
 

LISTA DE ENMENDA DAS AXUDAS DE LIBROS E/OU COMEDORES 2022
Núm. Solicitude Expediente Enmenda
2022013414 2022015645 - Anexo III completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.

2022013521 2022015616 - Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de G.V.G. e de L.V.S.
- Libro de familia completo de G.V.G. e de L.V.S.
- Xustificante de ingresos de prestación de RISGA ou IMV, do ano 2020 de I.V.V.
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, ...).
- Anexo II cuberto e firmado por todos os membros computables da unidade familiar.
- Anexo III cumplimentado e asinado por todos os membros da unidade familiar. 
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 de G.V.G. e de L.V.S. De non estar obrigados a 
presentar a declaración do IRPF (maiores de 16 anos) deberá achegar a seguinte documentación:
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o ano 2020.
- Xustificante de pensión (xubilación, invalidez, viuvez, orfandade, favor familia…) durante o 2020.

2022013522 2022015619 - Acreditación das circunstancias que xustifican que A.M.R.M. e L.J.R.G. forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación identificativa, económica 
e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de familia, convenio regulador...).

2022013523 2022015613 - Xustificante bancario do ano 2020 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos. No caso de 
impago copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións relativo ao periodo indicado.

2022013590 2022015727 - Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de A.F.A. e de T.P.C.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de A.F.A. e de T.P.C.
- Anexo III cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar. No caso de non autorizar a consulta de datos deberá achegar
a seguinte documentación:
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de A.F.A. e de T.P.C

2022013620 2022015730 - Copia da sentenza e do convenio regulador, así como os xustificantes bancarios das achegas económicas establecidas na sentenza en 
relación ao ano 2020 respecto da menor S.M.A. En situacións de impago, copia da solicitude da execución da sentenza presentada 
ante o Xulgado ou xustificante de inicio das actuacións dese mesmo ano.
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2022013647 2022015807 - Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, certificado de defunción, ...).
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 de S.H.H.

2022013653 2022015810 - Acreditación das circunstancias que xustifican que P.R.M., A.M.B., I.B., J.G.G. y O.T. forman parte da unidade de convivencia tal e 
como figura no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación 
identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de 
familia, convenio regulador...).
- NIE en vigor de I.F.B. e de A.R.S.
- Xustificante de ingresos de IMV no ano 2020 de I.F.B.
- Copia da declaración do IRPF de D.B. (o proxenitor de M.D.B.), ou no seu caso, o Anexo II cuberto e firmado ademáis de pola 
solicitante, tamén por D.B. dado que consta convivencia durante o ano 2020.

2022013661 2022015829 - Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, ...).
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de M.I.C.A.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020.

2022013662 2022015852 - Acreditación das circunstancias que xustifican que L.M.A, A.C.A.M, D.A.M.C y L.E.M.A forma parte da unidade de convivencia tal 
e como figura no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación 
identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de 
familia, convenio regulador...).
- NIE en vigor de D.G.F.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2021 de D.G.F.

2022013680 2022015863 - Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non consta no certificado municipal de empadroamento e convivencia 
e, de formaren parte da unidade de convivencia e de estaren empadroados en Ourense noutro domicilio e con tres meses mínimo de 
antigüidade, subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo. 
- Libro de familia completo.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de A.C.I.

2022013734 2022015884 - Acreditación das circunstancias que xustifican que I.L., y R.S.G. forman parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación identificativa, económica 
e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de familia, convenio regulador...).
- Acreditación das circunstancias polas que o outro fillo (E.J.) non consta no certificado municipal de empadroamento e convivencia e,
de formaren parte da unidade de convivencia e de estaren empadroados en Ourense noutro domicilio e con tres meses mínimo de 
antigüidade, subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo. Aportar tamén deles toda a documentación 
identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras. (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de 
familia, convenio regulador, anexos completos ...).
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2022013754 2022015939 - Xustificante de RISGA e/ou IMV de S.S.D.
2022013787 2022015944 - Copia de NIE en vigor de A.V.P.B.

- Libro de familia completo.
- Anexo III completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.De non autorizar o acceso deberase achegar 
a seguinte documentación:
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de A.V.P.B. e de S.V.P.V.

2022013920 2022016075 - Copia do NIE (en vigor) de J.P.M., G.T.T., A.J.T.M e de A.M.T.M.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Anexo III completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de J.P.M. e de G.T.T.

2022013926 2022016076 - Xustificante de ingresos RISGA e/ou IMV de A.L.A. e de A.R.F. no ano 2020.
2022013970 2022016097 - Xustificante de ingreso de RISGA e/ou IMV no ano 2020 de C.A.R.R. e de M.B.M.

- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 de C.A.R.R. e de M.B.M.

2022013979 2022016132

2022013997 2022016141 - Anexo III debidamente cumprimentado e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor e os fillos non constan no certificado municipal de empadroamento e 
convivencia e, de formaren parte da unidade de convivencia e de estaren empadroados en Ourense noutro domicilio e con tres meses 
mínimo de antigüidade, subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo. Aportar tamén deles toda a documentación 
identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras. (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de 
familia, convenio regulador, anexos completos ...).
- Acreditación das circunstancias que xustifican que G.D.G. forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no certificado 
municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación identificativa, económica e/ou doutra 
índole esixida polas bases reguladoras (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de familia, convenio regulador...).

