ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

VI471A

SOLICITUDE

RENDA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF
NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

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

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

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

CONCELLO
TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS DA PERSOA SOLICITANTE PARA O COBRAMENTO DA SUBVENCIÓN
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

DATOS BANCARIOS DA PERSOA SOLICITANTE PARA O PAGAMENTO DO ALUGAMENTO (no caso de ser unha conta distinta):
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

ANEXO I
(continuación)

DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO
CON CONTRATO DE ARRENDAMENTO EN VIGOR DUNHA VIVENDA EN:
TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

REFERENCIA CATASTRAL

DATOS DA PERSOA ARRENDADORA
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS BANCARIOS DA PERSOA ARRENDADORA
NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

TITULAR DA CONTA

IBAN
SUFIXO
Pago por transferencia

REFERENCIA

Pago por recibo domiciliado:

SEN CONTRATO DE ARRENDAMENTO (no caso de recoñecerselle a axuda, terá tres meses para presentar o contrato de arrendamento desde
esa data)

OBXECTO DA SOLICITUDE
A Renda Básica de Emancipación.
O préstamo de 600 € para o pago da fianza (só para o caso de contratos asinados no prazo máximo de 3 meses anteriores á presentación
desta solicitude).
Axuda de 120 € para os gastos de constitución do aval (só para o caso de contratos asinados no prazo máximo de 3 meses anteriores á
presentación desta solicitude).
O recoñecemento provisional do dereito á Renda Básica de Emancipación (só para o caso de non ter contrato vixente).

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son
as que a seguir se relacionan:
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Así mesmo, comprometese 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.
3. Que teño entre 22 e 30 anos de idade e uns ingresos brutos anuais inferiores a 22.000 €.
4. O meu número do réxime de previsión social é
(No caso de non estar no
réxime xeral da Seguridade Social).
5. Que en relación á propiedade dunha vivenda:
Non teño unha vivenda en propiedade.
Teño unha vivenda en propiedade e non dispoño do uso nin do desfrute da mesma, ou o seu valor catastral non excede do 60 % do prezo
máximo dunha vivenda protexida de prezo xeral. Referencia catastral número:
6. Non teño parentesco en primeiro ou segundo grado de consanguinidade ou de afinidade coa persoa arrendadora (no caso de ter un contrato
vixente).
7. A vivenda que alugo ou alugarei será a miña vivenda habitual e permanente.
8. Comprometese a notificar calquera incumprimento dos requisitos esixidos para a concesión da axuda.
9. Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
10. Que coñezo e acepto o resto dos requisitos esixidos para ser beneficiario/a da axuda.

ANEXO I
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante, só no caso de non autorizar a súa consulta.
Copia das nóminas e/ou ingresos relativos ao ano fiscal en curso.
Certificado de importes por prestacións de desemprego da persoa solicitante, cando sexa de aplicación e só no caso de non autorizar a súa
consulta.
PRESENTADO

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

Copia do contrato de arrendamento (agás para o caso de solicitude de
recoñecemento provisional ao dereito a percibir a Renda Básica de
Emancipación).
Se é o caso, contrato laboral vixente.
Copia da declaración da renda ou datos fiscais relativos ao último exercicio da
persoa solicitante, só no caso de denegar a súa consulta.
Se é o caso, copia da resolución de concesión dalgunha bolsa ou axuda por
estudos ou investigación.
Para o caso de non acreditar unha fonte de ingresos nos seis meses anteriores
á solicitude, certificado da vida laboral.
Certificado de alta na seguridade social, só no caso de denegar a súa consulta.
Para o caso de persoas estranxeiras non comunitarias, certificado residencia
legal de persoas estranxeiras, só no caso de non autorizar a súa consulta.
Autorizo o Instituto Galego da Vivenda e Solo, 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, para 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.
Autorizo o Instituto Galego da Vivenda e Solo para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de
identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde
da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo o Instituto Galego da Vivenda e Solo para consultar os datos de residencia legal de persoas estranxeiras que constan en poder do
Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos
cidadáns aos servizos públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo o Instituto Galego da Vivenda e Solo para consultar os datos dos importes da prestación de desemprego a data actual que constan en
poder do Servizo Público de Emprego Estatal, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos
cidadáns aos servizos públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

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 do Instituto Galego da Vivenda e Solo, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a
dx.igvs@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Real decreto 1472/2007, do 2 de novembro, polo que se regula a Renda Básica de Emancipación dos mozos e mozas.
Orde do 26 de decembro de 2007, pola que se Regula a xestión da Renda Básica de Emancipación dos mozos e mozas na Comunidade Autónoma
de Galicia.
Real decreto 366/2009, do 20 de marzo, polo que se modifica o Real decreto 1472/2007, do 2 de novembro.
Real decreto 1260/2010, do 8 de outubro, polo que se modifica o Real decreto 1472/2007, do 2 de novembro.
Real decreto lei 20/2011, do 30 de decembro, de medidas urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit
público.
Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade.
Lei 4/2013, do 4 de xuño, de medidas de flexibilización e fomento do mercado do aluguer de vivendas.
Orde FOM/2252/2014, do 28 de novembro, pola que se determina a efectividade das liñas de axuda previstas no Rd 233/2013, do 5 de abril, polo
que se regula o Plan estatal de fomento do aluguer de vivenda, rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.
Orde do 7 de abril de 2016 pola que se adaptan e incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de prazo
aberto da Consellaría de Infraestruturas e Vivenda.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data

,

Área Provincial do Instituto Galego da Vivenda e Solo de

de

de

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

