NO 

ESTRANXEIRO 
(2)

AUTORIZACIÓNS 
  

   (3)      (4)      (5)       (6)      (7)       (8)      (9)      (10)    (11)     (12)

SINATURA DO QUE 
AUTORIZA:  

(13)
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Lugar e data

, de de

* A unidade familiar tal e como resulta definida polas normas reguladoras do IRPF está composta por: a) cónxuxes non separados legalmente e os fillos menores de idade ou maiores incapacitados xudicialmente ou coa patria potestade 
prorrogada. b) Pai ou nai solteiro/a, viúvo/a, divorciado/a ou separado/a legalmente e os fillos menores que con el ou ela convivan, así como os fillos maiores incapacitados ou coa patria potestade prorrogada. As referencias á unidade familiar 
para os efectos de ingresos fanse extensivas ás persoas que non estean integradas nunha unidade familiar, así como ás parellas de feito recoñecidas legalmente segundo a normativa establecida ao respecto. 
  
1. S(solteiro/a), C(casado/a), D(divorciado/a),SL(separado/a legalmente), PF(parella de feito recoñecida legalmente) 
2.  Neste caso teranse que acreditar os ingresos autenticados pola agregadoría laboral correspondente da delegación consular española. 
3. Autorizo a consulta dos datos de identidade no sistema de verificación de datos de identidade. 
4. Autorizo a consulta dos datos de residencia no sistema de verificación de datos de residencia. 
5. Autorizo a consulta de estar ao día nas obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, así como dos ingresos referidos ao último período impositivo con prazo de presentación vencido. 
6. Autorizo a consulta de estar ao día nas obrigas coa  Tesourería xeral da Seguridade Social. 
7. Autorizo a consulta de estar ao día nas obrigas tributarias coa consellería competente en materia de economía e facenda. 
8. Autorizo a realizar a consulta de que, en canto persoa beneficiaria da axuda, non son perceptora doutra subvención ou ben son preceptora dunha subvención complementaria. 
9. Autorización para comprobar a condición de familia numerosa, cando sexa expedida pola Xunta de Galicia. 
10. Autorización para comprobar a condición de discapacidade, cando sexa expedida pola Xunta de Galicia. 
11. Autorización para solicitar o certificado acreditativo do Rexistro da Propiedade, ou do Catastro, que acredite que non teño en usufruto ou propiedade outra vivenda en territorio español. 
12. Autorización para solicitar a información necesaria para acreditar que non se me teña revogado ningunha axuda dun plan de vivenda anterior 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Autorizacións que poderán ser revogadas en calquera momento. Se marcan “Non” deberán achegar  a correspondente documentación acreditativa. 
13. Neste recadro deberán constar as sinaturas de todos os membros da unidade familiar. No caso de menores de idade, considérase cos mesmo efectos a sinatura dos seus representantes legais.



ANEXO III

DATOS PARA ENVIAR AO MINISTERIO DE FOMENTO, NO CASO DE CONCESIÓN DA AXUDA

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIFNOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

1
Código de expediente

2
Nome da persoa solicitante

3
Número do documento de identidade da persoa solicitante

4
Data de nacemento

5
Beneficiario de RBE ou axuda a inquilinos (de ningunha, de RBE, de inquilinos)

6
Alugamento social

SI NON

7
Desafiuzamento (non, de vivienda propia, de alugamento) 

8
Alugamento en rotación

SI NON

9
Nº de titulares do contrato

10
Data de sinatura do contrato 

11
Data de efecto do contrato

12
Renda mensual aluga,emto vivenda 

13
Concello

14
Tipo vía

15
Nome vía

16
Número vía

17
Escaleira

18
Piso 

19
Porta

20
Poboación 

21
Código postal

De acordo co establecido no artigo 3.2.f) das bases reguladoras é obriga das persoas beneficiarias cubrir os datos necesarios para a tramitación 
ministerial da axuda.Para manter os beneficios da subvención é necesario cubrir correctamente a seguinte información.



ANEXO III 
(continuación)

22
Referencia catastral

23
Inscrición rexistral. Rexistro

24
Inscrición rexistral. Número

25
Inscrición rexistral. Predio

26
Ano de construción da vivenda

27
Superficie da vivenda

28
Nº de cuartos da vivenda

29
Tipo de vivenda (unifamiliar independente, unifamiliar acaroada, piso edificio < 10 vivendas, piso edificio >= 10 vivendas)

30
Propiedade da vivenda (Administración, empresa en que traballa o inquilino, banco, empresa, particular, outros)

31

Nivel de formación da persoa beneficiaria (sen estudos, certificado de escolaridade, EXB, ed. primaria, ESO, bacheralato, BUP, COU, FP1, 
técnico, FP2, técnico superior, diplomado, grao, licenciado, postgrao, oturos estudos)

32

Relación coa actividade:
Asalariado.

Empregador, empresario sen asalariados ou traballador independente (inclúe axuda familiar).

Parado.

Xubilado, retirado ou xubilado anticipado.

Incapacitado permanente para traballar.

