
Que documentación debo achegar coa solicitude?

• De ser o caso,  documentación acreditativa da representación da persoa que actúe no nome da
persoa  solicitante.  O  modelo  normalizado  pódese  descargar  na  seguinte  ligazón:
https://sede.xunta.gal/modelos-normalizados.

• Contrato de alugamento de vivenda ou habitación ou de cesión de uso.
• Referencia catastral da vivenda, no caso de que non figure no contrato.
• No caso de non dispoñer de contrato de alugamento ou cesión,  compromiso de formalización

asinado polo  arrendador/a  e  arrendatario/a.  Dito  compromiso deberá conter  os  seguintes
datos:
◦ O importe da renda ou prezo da cesión individualizado, sen incluír os anexos da vivenda e

gastos de comunidade.
◦ O concello onde se localice a vivenda.
◦ A referencia catastral da vivenda.

As persoas arrendatarias que subscribirán o dito contrato. 
• Certificado ou volante de empadroamento colectivo no que conste, á data da solicitude, as

persoas que teñen o seu domicilio habitual e permanente na vivenda obxecto do contrato.
(Admitiranse os certificados expedidos dentro dos 3 meses anteriores á data de presentación
da solicitude).

• Documentación xustificativa da fonte regular de ingresos:
◦ Contrato de traballo por conta allea, de ser o caso.

◦ Contrato de persoal investigador en formación, de ser o caso.

◦ Certificado  acreditativo  da  percepción  dunha  prestación  social  pública  de  carácter
periódico, contributiva o asistencial, de ser o caso.

◦ Calquera outra documentación que xustifique algunha das fontes regulares de ingresos. 

• No caso de que estean incluídos os gastos de comunidade e/ou anexos no importe da renda ou
prezo de cesión, documento asinado pola persoa arrendadora no que conste o importe da
renda ou prezo de cesión individualizado.

• No caso de  que  as  persoas  que  conviven na  vivenda  sexan  propietarias  ou  usufrutuarias
dalgunha vivenda, documentación que acredite que non poden dispoñer dela:

◦ De ser o caso, convenio regulador de separación ou divorcio ou sentenza que acredite dita
circunstancia.

◦ De ser o caso, documentación que acredite que non poden habitar a vivenda por calquera
outra causa allea á súa vontade.

◦ De ser o caso, informe técnico que xustifique a inaccesibilidade da vivenda por razóns de
discapacidade.

• No caso de que as persoas que conviven na vivenda sexan propietarias ou usufrutuarias da
parte alícuota dunha vivenda en España, documentación acreditativa de que foi obtida por
transmisión mortis causa sen testamento.

• No caso de que na vivenda residan outras persoas distintas da persoa solicitante, Anexo II
declaración responsable e comprobación de datos. 

https://sede.xunta.gal/modelos-normalizados


• No caso de que as persoas que conviven na vivenda non fixeran a declaración da renda no ano
2021, Anexo III declaración responsable de ingresos, acompañado da seguinte documentación:
◦ Certificado de retribucións e retencións da empresa ou empresas nas cales estivese de

alta no exercicio económico previsto nesta convocatoria.

◦ Certificado  de  pensións  ou  prestacións  periódicas,  emitido  polo  correspondente
organismo oficial, no caso de non ser outorgadas polo Instituto Nacional da Seguridade
Social (INSS) relativo ao exercicio económico previsto nesta convocatoria.

◦ Certificados bancarios de rendementos de capital mobiliario.

• De ser o caso, declaración responsable de que ningunha das persoas que convive na vivenda
ten entre si  parentesco en primeiro grao de consanguinidade,  no caso de que todas elas
subscriban o contrato de arrendamento.

• No caso de que no momento de solicitar a axuda teña un contrato de alugamento ou cesión en
vigor, extracto ou certificado bancario acreditativo do pagamento da renda ou prezo da cesión
das mensualidades anteriores á presentación da solicitude.

• No caso de que o recoñecemento do dereito da axuda teña carácter retroactivo,  escrito de
conformidade de que o pago o realiza unha única persoa en nome das restantes persoas
arrendatarias ou cesionarias que conviven na vivenda. 

• No  caso  de  cambio  de  domicilio  procedente  doutra  comunidade  ou  cidade  autónoma,
resolución de concesión e de suspensión desta axuda na comunidade ou cidade autónoma de
orixe.
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