ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

VI482A

SOLICITUDE

BONO DE ALUGUEIRO SOCIAL DO PLAN REHAVITA. PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA
DE SUBVENCIÓNS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

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

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa representante

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

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.
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 forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA

PARROQUIA
CP

PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

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 e conceptos para os cales se solicita esta subvención.
Si se solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son
as que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña desta ou doutras administracións públicas ou de
calquera outra entidade pública ou privada, a partir da data desta declaración.

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I
(continuación)
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA (continuación)
Que ningunha das persoas que integran a unidade de convivencia é propietaria ou usufrutuaria dunha vivenda situada no territorio
nacional.
Que a persoa arrendataria non ten vínculo de matrimonio ou relación estable análoga coa persoa arrendadora. Así mesmo, non existe
vínculo de parentesco por consanguinidade, adopción ou afinidade, ata o segundo grao, coa persoa arrendadora da vivenda, ou calquera
dos/as socios/as ou partícipes da persoa xurídica arrendadora, de ser o caso.
Que se compromete a presentar a documentación acreditativa da súa parte do alugamento dentro dos dez primeiros días naturais de cada
mes.
2. Que está empadroada na Comunidade Autónoma de Galicia durante, polo menos, os 12 meses anteriores á data da solicitude da axuda.
3. Que é titular ou está en condicións de subscribir un contrato de arrendamento nun concello da Comunidade Autónoma de Galicia.
4. Que a vivenda obxecto do contrato de arrendamento constitúe, ou vai constituír, o seu domicilio habitual e permanente.
5. Que a renda do contrato de arrendamento que se subvenciona non supera os importes sinalados no artigo 5.
6. Que os ingresos da unidade de convivencia da persoa beneficiaria, computados conforme establece o artigo 4, son inferiores a 1,5 veces o
indicador público de efectos múltiples (IPREM).
7. Que nin a persoa arrendataria nin ningún outro membro da súa unidade de convivencia ten un vínculo de matrimonio ou relación estable
análoga coa persoa arrendadora. Así mesmo, non existe vínculo de parentesco por consanguinidade, adopción ou afinidade, ata o segundo
grao, coa persoa arrendadora. Esta mesma exixencia aplicarase cando a parte arrendadora sexa unha persoa xurídica, respecto de calquera
dos seus socios ou partícipes.
8. Que a persoa beneficiaria non é arrendataria de vivendas xestionadas polo IGVS.
9. Que todos os datos contidos nesta solicitude son certos.
10. Que non está incursa 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.
11. Que está 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.
12. No caso de persoas afectadas pola interposición dunha demanda de desafiuzamento por non pagamento das rendas declaran:
Que entre a comunicación da interposición da demanda e a presentación da solicitude da axuda non transcorreron máis de 6 meses.
Que o contrato de arrendamento que motivou o procedemento de desafiuzamento ten unha duración non inferior a 12 meses.
13. No caso de mulleres pertencentes ao colectivo de vítimas de violencia de xénero, declaran:
Que a situación de violencia de xénero se produciu no seo dunha relación de convivencia.
Que cesaron a dita convivencia nos doce meses anteriores á presentación da solicitude.
Que levan residindo, polo menos dous meses antes da presentación da solicitude, nun recurso de acollida dos integrados na Rede galega
de acollemento para mulleres que sofren violencia de xénero e adscritos a unha Administración pública.
Que o documento acreditativo da situación de violencia foi emitido nos 6 meses inmediatamente anteriores á data de presentación da
solicitude. Así mesmo, é preciso que a orde de protección ou calquera outra medida cautelar adoptadas estean vixentes na data de
presentación da solicitude e se manteñan na data da resolución desta axuda.
14. No caso de unidades de convivencia privadas da súa vivenda habitual por danos sufridos nesta derivados dunha circunstancia imprevisible e
sobrevida, declaran:
Que foron privadas da súa vivenda habitual por danos sufridos nesta derivados dunha circunstancia imprevisible e sobrevida, acaecida nos
6 meses anteriores á presentación da solicitude.
Que nin a persoa solicitante nin ningún outro membro da súa unidade de convivencia ten en territorio nacional unha vivenda en
propiedade ou en usufruto, distinta da que constituía a súa residencia habitual.
15. No caso de ter sido beneficiaria do programa Aluga, regulado polo Decreto 84/2010, do 27 de maio, declaro que rematou o desfrute na súa
totalidade da citada axuda dentro dos nove meses anteriores á data da presentación da solicitude de subvención do Programa do bono de
alugueiro social.
EXPEDIENTE PROGRAMA ALUGA