2022014029 2022016182 - Anexo II compoletamente cuberto e asinado. De non autorizar o acceso deberase achegar a seguinte documentación:
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 (Modelo D-100) de L.P.M. 
De non estar obrigado a presentar a declaración do IRPF (maiores de 16 anos) deberá achegar a seguinte documentación:
- Certificado de pensión do exercicio 2020, no caso de ser pensionista.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020.
- Anexo III completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar. 
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de L.P.M.

2022014045 2022016197 - Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
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correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022).
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 ou 2021 de S.E.P.E.
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de S.E.P.E.

2022014075 2022016205 - Anexo II completamente cuberto
- Copia do DNI en vigor de A.R.P.E e de J.J.L.I.
- Copia do libro de familia completa.
- Anexo III completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de A.R.P.E e de J.J.L.I.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de A.R.P.E e de J.J.L.I.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de A.R.P.E e de J.J.L.I. No caso de non estar obrigados a presentar declaración de IRPF, deberán achegar a seguinte 
documentación:
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020 ou 2021, ou outros documentos que acrediten os 
ingresos obtidos nese ano.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 ou 2021.

2022014136 2022016254 - Anexo III debidamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- Fotocopia do DNI de M.T.G.T.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social de M.T.G.T.

2022014152 2022016287 - Anexo III cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- Fotocopia do DNI en vigor de N.R.B.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de N.R.B.

2022014191 2022016289 - Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non consta no certificado municipal de empadroamento e convivencia 
e, de formaren parte da unidade de convivencia e de estaren empadroados en Ourense noutro domicilio e con tres meses mínimo de 
antigüidade, subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo. Aportar tamén deles toda a documentación 
identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras. (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de 
familia, convenio regulador, anexos completos ...).
- Xustificantes de RISGA e/ou IMV no ano 2020 de E.N.G.S.

2022014217 2022016291 - Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 de B.M.M.U.
2022014331 2022016343 - Anexo III cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.

-DNI en vigor de A.P.A.
-Libro de Familia completo.
-Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de A.F.V.R. e de A.P.A.

2022014412 2022016426 - Anexo III completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familair.
- Fotocopia dos DNI NIE/Pasaporte en vigor de S.C.F., M.G.G., A.C.G. e de A.C.G.
- Libro de familia completo.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de S.C.F., M.G.G., A.C.G.
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2022014422 2022016436 - Anexo III completamente cuberto e asinado por todosos membros da unidade familiar.
- Libro de Familia completo.
- Informe de vida laboral de C.A.L.

2022014469 2022016456 - Anexo III completamente cumprimentado e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de M.A.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 de M.A.
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, ...).

2022014480 2022016506 - Anexo II completamente cuberto, incluida M.J.F.S.
- Anexo III completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social de N.H.N.F. e de M.J.F.S.
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, ...).
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de N.H.N.F. e de M.J.F.S. No caso de non estar obrigadas a presentar declaración de IRPF, deberán achegar a seguinte 
documentación:
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 ou 2021.

2022014556 2022016559 - NIE de J.M.M. en vigor actualizado e DNI de L.D.A.D.S.
2022014557 2022016560 - Acreditación das circunstancias que xustifican que D.Z.B. forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no certificado 

municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación identificativa, económica e/ou doutra 
índole esixida polas bases reguladoras (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de familia, convenio regulador...).
- Libro de familia completo de F.M.Y.
- Copia da declaración do IRPF de 2020 de M.Y.L.

2022014573 2022016561 - Anexo III completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, ...).

2022014584 2022016565 - Anexo III completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- Libro de familia completo.
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2022014622 2022016570 - Copia do libro de familia completa.

2022014624 2022016572 - Xustificación da non antigüidade de tres meses no padrón do concello de Ourense de S.E.D.C. e de .M.D.C.M.
- Anexo II cuberto e asinado.
- Anexo III cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- NIE en vigor de M.D.C.M.
- Libro de familia completo ou, no seu caso, documentación que o substitúa.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de M.D.C.M.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de M.D.C.M.
-Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, ...).
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de M.D.C.M. No caso de non estar obrigada a presentar declaración do IRPF, deberá achegar a seguinte documentación:
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 ou 2021.

2022014642 2022016575 - Anexo III completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- NIE en vigor de todos os membros da unidade familiar.
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, ...).
- Xustificante de ingresos RISGA e/ou IMV do ano 2020.

2022014649 2022016576 - Acreditación das circunstancias polas que o fillo non consta no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de 
formaren parte da unidade de convivencia e de estaren empadroados en Ourense noutro domicilio e con tres meses mínimo de 
antigüidade, subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo. Aportar tamén deles toda a documentación 
identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras. (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de 
familia, convenio regulador, anexos completos ...).
- Anexo III completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.

2022014652 2022016584 - Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 do outro proxenitor C.E.M.B. ou no seu caso, 
Anexo II cumprimentado e asinado ademais de pola solicitante, polo proxenitor indicado.
- Anexo III debidamente cumprimentado e asinado por todos os membros da unidade familiar.

2022014806 2022016712 - Anexo III debidamente cumprimentado e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de A.C.F.B.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV durante o ano 2020 de M.B.R.

2022014807 2022016714 - Copia do libro de Familia completo de todos os membros da unidade familiar.
- Copia do DNI en vigor de todos os membros da unidade familiar.
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- Anexo II cuberto e asinado por todos os membros con ingresos computables.
- Xustificante de ingresos RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021.
-Acreditación das circunstancias polas que o proxenitor de V.V.P. e de I.V.P. non forma parte da unidade de convivencia tal e como 
figura no certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de 
divorcio ou de garda, custodia e alimentos e convenio regulador, ...).
- Anexo III completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de M.P.C., M.C.C.V. e de J.L.P.Q.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de M.P.C., M.C.C.V. e de J.L.P.Q. De non estar obrigados a presentar a declaración do IRPF, deberase achegar a seguinte 
documentación:
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 ou 2021.

