
ANEXO II

COMPOSICIÓN E DECLARACIÓN DAS PERSOAS INTEGRANTES DA UNIDADE DE CONVIVENCIA DA PERSOA SOLICITANTE E COMPROBACIÓN DE DATOS

PROCEDEMENTO VI483A – AXUDAS AO ALUGUEIRO DE VIVENDA DO PLAN ESTATAL PARA O ACCESO Á VIVENDA 2022-2025

PROCEDEMENTO VI483B – RENOVACIÓN DA AXUDA AO ALUGUEIRO DE VIVENDA DO PLAN ESTATAL PARA O ACCESO Á VIVENDA 2022-2025

As persoas abaixo relacionadas declaramos que son certos os datos da presente declaración e que a unidade familiar* 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, declaran ter sido informadas da incorporación dos seus datos persoais ao expediente en tramitación. No caso de menores de idade, este documento deberá ser 
asinado por un dos proxenitores, titor/a ou representante legal. 
No caso de que unha unidade de convivencia estea formada por máis dunha unidade familiar haberá que cubrir o número correspondente de follas. 
 
*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.

PARENTESCO 
COA MENOR 

TITOR/A OU REPRESENTANTE 
LEGAL 

COMPROBACIÓN DE DATOS  

NOME E APELIDOS NIF PERSOA 
SOLICITANTE

DE 
IDADE NOME E APELIDOS NIF

Os seguintes documentos serán obxecto de consulta ás administracións 
públicas

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

SINATURA

DNI /NIE

Certificado de estar ao día coa Atriga

Certificado de estar ao día coa Seguridade Social

Certificación de titularidade de bens inmobles da DX do Catastro

Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas

Consulta de concesións de subvencións e axudas

CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN:

Permiso de estadía ou residencia regular en España

Consulta das prestacións do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, incapacidade 
temporal e maternidade do Instituto Nacional da Seguridade Social

Certificado das prestacións da renda de integración social de Galicia (Risga)

Certificado dos importes das prestacións de desemprego percibidos no período fiscal 
especificado na convocatoria

Título autonómico de familia numerosa

Certificado acreditativo da discapacidade expedido pola Xunta de Galicia

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS: 
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. 
De non autorizar a consulta, deberá achegar o documento correspondente

AUTORIZO A 
CONSULTA

Certificado de estar ao día no cumprimento das obrigas coa Axencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT)

SI NON

Certificado da renda (IRPF) SI NON
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DNI /NIE

Certificado de estar ao día coa Atriga

Certificado de estar ao día coa Seguridade Social

Certificación de titularidade de bens inmobles da DX do Catastro

Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas

Consulta de concesións de subvencións e axudas

CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN:

Permiso de estadía ou residencia regular en España

Consulta das prestacións do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, incapacidade 
temporal e maternidade do Instituto Nacional da Seguridade Social

Certificado das prestacións da renda de integración social de Galicia (Risga)

Certificado dos importes das prestacións de desemprego percibidos no período fiscal 
especificado na convocatoria

Título autonómico de familia numerosa

Certificado acreditativo da discapacidade expedido pola Xunta de Galicia

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS: 
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. 
De non autorizar a consulta, deberá achegar o documento correspondente

AUTORIZO A 
CONSULTA

Certificado de estar ao día no cumprimento das obrigas coa Axencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT)

SI NON

Certificado da renda (IRPF) SI NON

DNI /NIE

Certificado de estar ao día coa Atriga

Certificado de estar ao día coa Seguridade Social

Certificación de titularidade de bens inmobles da DX do Catastro

Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas

Consulta de concesións de subvencións e axudas

CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN:

Permiso de estadía ou residencia regular en España

Consulta das prestacións do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, incapacidade 
temporal e maternidade do Instituto Nacional da Seguridade Social

Certificado das prestacións da renda de integración social de Galicia (Risga)

Certificado dos importes das prestacións de desemprego percibidos no período fiscal 
especificado na convocatoria

Título autonómico de familia numerosa

Certificado acreditativo da discapacidade expedido pola Xunta de Galicia

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS: 
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. 
De non autorizar a consulta, deberá achegar o documento correspondente

AUTORIZO A 
CONSULTA

Certificado de estar ao día no cumprimento das obrigas coa Axencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT)

SI NON

Certificado da renda (IRPF) SI NON
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-
xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda. O cumprimento dunha misión 
realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de 
obrigas legais impostas ao dito responsable (artigo 6.1, letras c) e e), do RXPD, e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos 
dixitais. En concreto, a competencia e obrigas previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de 
transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de Administración dixital de 
Galicia.

Destinatarios dos datos As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar, no seu caso, o consentimento outorgado a 
través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en 
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada 
de protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Área provincial do Instituto Galego da Vivenda e Solo de
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ANEXO II
COMPOSICIÓN E DECLARACIÓN DAS PERSOAS INTEGRANTES DA UNIDADE DE CONVIVENCIA DA PERSOA SOLICITANTE E COMPROBACIÓN DE DATOS
As persoas abaixo relacionadas declaramos que son certos os datos da presente declaración e que a unidade familiar* 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, declaran ter sido informadas da incorporación dos seus datos persoais ao expediente en tramitación. No caso de menores de idade, este documento deberá ser asinado por un dos proxenitores, titor/a ou representante legal.
No caso de que unha unidade de convivencia estea formada por máis dunha unidade familiar haberá que cubrir o número correspondente de follas.
*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.
PARENTESCO COA
MENOR 
TITOR/A OU REPRESENTANTE LEGAL 
COMPROBACIÓN DE DATOS  
NOME E APELIDOS
NIF
PERSOA
SOLICITANTE
DE IDADE
NOME E APELIDOS
NIF
Os seguintes documentos serán obxecto de consulta ás administracións públicas
OPÓÑOME Á CONSULTA
SINATURA
CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN:
CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS:A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, deberá achegar o documento correspondente
AUTORIZO A CONSULTA
Certificado de estar ao día no cumprimento das obrigas coa Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)
Certificado da renda (IRPF)
ANEXO II
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Xunta de Galicia. Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Finalidades do tratamento
A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.
Lexitimación para o tratamento
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda. O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais impostas ao dito responsable (artigo 6.1, letras c) e e), do RXPD, e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. En concreto, a competencia e obrigas previstas nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de Administración dixital de Galicia.
Destinatarios dos datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias.
Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar, no seu caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
Contacto coa persoa delegada de protección de datos e máis información
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Área provincial do Instituto Galego da Vivenda e Solo de
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