Adicado aos labores do fogar, ao cuidado de nenos ou outras persoas.

Estudantes, escolar ou en formación.

Outra clase de actividade económica.

33
Sexo da persoa solicitante

34
Estado civil (solteiro, casado, parella de feito, víuva)

35

Cónxuxe ou parella de feito:
Si, con base xurídica.
Si, sen base xurídica.
Non.

36

Tipoloxía do fogar:
Unha persoa: home de menos de 30 anos.

Unha persoa: home de entre 30 e 64 anos.

Unha persoa: home de 65 ou máis anos.

Unha persoa: muller de menos de 30 años.

Unha persoa: muller de entre 30 e 64 anos.

Unha persoa: muller de 65 ou máis anos.

Dous adultos sen nenos dependentes econóomicamente, polo menos unha persoa de 65 ou máis anos.

Dous adultos sen nenos dependentes economicamente, tendo ambos menos de 65 anos.

Outros fogares sen nenos dependentes economicamente.

Un adulto con polo menos un neno dependente.

Dous adultos cun neno dependente.

Dous adultos con dous nenos dependentes.

Dous adultos con tres ou máis nenos dependentes.

Outros fogares con nenos dependentes.



ANEXO III 
(continuación)

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

37
Familia numerosa

SI NON

38
Familia monoparental con fillos 

SI NON

39
Discapacidade 

SI NON

40
Víctimas do terrorismo

SI NON

41
Mulleres víctimas de violencia de xénero

SI NON
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ZONA TERRITORIAL EN QUE SE SITUARÁ A VIVENDA (só no suposto de que ainda estea buscando vivenda)
ZONA TERRITORIAL
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas, por calquera das persoas beneficiarias, membros da unidade de convivencia:
ORGANISMOS
IMPORTE (€)
Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña doutras administracións públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
ANEXO I
(continuación)
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA (continuación)
2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
4. Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
5. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
6.Comprométese a presentar a documentación acreditativa do pagamento do alugamento no prazo máximo dos dez primeiros días naturais do mes correspondente.
7. Comprométese a comunicar, de ser o caso, o cambio de domicilio da vivenda a outro dentro da comunidade autónoma de Galicia, no prazo máximo de cinco días desde a sinatura do novo contrato de arrendamento, conforme o artigo 11.2.1 do Plan de vivenda.  
8. Comprométese a cubrir os datos do anexo II, para información do Ministerio de Fomento, no caso de concesión da axuda. O incumprimento desta condición supoñerá a imposibilidade de manter os beneficios da subvención por incumprimentos de obrigas do artigo 3 das bases reguladoras.
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
ANEXO I
(continuación)
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a xestión e o rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral do IGVS como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a aluga.igvs@xunta.es
LEXISLACIÓN APLICABLE
Real decreto 233/2013, do 5 de abril, polo que se regula o Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas,2013-2016
Orde do 24 de novembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras aplicables á concesión das subvencións do programa de axuda ao alugamento de vivendas do Plan estatal de fomento de alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016.
Resolución do 7 de xaneiro de 2015 pola que se convocan, na anualidade 2015, con financiamento plurianual, as subvencións do programa de axuda ao alugamento de vivendas do Plan estatal de fomento de alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016.
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
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Xefatura da Area Provincial do IGVS de
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE (continuación)
Autorizo o IGVS de conformidade co artigo 35 f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, a consultar a documentación indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a dita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que corresponde.
PRESENTADO
CÓD. PROC.
EXPTE.
ANO
ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE DA COMPOSICIÓN DA UNIDADE FAMILIAR  E AUTORIZACIÓNS PARA CONSULTAR OS DATOS NECESARIOS PARA A TRAMITACIÓN DA SUBVENCIÓN, DE CONFORMIDADE CO ARTIGO 6.2.B DA LEI 11/2007, DE 22 DE XUÑO, DE ACCESO ELECTRÓNICO DOS CIDADÁNS AOS SERVIZOS PÚBLICOS.
*NO CASO DE QUE UNHA UNIDADE DE CONVIVENCIA ESTEA FORMADA POR MÁIS DUNHA UNIDADE FAMILIAR HABERÁ QUE CUBRIR O NÚMERO CORRESPONDENTE DE FOLLAS.
Declaro/declaramos que son certos os datos da presente declaración e que a unidade familiar está composta polos membros que se reflicten neste anexo.
E autorizo/autorizamos o Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) para a consulta de datos e a obtención telemática da documentación recollida na resolución de convocatoria e que se recolle neste anexo.
No caso de non autorizar a consulta,presentaranse copias acreditativas dos datos necesarios para a tramitación da subvención para os cales non se tivera prestado autorización.
SOLICITANTE OU PARENTESCO
APELIDOS E NOME
DNI/NIF
DATA DE NACEMENTO
ESTADO CIVIL (1)
PERSOA CON DISCAPA-CIDADE
INGRESOS DECLARADOS NO ESTRANXEIRO (2)
AUTORIZACIÓNS
 