2022014809 2022016715 - NIE en vigor de A.A.F.R.
- Acreditación das circunstancias polas que a proxenitora de E.C.F.P. non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, ...).

2022014811 2022016717 - Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 de C.A.G.E.
- Copia da sentenza de divorcio de F.A.L.A.
- Certificado de minusvalía de T.A.G.L.
- Libro de familia completo.

2022014812 2022016719 - Anexo III debidamente cumprimentado e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- En caso de impago da pensión alimenticia, copia da solicitude de execución de sentenza de garda, custodia e alimentos, presentada 
ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións.

2022014813 2022016705 - Anexo III debidamente cumprimentado e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- Acreditación das circunstancias polas que o proxenitor de B.R.C.P. non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, ...).
- Libro de familia completo de B.R.C.P.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de B.R.C.P.

2022014825 2022016720 - Acreditación das circunstancias que xustifican que W.O.P. forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no certificado 
municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación identificativa, económica e/ou doutra 
índole esixida polas bases reguladoras (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de familia, convenio regulador...).
-Acreditación das circunstancias polas que o proxenitor de E.S.A.D.S. non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, ...).
- Anexo II cuberto e asinado tamén por W.O.P., de ser o caso.
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- DNI/NIE/Pasaporte en vigor de W.O.P. e de L.N.S.A.S.
- Libro de familia completo.
- Anexo III cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar. De non autorizar a consulta de datos, deberase achegar a 
seguinte documentación:
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de W.O.P. e de L.N.S.A.S.
- Xustificante de ingresos RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de W.O.P. e de L.N.S.A.S.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de W.O.P. e de L.N.S.A.S. De non estar obrigados a presentar declaración do IRPF deberá achegarse a seguinte documentación:
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 ou 2021.

2022014837 2022016724 - Anexo III cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- DNI en vigor de N.V.C.
- Acreditación das circunstancias polas que o proxenitor O.V.P. non consta no certificado municipal de empadroamento e convivencia 
e, de formaren parte da unidade de convivencia e de estaren empadroados en Ourense noutro domicilio e con tres meses mínimo de 
antigüidade, subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo. Aportar tamén deles toda a documentación 
identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras. 
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de O.V.P. e de N.V.C.
- Acreditación das circunstancias que xustifican que A.F.V. forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no certificado 
municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación identificativa, económica e/ou doutra 
índole esixida polas bases reguladoras (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de familia, convenio regulador...).
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 de N.V.C.

2022014867 2022016754 - Anexo II completamente cuberto.
- Anexo III completamente cuberto.

2022014868 2022016786 - Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de A.N.B.
- Copia da sentenza de garda, custodia e alimentos de A.F.N.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos de 
A.F.N.
- Copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións de A.F.N.

2022014885 2022016788 - Anexo II completamente cuberto (falta o outro proxenitor).
- Anexo III completamente cuberto (falta o outro proxenitor).
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) do outro proxenitor.
- Copia da declaración do IRPF do outro proxenitor, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2021 e se a presentou na Axencia 
Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 2022.
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- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social do outro proxenitor.

2022014891 2022016752 - Anexo III completamente cuberto.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador.

2022014897 2022016790 - Anexo II completamente cuberto (falta o outro proxenitor).
- Anexo III completamente cuberto (falta o outro proxenitor)
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) do outro proxenitor.
- Copia da declaración do IRPF do outro proxenitor, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2021se a presentou na Axencia 
Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 2022.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social do outro proxenitor.
- Acreditación das circunstancias que xustifican que E.G.F. forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no certificado 
municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación identificativa, económica e/ou doutra 
índole esixida polas bases reguladoras (DNI/NIE/pasaporte, IRPF do exercicio 2021 presentado na Axencia Estatal de 
Administración Tributaria antes do 6 de maio de 2022, certificado de pensión 2021, vida laboral, libro de familia, ...).

2022014922 2022016792 - Anexo II completamente cuberto (faltan datos de A.R.R.).
- Anexo III completamente cuberto (faltan datos de A.R.R.) e, en caso de non autorizar as consultas, aportar a seguinte 
documentación:- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de A.R.R; - Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, 
correspondente ao exercicio 2020 de A.R.R; - Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de A.R.R.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2021 (se considera que estes datos económicos lle 
resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 2022) de A.R.R e de 
J.R.B.

2022014937 2022016793 - Acreditación das circunstancias que xustifican que A.S.R. non forma parte da unidade de convivencia e, de formar parte e de estar 
empadroada en Ourense noutro domicilio e con tres meses mínimo de antigüidade, subsanar o feito para que todos estean 
empadroados no mesmo domicilio.

2022014945 2022016799 - Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de T.G.C.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020.

2022014981 2022016807 - Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de SM.G.M.
2022015035 2022016864 - Anexo III completamente cuberto.

- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de ambos os dous proxenitores.

2022015041 2022016868 - Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de NC.C.V.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de MJ.C.V.

2022015125 2022016918 - Anexo II completamente cuberto.
2022015129 2022016978 - Xustificante bancario do ano 2020 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador de P.R.DF.

- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social da solicitante.