16. Así mesmo, declara que non se interpuxo unha demanda por danos causados na vivenda alugada incorporada ao citado programa e/ou non
ten débedas derivadas de subministracións por recibos de auga, electricidade e/ou gas da vivenda alugada a través do programa Aluga por
un período superior aos dous meses.
17. No caso de ter sido arrendataria dunha vivenda de promoción pública titularidade do IGVS, declara que a vixencia do contrato finalizou con
data:
EXPEDIENTE PROMOCIÓN PÚBLICA

CONTA NÚMERO

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Documento acreditativo da representación da persoa que actúe como representante, de ser o caso.
Anexo II de comprobación de datos das persoas que integran a unidade familiar.
Anexo III de compromiso, asinado polas persoas arrendataria e arrendadora, de someterse ás condicións do Programa do bono de alugueiro
social, e número das contas bancarias en que se ingresarán as subvencións.
https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (continuación)
Informe dos servizos sociais do concello en que está empadroada a persoa solicitante, co contido e, de ser o caso, conforme o modelo
recollido no anexo IV.
Certificado médico ou documentación que acredite o estado, no caso de nai xestante.
Certificado acreditativo da situación de adopción en trámite, de ser o caso.
Certificado de discapacidade da persoa solicitante e dos demais membros que integran a unidade de convivencia, no caso de non ser
expedido pola Xunta de Galicia.
Copia da demanda interposta nun procedemento de desafiuzamento por non pagamento de rendas.
Para o caso de mulleres vítimas de violencia de xénero, deberán acreditar esta condición mediante a presentación dalgún dos seguintes
documentos:
Certificación, testemuño ou copia autenticada pola secretaría xudicial da orde de protección ou de calquera outra medida cautelar
adoptada.
Sentenza que declare que a muller sufriu violencia de xénero.
Informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios de violencia, auto de apertura de xuízo oral ou documento equivalente en
que conste a existencia de tales indicios.
Informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da Administración pública autonómica ou local en que se recolla a dita condición e a data en
que se produciu o cesamento da convivencia.
Informe dos servizos de acollida da Administración pública autonómica ou local en que se recolla esta condición e a data en que se produciu
o cesamento da convivencia.
Para o caso das persoas privadas da súa vivenda habitual por danos sufridos nesta derivados dunha circunstancia imprevisible e sobrevida,
deberán acreditar esta circunstancia mediante a presentación dos seguintes documentos:
Título que acredite a súa condición de persoa propietaria ou usufrutuaria da vivenda afectada polos danos.
Memoria que acredite a inhabitabilidade da vivenda polos danos sufridos.
Reportaxe fotográfica onde se reflictan os danos sufridos pola vivenda.
PRESENTADO

CÓD. PROC.

ANO

Contrato de arrendamento da vivenda e xustificante do depósito da fianza ou indicación do
código de procedemento, número de expediente e ano de presentación do depósito da fianza.
No caso de descoñecer se foi presentada a fianza, deixaranse en branco os citados campos.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos
DNI ou NIE da persoa solicitante.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI ou NIE da persoa representante.
Certificado de residencia da persoa solicitante.
Estar a persoa solicitante ao día nas obrigas tributarias coa AEAT.
Estar a persoa solicitante ao día no pagamento coa Seguridade Social.
Estar a persoa solicitante ao día no pagamento coa Consellería de Facenda.
MARQUE O CADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Certificado de discapacidade da persoa solicitante expedido pola Xunta de Galicia.

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase 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 IGVS, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a aluga.igvs@xunta.gal.