   (3)      (4)      (5)       (6)      (7)       (8)      (9)      (10)    (11)     (12)
SINATURA DO QUE AUTORIZA: 
(13)
Lugar e data
,
de
de
* A unidade familiar tal e como resulta definida polas normas reguladoras do IRPF está composta por: a) cónxuxes non separados legalmente e os fillos menores de idade ou maiores incapacitados xudicialmente ou coa patria potestade prorrogada. b) Pai ou nai solteiro/a, viúvo/a, divorciado/a ou separado/a legalmente e os fillos menores que con el ou ela convivan, así como os fillos maiores incapacitados ou coa patria potestade prorrogada. As referencias á unidade familiar para os efectos de ingresos fanse extensivas ás persoas que non estean integradas nunha unidade familiar, así como ás parellas de feito recoñecidas legalmente segundo a normativa establecida ao respecto.
 
1. S(solteiro/a), C(casado/a), D(divorciado/a),SL(separado/a legalmente), PF(parella de feito recoñecida legalmente)
2.  Neste caso teranse que acreditar os ingresos autenticados pola agregadoría laboral correspondente da delegación consular española.
3. Autorizo a consulta dos datos de identidade no sistema de verificación de datos de identidade.
4. Autorizo a consulta dos datos de residencia no sistema de verificación de datos de residencia.
5. Autorizo a consulta de estar ao día nas obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, así como dos ingresos referidos ao último período impositivo con prazo de presentación vencido.
6. Autorizo a consulta de estar ao día nas obrigas coa  Tesourería xeral da Seguridade Social.
7. Autorizo a consulta de estar ao día nas obrigas tributarias coa consellería competente en materia de economía e facenda.
8. Autorizo a realizar a consulta de que, en canto persoa beneficiaria da axuda, non son perceptora doutra subvención ou ben son preceptora dunha subvención complementaria.
9. Autorización para comprobar a condición de familia numerosa, cando sexa expedida pola Xunta de Galicia.
10. Autorización para comprobar a condición de discapacidade, cando sexa expedida pola Xunta de Galicia.
11. Autorización para solicitar o certificado acreditativo do Rexistro da Propiedade, ou do Catastro, que acredite que non teño en usufruto ou propiedade outra vivenda en territorio español.
12. Autorización para solicitar a información necesaria para acreditar que non se me teña revogado ningunha axuda dun plan de vivenda anterior
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Autorizacións que poderán ser revogadas en calquera momento. Se marcan “Non” deberán achegar  a correspondente documentación acreditativa.
13. Neste recadro deberán constar as sinaturas de todos os membros da unidade familiar. No caso de menores de idade, considérase cos mesmo efectos a sinatura dos seus representantes legais.
ANEXO III
DATOS PARA ENVIAR AO MINISTERIO DE FOMENTO, NO CASO DE CONCESIÓN DA AXUDA
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIF
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
1
Código de expediente
2
Nome da persoa solicitante
3
Número do documento de identidade da persoa solicitante
4
Data de nacemento
5
Beneficiario de RBE ou axuda a inquilinos (de ningunha, de RBE, de inquilinos)
6
Alugamento social
7
Desafiuzamento (non, de vivienda propia, de alugamento) 
8
Alugamento en rotación
9
Nº de titulares do contrato
10
Data de sinatura do contrato 
11
Data de efecto do contrato
12
Renda mensual aluga,emto vivenda 
13
Concello
14
Tipo vía
15
Nome vía
16
Número vía
17
Escaleira
18
Piso 
19
Porta
20
Poboación 
21
Código postal
De acordo co establecido no artigo 3.2.f) das bases reguladoras é obriga das persoas beneficiarias cubrir os datos necesarios para a tramitación ministerial da axuda.Para manter os beneficios da subvención é necesario cubrir correctamente a seguinte información.
ANEXO III
(continuación)
22
Referencia catastral
23
Inscrición rexistral. Rexistro
24
Inscrición rexistral. Número
25
Inscrición rexistral. Predio
26
Ano de construción da vivenda
27
Superficie da vivenda
28
Nº de cuartos da vivenda
29
Tipo de vivenda (unifamiliar independente, unifamiliar acaroada, piso edificio < 10 vivendas, piso edificio >= 10 vivendas)
30
Propiedade da vivenda (Administración, empresa en que traballa o inquilino, banco, empresa, particular, outros)
31
Nivel de formación da persoa beneficiaria (sen estudos, certificado de escolaridade, EXB, ed. primaria, ESO, bacheralato, BUP, COU, FP1, técnico, FP2, técnico superior, diplomado, grao, licenciado, postgrao, oturos estudos)
32
Relación coa actividade:
33
Sexo da persoa solicitante
34
Estado civil (solteiro, casado, parella de feito, víuva)
35
Cónxuxe ou parella de feito:
36
Tipoloxía do fogar:
ANEXO III
(continuación)
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
37
Familia numerosa
38
Familia monoparental con fillos 
39
Discapacidade 
40
Víctimas do terrorismo
41
Mulleres víctimas de violencia de xénero
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