2022015135 2022016979 - Anexo III completamente cuberto.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
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Social de AM.F.P. e de J.D.T.
2022015144 2022016981 - Anexo III completamente cuberto e, en caso de non autorizar as consultas, aportar a seguinte documentación: Informe de vida 

laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade Social da solicitante.
2022015216 2022016997 - Anexo II completamente cuberto (falta o outro proxenitor).

- Anexo III completamente cuberto e, en caso de non autorizar as consultas, aportar a seguinte documentación: - Copia do 
DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de D.M.G; - Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) 
de C.M.C; - Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 de D.M.G; - Certificado de pensión do
exercicio 2020, no caso de ser pensionista de D.M.G; - Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade 
Social ou doutra entidade distinta da Seguridade Social de ambos ou dous proxenitores.

2022015220 2022017000 - Anexo II completamente cuberto.
- Anexo III completamente cuberto.
- Xustificante bancario do ano 2020 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos.
- En caso de impago, copia da solicitude de execución da sentenza de garda, custodia e alimentos, presentada ante o xulgado ou 
xustificante do inicio de actuacións.

2022015221 2022016999 - Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, ...). 
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non constan no certificado municipal de empadroamento e convivencia
e, de formar parte da unidade de convivencia e de estar empadroado en Ourense noutro domicilio e con tres meses mínimo de 
antigüidade, subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo. Aportar tamén del toda a documentación identificativa, 
económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras. (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, anexos completos ...)
- Anexo III completamente cuberto e, en caso de non autorizar as consultas, aportar a seguinte documentación: - Copia do 
DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de CG.P.CH. e de JG.S.G; - Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao 
exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia 
Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 2022) de CG.CH.S e de JG.S.G; - Xustificante de ingresos percibidos no 
estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria correspondente do ano 2020 ou 2021 (se 
considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022); - 
Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade Social 
de JG.S.G; - Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de CG.CH.S e de JG.S.G; - Copia da sentenza de garda, 
custodia e alimentos e do convenio regulador de CG.P.CH.

2022015236 2022017042 - Anexo II completamente cuberto.
2022015245 2022017071 - Anexo I completamente cuberto.

- Xustificante bancario do ano 2020 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador.
2022015251 2022017072 - Anexo III completamente cuberto e, en caso de non autorizar as consultas, aportar a seguinte documentación: - Copia do 

DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de I.V.E. e de ZN.V.E; - Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade 
Social ou doutra entidade distinta da Seguridade Social de CJ.V.E.
 - Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de CJ.V.E.
- Copia da sentenza de separación ou divorcio, do convenio regulador de e xustificante bancario do ano 2020 das aportacións 
económicas establecidas no convenio regulador de CJ.V.E e de ZN.V.E.

2022015252 2022017041 - Anexo III completamente cuberto.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2021 (se considera que estes datos económicos lle 
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resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 2022).
- Certificado de pensión do exercicio 2021, no caso de ser pensionista, da solicitante.

2022015256 2022017078 - Anexo III completamente cuberto.
- Copia do NIE en vigor de ambos os dous proxenitores.

2022015276 2022017082 - Anexo III completamente cuberto.
- Xustificante de ingresos de RISGA ano 2020.

2022015325 2022017086 - Xustificación da non antigüidade de tres meses no padrón do concello de Ourense de A.I.M.
- Anexo III completamente cuberto.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de ambos os dous proxenitores.
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non consta no certificado municipal de empadroamento e convivencia 
e, de formar parte da unidade familiar e de estar empadroado en Ourense noutro domicilio e con tres meses mínimo de antigüidade, 
subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo.

2022015329 2022017088 - Anexo III completamente cuberto.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de C.F.S.

2022015341 2022017093 - Anexo II completamente cuberto.
- Anexo III completamente cuberto.
- Xustificante bancario do ano 2020 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador.

2022015452 2022017204 - Anexo II completamente cuberto (falta AA.Y.M).
- Anexo III completamente cuberto (falta AA.Y.M) e, en caso de non autorizar as consultas, aportar a seguinte documentación: - Copia
da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 de AA.Y.M; - Informe de vida laboral completo e 
actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade Social de AA.Y.M.
- Certificado de pensión do exercicio 2020 LE.Y.M.

2022015455 2022017206 - Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de GC.M.M.
- Copia da declaración do IRPF de GC.M.M., de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera 
que estes datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de 
maio de 2022).
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos de 
EA.G.S.

2022015516 2022017239 - Anexo II completamente cuberto (falta o outro proxenitor).
- Anexo III completamente cuberto (falta o outro proxenitor) e, en caso de non autorizar as consultas, aportar a seguinte 
documentación: - Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) do outro proxenitor; - Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, 
correspondente ao exercicio 2020 do outro proxenitor; - Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade 
Social ou doutra entidade distinta da Seguridade Social do outro proxenitor.
- O IRRF da solicitante tamén podería ser do exercicio 2021, se considera que estes datos económicos lle resutan máis beneficiosos e o 
presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 2022. 
- Copia da sentenza de garda, custodia e alimentos.

2022015527 2022017245 - Anexo III completamente cuberto.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de D.R.C.
- Copia da sentenza de garda, custodia e alimentos do neno.
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- Xustificante bancario do ano 2020 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos.
2022015531 2022017259 - Acreditación das circunstancias que xustifican que D.G.L. forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no certificado 

municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación identificativa, económica e/ou doutra 
índole esixida polas bases reguladoras (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de familia, anexos I, II, III cubertos...).

