Documentación a presentar
(Anexo II)
Co obxecto de xustificar a necesidade da axuda solicitada, achego a seguinte
documentación sinalada cunha cruz:

Impreso de solicitude, cuberto e asinado (ANEXO I)
Fotocopia do DNI/NIE ou pasaporte de todos os membros da unidade familiar.
Fotocopia do libro de familia.
Fotocopia da sentencia de separación ou divorcio e convenio regulador.
Resolución da administración autonómica que acredite o acollemento familiar.
Fotocopia da última declaración da Renda, ou no caso de non ter obriga de presentala,
certificado negativo da administración de Facenda cos datos fiscais de tódalas persoas
convivintes maiores de 18 anos.
Fotocopia da tarxeta de demandante de emprego en caso de desemprego de todos os membros
de convivencia maiores de 16 anos.
Declaración responsable de non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de persoa
beneficiaria sinaladas no artigo 13 da Lei Xeral de Subvencións (BOE nº 276 de 18.11.2003)
(ANEXO III).
Declaración responsable de estar ao corrente das súas obrigas tributarias (facenda estatal,
autonómica e local) e coa Seguridade Social (ANEXO III).
Declaración doutras axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes
de resolución, para a mesma finalidade, das distintas administracións públicas competentes ou
das súas entidades vinculadas ou dependentes (ANEXO III).
Delegación de pagamento (ANEXO V).
Fotocopia título de familia numerosa en vigor.

Acreditación da situación de violencia, segundo recolle o artigo 5 da Lei galega para a prevención
e o tratamento integral da violencia de xénero (Lei 11/2007, do 27 de xullo).
Fotocopia da certificación ou tarxeta que acredite o grao de discapacidade.
Solicitude de anticipo do cobro das axudas concedidas (ANEXO VI).
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Certificado da empresa ou da persoa empregadora no que se faga constar a xornada laboral e
lugar de traballo de cada un dos membros computables (pai, nai ou persoas que exerzan a tutela
ou garda) e fotocopia do contrato de traballo.

