
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 DNI OU NIE
CERTIFICADO 

DE 
RESIDENCIA

CERTIFICADO 
DE 

DISCAPACIDADE

CERTIFICADO 
DE DÉBEDAS 
COA AEAT

CERTIFICADO 
DE DÉBEDAS 
COA SEG. 
SOCIAL

CERTIFICADO 
DE DÉBEDAS 

COA 
COMUNIDADE 
AUTÓNOMA 
DE GALICIA

NOME E APELIDOS NIF
PARENTESCO COA 

PERSOA 
SOLICITANTE

MENOR DE IDADE NOME E APELIDOS NIF OPÓÑOME Á 
CONSULTA

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

SINATURA

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

SI NON

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

, de de

Área Provincial del Instituto Galego da Vivenda e Solo de
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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
DNI OU NIE
CERTIFICADO DE RESIDENCIA
CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE
CERTIFICADO DE DÉBEDAS COA AEAT
CERTIFICADO DE DÉBEDAS COA SEG. SOCIAL
CERTIFICADO DE DÉBEDAS COA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
NOME E APELIDOS
NIF
PARENTESCO COA PERSOA SOLICITANTE
MENOR DE IDADE
NOME E APELIDOS
NIF
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.
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,
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