2022015538 2022017256 - Xustificación da non antigüidade de tres meses no padrón do concello de Ourense de todos os membros da unidade familiar.
- Copia do DNI/NIE (en vigor) de A.J.C, L.D.J e de A.D.J.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 de A.J.C. Tamén poderían presentar ambos os 
dous proxenitores as declaracións dos IRPF do exercicio 2021, de telas presentado antes do 6 de maio de 2022. 
- Xustificantes de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitidos pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021, dos dous proxenitores (se consideran que estes datos económicos lles resultan máis beneficiosos 
e a presentación dos mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022).
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de A.J.C.

2022015549 2022017271 - Anexo III completamente cuberto por todos os membros da unidade de convivencia.
- Copia do DNI/NIE en vigor de todos os membros da unidade de convivencia.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) dos dous nenos.
- Copia das declaracións do IRPF dos dous proxenitores, de telas presentado, correspondentes ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 
(se consideran que estes datos económicos lles resutan máis beneficiosos e as presentaron na Axencia Estatal de Administración 
Tributaria antes do 6 de maio de 2022).
- Xustificantes de ingresos percibidos no estranxeiro dos dous proxenitores, que non fosen declarados en España, emitidos pola 
Administración tributaria correspondente do ano 2020 ou 2021 (se consideran que estes datos económicos lles resultan máis 
beneficiosos e a presentación dos mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022).
- Certificados de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionistas, de ambos os dous proxenitores.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de ambos os dous proxenitores.
- Acreditación das circunstancias que xustifican que M.N.V. forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no certificado 
municipal de empadroamento e convivencia.

2022015565 2022017294 - Anexo III completamente cuberto.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) da nena.

2022015577 2022017296 - Anexo II completamente cuberto.
- Anexo III completamente cuberto.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de todos os membros da unidade familiar.
- Copia dos libros de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) das dúas nenas.
- Copia das declaracións do IRPF de IM.M, CM.C, N.P e D.P, de telas presentado, correspondentes ao exercicio 2020 ou ao exercicio 
2021 (se consideran que estes datos económicos lles resutan máis beneficiosos e as presentaron na Axencia Estatal de Administración 
Tributaria antes do 6 de maio de 2022).
- Xustificantes de ingresos percibidos no estranxeiro de IM.M, CM.C, N.P e D.P, que non fosen declarados en España, emitidos pola 
Administración tributaria correspondente do ano 2020 ou 2021 (se consideran que estes datos económicos lles resultan máis 
beneficiosos e a presentación dos mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022).
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de IM.M, CM.C, N.P e D.P.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
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Social de IM.M, CM.C, N.P e D.P.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de IM.M, CM.C, N.P e D.P, de telos percibido.
- Copia da sentenza de garda, custodia e alimentos e do convenio regulador de DA.M.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos de 
DA.M.

2022015643 2022017513 -Por imposibilidade de transmisión telemática dos datos fiscais deberá aportarse a certificación de rentas ou imputacións do exercicio 
2020 emitido pola administración tributaria competente de A.F.G.

2022015660 2022017497 - Anexo III debidamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de X.C.G.
- Certificado do centro de estudos de X.C.G. de que estivo estudando no ano 2020.

2022015673 2022017496 - Acreditación das circunstancias que xustifican que Y.L.R. e R.V.B. forman parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación identificativa, económica 
e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de familia, convenio regulador...).
- Acreditación das circunstancias polas que o proxenitor de M.L.G.S. non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, ...).
- Copia da declaración do IRPF do proxenitor de M.L.G.S. do exercicio 2020.

2022015681 2022017464 - Anexo III debidamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022) de T.C.T.C. e de M.E.C.M.
- Xustificante de ingresos RISGA e/ou IMV do ano 2021, de T.C.T.C. e de M.E.C.M.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2021 de T.C.T.C. e de M.E.C.M. De non estar 
obrigados a presentala, deberán achegar en relación ao ano 2021, a seguinte documentación:
- Certificado de pensión do exercicio 2021.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2021, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións.

2022015693 2022017491 - Anexo III debidamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- Xustificante de ingresos RISGA e/ou IMV de L.C.L.O e R.J.O.O.
-Acreditación das circunstancias polas que o proxenitor de G.J.F.L. non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, ...). 

2022015702 2022017466 - Anexo II debidamente asinado nas partes indicadas no propio documento.
- Anexo III cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- NIE en vigor de V.V.A.V. e de S.A.A.V.
- Libro de familia completo.

2022015709 2022017486 - Anexo III debidamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- Anexo II debidamente cuberto e asinado por L.M.G.L., se forma parte da unidade de convivencia.
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- Acreditación das circunstancias que xustifican que L.M.G.L. forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no certificado 
municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación identificativa, económica e/ou doutra 
índole esixida polas bases reguladoras (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de familia, convenio regulador...).

2022015715 2022017485 - NIE en vigor de todos os membros da unidade familiar.
- Libro de familia completo ou documentación que a substitúa.
- Acreditación das circunstancias que xustifican que A.I.P. forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no certificado 
municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación identificativa, económica e/ou doutra 
índole esixida polas bases reguladoras.
- Xustificantes de ingreso de RISGA e/ou IMV do ano 2021.

2022015716 2022017503 - Anexo III completamente cuberto.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de T.M.J.P e de R.S.C.D.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de T.M.J.P e de R.S.C.D.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de T.M.J.P e de R.S.C.D.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de T.M.J.P e de R.S.C.D.
-Por imposibilidade de transmisión telemática dos datos fiscais deberá aportarse a certificación de rentas ou imputacións do exercicio 
2020 emitido pola administración tributaria competente de T.M.J.P e de R.S.C.D.

2022015735 2022017514 - Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de T.J.G.S., de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de T.J.G.S.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de T.J.G.S.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de T.J.G.S.

