ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

BS650F

SOLICITUDE

COMPLEMENTO DE PENSIÓN PARA O ALUGUEIRO DE VIVENDA A FAVOR DAS/DOS
PENSIONISTAS DA SEGURIDADE SOCIAL NA SÚA MODALIDADE NON CONTRIBUTIVA

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NIF
NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

CONCELLO
TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Persoa solicitante

Notifíquese a:

Persoa representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO MÓBIL

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE (poderá ser cambiado en calquera momento da tramitación do procedemento)
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (consígnese o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA

PARROQUIA
CP

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

DATOS SOBRE O DOMICILIO DA PERSOA QUE PERCIBE A PENSIÓN NON CONTRIBUTIVA
A vivenda que vostede sinalou como domicilio na epígrafe anterior é alugada?

SI

NON

Desde que data ten fixada a súa residencia habitual na devandita vivenda? Indique a data
É vostede propietaria/o doutra vivenda?

SI

NON

Se a resposta anterior foi afirmativa, indique os seguintes datos sobre a situación desoutra vivenda:
TIPO DE VÍA

CP

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

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

ANEXO I
(continuación)

DATOS SOBRE O CONTRATO DE ALUGUEIRO DA PERSOA QUE PERCIBE A PENSIÓN NON CONTRIBUTIVA
É vostede a persoa titular do contrato de alugueiro?

NON

SI

Se a resposta anterior foi afirmativa, indique os seguintes datos: Data de formalización do contrato de alugueiro:
Data de vencemento do contrato de alugueiro:
Existen outras persoas titulares no contrato de alugueiro?

NON

SI

Se a resposta anterior foi afirmativa, indique os seguintes datos sobre as persoas titulares do contrato:
NIF

NOME E APELIDOS

TEN RECOÑECIDA UNHA PENSIÓN NON CONTRIBUTIVA?

SI

NON

SI

NON

SI

NON

DATOS SOBRE A PERSOA ARRENDADORA DA VIVENDA ALUGADA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NÚMERO BLOQUE

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF

NOME DA VÍA

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO
TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

SI

Ten vostede algunha relación de parentesco coa persoa que lle arrendou a vivenda alugada?

NON

Se a resposta anterior foi afirmativa, marque cal é a relación de parentesco:
Cónxuxe

Pai/Nai

Fillo/a

Avó/a

Neto/a

Irmán/a

Tío/a

Parella de feito

Sogro/a

Xenro/Nora

Bisavó/a

Bisneto/a

Cuñado/a

Sobriño/a

A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Copia do documento que acredite a representación cando a solicitude a subscriba unha persoa distinta da persoa beneficiaria da pensión
non contributiva.
PRESENTADO

CÓD. PROC.

ANO

Copia do contrato de arrendamento ou outro medio de proba válido en dereito (recibos,
facturas...) no cal obrigatoriamente debe figurar a localización da vivenda.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta electrónica automatizada. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar os devanditos
documentos.
Certificado acreditativo de propiedades expedido pola Dirección Xeral do Catastro.
Certificado de empadroamento da persoa solicitante.

DENEGO E
PRESENTO O
DOCUMENTO

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 co obxecto de
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a
sxt.politicasocial@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
Real decreto 1191/2012, do 3 de agosto, polo que se establecen normas para o recoñecemento do complemento de pensión para o alugueiro de
vivenda a favor das/dos pensionistas da Seguridade Social na súa modalidade non contributiva.
Orde do 11 de abril de 2017 pola que se publica o modelo actualizado de solicitude de complemento de pensión para o alugueiro de vivenda a
favor das/dos pensionistas da Seguridade Social na súa modalidade non contributiva para a súa presentación na Comunidade Autónoma de
Galicia.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería de Política Social de

de

de

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