LEXISLACIÓN APLICABLE
ORDE do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa do bono de alugueiro social do Plan
rehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, e se convocan para o ano 2018, con
financiamento plurianual.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Área Provincial del Instituto Galego da Vivenda e Solo de

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO II

COMPROBACIÓN DE DATOS DAS PERSOAS QUE INTEGRAN A UNIDADE DE CONVIVENCIA DISTINTOS DA PERSOA SOLICITANTE.
VI482A – BONO DE ALUGUEIRO SOCIAL DO PLAN REHAVITA
As persoas abaixo relacionadas declaran que son certos os datos da presente declaración e que a unidade familiar(2) está composta polos membros que se reflicten neste anexo. Os documentos relacionados serán
obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.
As persoas interesadas, mediante a súa sinatura, aceptan a incorporación dos seus datos persoais ao expediente en tramitación. No caso de terceiras persoas interesadas menores de idade, o presente documento
deberá ser asinado por un dos proxenitores, titor/a ou representante legal.
(1) No caso de que unha unidade de convivencia estea formada por máis dunha unidade familiar haberá que cubrir o número correspondente de follas.
(2) A unidade familiar, tal e como resulta definida polas normas reguladoras do IRPF, está composta por: a) cónxuxes non separados legalmente e fillos/as 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/as fillos/as menores que con el ou ela convivan, así como os/as fillos/as 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.

TITOR/A OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME E APELIDOS

NIF

PARENTESCO COA
PERSOA
SOLICITANTE

MENOR DE IDADE

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

NOME E APELIDOS

NIF

DNI OU NIE

CERTIFICADO
CERTIFICADO DE DÉBEDAS
CERTIFICADO CERTIFICADO CERTIFICADO
DE DÉBEDAS
COA
DE
DE
DE DÉBEDAS
COA SEG. COMUNIDADE
RESIDENCIA DISCAPACIDADE COA AEAT
SOCIAL
AUTÓNOMA
DE GALICIA

OPÓÑOME Á
CONSULTA

OPÓÑOME Á
CONSULTA

OPÓÑOME Á
CONSULTA

OPÓÑOME Á
CONSULTA

OPÓÑOME Á
CONSULTA

OPÓÑOME Á
CONSULTA

SINATURA

De non ser suficiente o espazo previsto no cadro anterior deberanse cubrir e enviar tantos anexos II como sexan necesarios.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase 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 IGVS, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a aluga.igvs@xunta.gal.

Lugar y data

,

Área Provincial del Instituto Galego da Vivenda e Solo de

de

de

ANEXO III

COMPROMISO DE SOMETERSE ÁS CONDICIÓNS DO PROGRAMA DO BONO DE ALUGUEIRO SOCIAL E NÚMERO DE CONTA BANCARIA
EN QUE SERÁ INGRESADA A SUBVENCIÓN
De acordo co establecido no artigo 8 da Orde do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras aplicables ás subvencións
do Programa do bono de alugueiro social do Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora do acceso á vivenda 2015-2020,
e se convocan para o ano 2018, con financiamento plurianual.

DATOS DA/S PERSOA/S ARRENDADORA/S (consígnense só as necesarias)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

CONSULTA
IDENTIDADE(1)
ÓPÓÑOME A
CONSULTA

SINATURA

(1) Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán

indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.

DATOS DA/S PERSOA/S ARRENDATARIA/S (consígnense só as necesarias)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

As persoas indicadas comprométense a someterse ás condicións do Programa do bono de alugueiro social.
Así mesmo, indican que o número de conta bancaria en que deberá ingresarse a subvención mensual do bono de alugueiro social está a nome da
persoa/s arrendadora/s, cos seguintes datos:

DATOS BANCARIOS DA PERSOA ARRENDADORA
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

Así mesmo, indican que o número de conta bancaria en que deberá ingresarse, de ser o caso, a axuda complementaria do bono de alugueiro
social está a nome da/s persoa/s arrendataria/s, cos seguintes datos:

DATOS BANCARIOS DA PERSOA ARRENDATARIA
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

SINATURA DA/S PERSOA/S ARRENDATARIA/S

SINATURA DA/S PERSOA/S ARRENDADORAS

Lugar e data

,

Área Provincial del Instituto Galego da Vivenda e Solo de

de

de

ANEXO IV

MODELO DE INFORME DE SERVIZOS SOCIAIS PARA O PROGRAMA DO BONO DE ALUGUEIRO SOCIAL
DATOS DO/A TRABALLADOR/A SOCIAL QUE ASINA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

DATA DE EMISIÓN DO INFORME (DÍA/MES/ANO)

SEGUNDO APELIDO

NIF

PERSOA TRABALLADORA SOCIAL DO CONCELLO DE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DA PERSOA SOLICITANTE DO BONO DE ALUGUEIRO SOCIAL
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF

CONCELLO
TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

II. COMPOSICIÓN DA UNIDADE DE CONVIVENCIA (estas persoas son as que deben figurar tamén no anexo II)
Nome e apelidos

NIF

Menor de
idade
SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

Parentesco coa
persoa solicitante

Data de
empadroamento

Observacións

ANEXO IV
(continuación)
III. INGRESOS DE CADA UNHA DAS PERSOAS QUE INTEGRAN A UNIDADE DE CONVIVENCIA CONFORME O SINALADO NO
ARTIGO 4
Nome e apelidos

NIF

Orixe dos ingresos
(prestacións,
rendas do traballo)

Importe neto ingresos mensuais

Mes 1
Mes 2
Mes 3
Media mensual A
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Media mensual B
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Media mensual C
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Media mensual D
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Media mensual E
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Media mensual F
Nº total de membros da unidade de convivencia
SUMA TOTAL DE INGRESOS DA UNIDADE DE CONVIVENCIA
(Media mensual A + B + C + D + E + F)
(Indíquese a situación económica que xustifique a dificultade do pagamento da renda da vivenda que se vaia subvencionar)

Observacións

ANEXO IV
(continuación)

IV. GRAO DE INTEGRACIÓN SOCIAL
(En concreto, debe informarse se as persoas que integran a unidade de convivencia incumpriron reiteradamente as normas da comunidade de
propietarios/as. Para estes efectos, poderán ser excluídas destas axudas aquelas persoas respecto das cales, en virtude do informe emitido
polos servizos sociais, conste que incumpriron reiteradamente as devanditas normas)

V. MEMORIA DE ACTUACIÓN PARA O APOIO Á UNIDADE DE CONVIVENCIA
(Deberán indicarse os recursos postos á súa disposición, orientados á recuperación da economía familiar, así como a necesidade, de ser o caso,
da participación nun proxecto individualizado en que se defina o itinerario, os recursos e o conxunto de obrigas e compromisos da persoa
beneficiaria e da súa unidade de convivencia, orientado á recuperación da economía familiar)

VI. AXUDAS, COS SEUS IMPORTES, QUE PARA A MESMA FINALIDADE POIDA RECIBIR A UNIDADE DE CONVIVENCIA
Persoa que percibe a axuda

Organismo

Importe

Observacións

VII. CÚBRASE SÓ NO CASO DE PERSOAS AFECTADAS POR UN PROCEDEMENTO DE DESAFIUZAMENTO POR NON PAGAMENTO DE
RENDAS
A) Número do procedemento xudicial de desafiuzamento por non pagamento de rendas de que sexa ou fose parte
a persoa solicitante
B) Data de interposición da demanda ou, de ser o caso, da resolución xudicial da terminación do procedemento
c) Duración do contrato de alugamento que motivou o procedemento de desafiuzamento

VIII. CÚBRASE SÓ NO CASO DE PERSOAS VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO
(Se a acreditación da condición de vítima de violencia de xénero se fixer mediante algún dos seguintes documentos:
- Certificación, testemuño ou copia autenticada pola/o secretario/a xudicial da orde de protección ou de calquera outra medida cautelar
adoptada.
- Sentenza que declare que a muller sufriu violencia de xénero.
- Informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios de violencia, auto de apertura de xuízo oral ou documento equivalente en
que conste a existencia dos ditos indicios.
Este informe social deberá acreditar que a situación de violencia sucedeu no seo dunha relación de convivencia).

ANEXO IV
(continuación)

IX. CÚBRASE SÓ NO CASO DE UNIDADES DE CONVIVENCIA PRIVADAS DA SÚA VIVENDA HABITUAL POR DANOS SUFRIDOS
NESTA DERIVADOS DUNHA CIRCUNSTANCIA IMPREVISIBLE E SOBREVIDA
(Deberá sinalarse a posible situación de desamparo da unidade de convivencia)

X. CÚBRASE SÓ NO CASO DE UNIDADES DE CONVIVENCIA EN SITUACIÓN DE EMERXENCIA SOCIAL ACOLLIDAS AO PROGRAMA
DE VIVENDAS BALEIRAS
(Deberán constar expresamente:
- As causas que xustifican a dita situación
- Determinación do seu nivel de ingresos conforme o citado programa
- Estudo que especifique a viabilidade de asumir as obrigas derivadas do contrato de alugamento)

SINATURA DA PERSOA QUE EMITE O INFORME

Lugar e data

,

de

de