2022015745 2022017515 - Xustificación da antigüidade de tres meses no padrón do concello de Ourense de W.A.S.S., de Z.A.S. e de T.E.S.T.
- Anexo III completamente cuberto.
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022) de W.A.S.S e de T.E.S.T.
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de T.E.S.T.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de W.A.S.S e de T.E.S.T.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de W.A.S.S e de T.E.S.T.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de W.A.S.S e de T.E.S.T.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de W.A.S.S e de T.E.S.T.

2022015779 2022019114 -Anexo III completamente cuberto.
2022015792 2022017524 - Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 

correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022) de J.R.H., de N.K.D.G. e de R.M.H.E., de ser o caso.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
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obtidos nese ano, de J.R.H., de N.K.D.G. e de R.M.H.E.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de J.R.H., de N.K.D.G. e de R.M.H.E.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de J.R.H., de N.K.D.G. e de R.M.H.E, de ser o caso.

2022015860 2022017543 - Anexo III completamente cuberto.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de C.A.L.M.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de C.A.L.M e de R.A.R.S.

2022015882 2022019115 -Anexo III completamente cuberto.
-Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de P. B. P. e S. A. B. 
-Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de S. A. B. 
-Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade Social
de P. B. P.
-Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, certificado de defunción, ...).
-De formar parte da unidade de convivencia o outro proxenitor e de estar empadroado en Ourense noutro domicilio e con tres meses 
mínimo de antigüidade, subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo. Aportar tamén del toda a documentación 
identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras. (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de 
familia, convenio regulador, anexos completos ...). 

2022015884 2022017551 - Anexo III completamente cuberto.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos de 
N.E.R.

2022015887 2022017555 - Anexo III completamente cuberto e asinado.
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020.

2022015914 2022017557 - Anexo III completamente cuberto.
- Certificado de pensión do exercicio 2020, no caso de ser pensionista, de L.B.R.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de L.B.R.

2022015922 2022017569 - Anexo III completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de L.A.L.
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, ...).
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou no ano 2020 ou 2021 de L.A.L.

2022015933 2022017566 - Acreditación das circunstancias que xustifican que R.E.R. forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no certificado 
municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación identificativa, económica e/ou doutra 
índole esixida polas bases reguladoras (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de familia, convenio regulador...).
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2022015956 2022017583 - Anexo III completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, ...).

2022015997 2022017694 - Anexo III completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- Acreditación das circunstancias que xustifican que M.A.C. forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no certificado 
municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación identificativa, económica e/ou doutra 
índole esixida polas bases reguladoras (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de familia, convenio regulador...).
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, ...). 
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de G.C.F.V.
- Xustificante de ingresos de prestación de RISGA ou IMV, no caso de ter sido beneficiario no ano 2020 ou 2021 de G.C.F.V.
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 de de G.C.F.V. ou ben, presentar a declaración do IRPF do exercicio 2021 se foi presentada nates do 6 de 
maio 2022.
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022) de G.C.F.V.

2022016003 2022017695

2022016021 2022017696 - Anexo III debidamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- Copia do DNI en vigor de A.J.M.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV de A.J.M. do ano 2020.
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, ...).
- Copia da declaración do IRPF 2020 da outra proxenitora C.J.M.

2022016026 2022017700 - Anexo III completamente cuberto.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 de D.R.A., ou no seu defecto Anexo II 
completamente cuberto.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos ou 
xustificante do inicio de actuacións.

2022016038 2022017705 - Anexo II completamente cuberto.
- Anexo III completamente cuberto.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social.
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- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021, de ser o caso.
2022016050 2022017707 - Anexo III completamente cuberto.

- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de F.M.F e de M.L.G.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de F.M.F e de M.L.G.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de F.M.F e de M.L.G., de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de F.M.F e de M.L.G.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de F.M.F e de M.L.G.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de F.M.F e de M.L.G., de ser o caso.

2022016069 2022017709 - Acreditación das circunstancias polas que a proxenitora e o seu fillo non constan no certificado municipal de empadroamento e 
convivencia e, de formaren parte da unidade de convivencia e de estaren empadroados en Ourense noutro domicilio e con tres meses 
mínimo de antigüidade, subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo. 

2022016073 2022017711 - Anexo III completamente cuberto.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos de 
N.Y.G. e de S.Y.G.
- Certificado do centro de estudos de que S.Y.G. estivo estudando no ano 2020 ou 2021.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de S.Y.G.

2022016084 2022017714 - Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de J.A.C.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de J.A.C.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de J.A.C.

2022016128 2022017737 - Anexo III completamente cuberto.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de I.M.S.F. e de K.C.M.T.S.
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022).
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de I.M.S.F. e de K.C.M.T.S.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 I.M.S.F. e de K.C.M.T.S.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social I.M.S.F. e de K.C.M.T.S

2022016129 2022017739 - Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de F.S.C.D.V. e de M.M.C.G.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de F.S.C.D.V.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de F.S.C.D.V. e de M.M.C,G,
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de F.S.C.D.V.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de F.S.C.D.V. e de M.M.C.G.
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- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022) 

2022016138 2022017743 - Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos; ou, 
copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, presentada 
ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións.

2022016323 2022018031 - Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022), de ser o caso.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021, de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020, de ser o caso.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social.

2022016338 2022018034 - Anexo III completamente cuberto.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos ou en
situacións de impago xustificante de inicio das actuacións.

2022016356 2022019119 -Anexo III completamente cuberto.
-Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de S. F. M.
-Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de I. F. R.
-Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, certificado de defunción, ...).
-De formar parte da unidade de convivencia o outro proxenitor e de estar empadroado en Ourense noutro domicilio e con tres meses 
mínimo de antigüidade, subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo. Aportar tamén del Copia do DNI/NIE 
/pasaporte (en vigor).

2022016369 2022018059 - Anexo III completamente cuberto.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos, ou 
en caso de impago, xustificante do inicio de actuacións.

2022016378 2022018062 - Anexo II completamente cuberto.
- Anexo III completamente cuberto.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de F.P., M.A.S.P., B.A. S. P. e de M.F.S.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022).
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social.
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- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021, de ser o caso.
2022016380 2022018066 - Acreditación das circunstancias que xustifican quen A.G.Z.C. forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no certificado

municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación identificativa, económica e/ou doutra 
índole esixida polas bases reguladoras (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de familia, convenio regulador...).
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de C.V.R.G.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de C.V.R.G., de sero caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de C.V.R.G.

2022016381 2022018069 - Anexo III completamente cuberto.
2022016389 2022018079 - Acreditación das circunstancias polas que M.M.M.N. non consta no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de 

formaren parte da unidade de convivencia e de estaren empadroados en Ourense noutro domicilio e con tres meses mínimo de 
antigüidade, subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo. 
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de F.V.A.N.M.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de F.V.A.N.M., de ser o caso.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos.

2022016396 2022018074 - Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos.
2022016397 2022018086 - Identificar á seguinte persoa que aparecen na folla padronal, se forma parte ou non da unidade de convivencia E.B.D. No caso de 

que formen parte da unidade de convivencia, deberán presentar toda a documentación preceptiva.
- Anexo III completamente cuberto.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de todas.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022) de todas.
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de todas, de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de todas.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de todas.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021, de todas, de ser o caso.

2022016419 2022018103 - Anexo II completamente cuberto.
- Anexo III completamente cuberto.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022).
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022), de ser o caso.
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista.
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- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021, de ser o caso.
- Copia da sentenza de separación ou divorcio e/o copia do convenio regulador, de ser o caso.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador, de ser o caso.
- Copia da sentenza de garda, custodia e alimentos, de ser o caso.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos, de 
ser o caso.
- Copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións, de ser o caso.
- Certificado de minusvalía, de ser o caso.

2022016421 2022018104 - Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos de 
M.R.A.

2022016427 2022019124 - Anexo III completamente cuberto.
- Copia do convenio regulador de A. F. C.
- Copia da sentenza de garda, custodia e alimentos de A. F. C.
- Xustificante bancario do ano 2020 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador.

2022016431 2022019120 - Anexo III completamente cuberto.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de DM. DN. D. e VA. R.

2022016434 2022019126 - Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de FC. C. G.
2022016438 2022019129 - Anexo III completamente cuberto.
2022016443 2022018601 - Acreditación das circunstancias polas que o proxenitor non consta no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de 

formaren parte da unidade de convivencia e de estaren empadroados en Ourense noutro domicilio e con tres meses mínimo de 
antigüidade, subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo. Aportar tamén deles toda a documentación 
identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras. (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de 
familia, convenio regulador, anexos completos ...); ou, acreditación das circunstancias polas que o proxenitor non forma parte da 
unidade de convivencia tal e como figura no certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación 
que o xustifique (sentenza de divorcio ou de garda, custodia e alimentos e convenio regulador, ...). 
- Anexo III completamente cuberto.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de A.L.M.S.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de A.L.M.S.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de A.L.M.S.

2022016448 2022019130 - Anexo II completamente cuberto.
- Anexo III completamente cuberto.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de M. R. A., AM.DS. e MG.V.R.
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- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de A. DS.R.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de M. R. A., AM.DS.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de M. R. A. e AM.DS.
- Copia do convenio regulador de MG.V.R.
- Copia da sentenza de garda, custodia e alimentos de MG.V.R.
- Xustificante bancario do ano 2020 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador.

2022016469 2022018537 - Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de S.J.V.B., de J.C.V. e de J.O.V.
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022).
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de S.J.V.B.
- Copia da sentenza de garda, custodia e alimentos de J.C.V. e de J.O.V.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos.
- Copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións.

2022016480 2022018520 - Anexo III completamente cuberto.
2022016481 2022018581 - Acreditación das circunstancias polas que C.A.R.J. no consta no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar 

parte da unidade de convivencia e de estar empadroados en Ourense noutro domicilio e con tres meses mínimo de antigüidade, 
subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo. Aportar tamén dela toda a documentación identificativa, económica 
e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras. (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de familia, certificado de pensión, 
anexos completos ...).
- Anexo III completamente cuberto.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de A.R.G. e de L.R.J.
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022) de A.R.G. e de L.R.J., de ser o caso.
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de A.R.G. e de L.R.J. 
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de A.R.G. e de L.R.J., de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de A.R.G. e de L.R.J.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de A.R.G. e de L.R.J.

2022016482 2022018583 - Anexo III completamente cuberto.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de A.M.M.R.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de E.M.M.R. e de R.G.G.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de E.M.M.R. e de R.G.G.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de E.M.M.R. e de R.G.G., de ser o caso.

2022016483 2022018518 - Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos.
2022016491 2022018516 - Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de V.T.R.

Páxina 21 de 76
Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:M9HK0G3920T7EVO4



- Certificado do centro de estudos de que V.T.R. estivo estudando no ano 2020 ou 2021.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de V.T.R., de ser o caso.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de V.T.R., de ser o caso.

2022016493 2022018510 - Identificar ás seguintes persoas que aparecen na folla padronal, se forman parte ou non da unidade de convivencia: E.O.I.. No caso 
de que forme parte da unidade de convivencia, deberá presentar toda a documentación preceptiva.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social de S.O.E.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de S.O.E.
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de S.O.E.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de S.O.E., de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de S.O.E.

2022016495 2022018257 - Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de D.A.B.S., de L.D.B.M. e de M.D.V.M.R.
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022).
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de M.D.V.M.R e de D.A.B.S.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de M.D.V.M.R e de D.A.B.S.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de M.D.V.M.R e de D.A.B.S.

2022016496 2022018255 - Identificar a M.I.C.G. se forma parte ou non da unidade de convivencia, no caso de formar parte deberá presentar toda a 
documentación preceptiva.
- Anexo II completamente cuberto.
- Anexo III completamente cuberto.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor).
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022).
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022).
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021, de ser o caso.
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- Copia da sentenza de separación ou divorcio, de ser o caso.
- Copia do convenio regulador, de ser o caso.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador, de ser o caso.
- Copia da sentenza de garda, custodia e alimentos, de ser o caso.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos, de 
ser o caso.
- Copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións, de ser o caso.

2022016497 2022018251 - Anexo III completamente cuberto.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor).
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021, de ser o caso.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador.
- Copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións, de ser o caso.

2022016500 2022018248 - Identificar ás seguintes persoas que aparecen na folla padronal, se forman parte ou non da unidade de convivencia: H.C.O. e a 
J.A.P.C. No caso de que formen parte da unidade de convivencia, deberán presentar toda a documentación preceptiva.
- Acreditación das circunstancias polas que a solicitante Y.R.L. e o fillo S.C.R. non constan con tres meses mínimo de antigüidade no 
certificado municipal de empadroamento.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor).
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022).
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020.
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021, de ser o caso.
- Copia da sentenza de separación ou divorcio, e/ou, copia do convenio regulador, de ser o caso.
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- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador, de ser o caso.
- Copia da sentenza de garda, custodia e alimentos, de ser o caso.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos, de 
ser o caso.
- Copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións, de ser o caso.

2022016507 2022018507 - Anexo III completamente cuberto.

2022016512 2022018495 - Acreditación das circunstancias polas que o proxenitor non consta no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de 
formaren parte da unidade de convivencia e de estaren empadroados en Ourense noutro domicilio e con tres meses mínimo de 
antigüidade, subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo. Aportar tamén deles toda a documentación 
identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras. (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de 
familia, convenio regulador, anexos completos ...). 

2022016513 2022018249 - Identificar á seguinte persoa que aparece na folla padronal, se forma parte ou non da unidade de convivencia: L.A.P.L. No caso de 
que forme parte da unidade de convivencia, deberá presentar toda a documentación preceptiva.
- Anexo III completamente cuberto.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador e/ou na sentenza de 
garda, custodia e alimentos.
- Copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións.
- Copia da declaración do IRPF correspondente ao exercicio 2020 de J.I.B.

2022016517 2022018499 - Xustificación da antigüidade de tres meses no padrón do concello de Ourense de J.D.P.H. e de J.S.P.S.
- Anexo III completamente cuberto.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022), de ser o caso.
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social.
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- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021, de ser o caso.
2022016518 2022018492 - Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista.

- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020.

2022016519 2022018496 - Identificar ás seguintes persoas que aparecen na folla padronal, se forman parte ou non da unidade de convivencia: H.I., F.D.N.C., 
I.N.G. e R.J.P.N. No caso de que formen parte da unidade de convivencia, teñen que presentar toda a documentación preceptiva.
- Anexo III completamente cuberto.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor).
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022).
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista, de ser o caso.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021.
- Copia da sentenza de separación ou divorcio, de ser o caso.
- Copia do convenio regulador, de ser o caso.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador, de ser o caso.
- Copia da sentenza de garda, custodia e alimentos, de ser o caso.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos, de 
ser o caso.
- Copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións, de ser o caso.
- Copia do certificado da situación de acollemento do/da menor, emitido polo organismo competente e contía da remuneración, de 
ser o caso.
- Certificado de minusvalía, de ser o caso.

2022016521 2022018490 - Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de O.J.M e de P.E.C., de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de O.J.M e de P.E.C.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de O.J.M e de P.E.C., de ser o caso.

2022016547 2022018429 - Anexo I completamente cuberto, no caso de que tamén se solicite libros a X.P.M. ao igual que X.P.M.
- Anexo II completamente cuberto.
- Anexo III completamente cuberto.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
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datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de A.C.M.T. e de J.C.P.V. 
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de A.C.M.T. e de J.C.P.V. 
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de A.C.M.T. e de J.C.P.V. 
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de A.C.M.T. e de J.C.P.V. 
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de A.C.M.T. e de J.C.P.V. 
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de A.C.M.T. e de J.C.P.V.

2022016552 2022018427 - Xustificación da antigüidade de tres meses no padrón do concello de Ourense, ou, acreditación das circunstancias de non cumprir a 
antigüedade.
- Anexo II completamente cuberto.
- Anexo III completamente cuberto.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas da garda, custodia e alimentos establecidas na sesión de 
conciliación do centro judiciário de Soluçao de Conflictos e Cidadania.

2022016555 2022018426 - Anexo III completamente cuberto.
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022) de M.A.S. e de E.A.C.C.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de E.A.C.C.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de M.A.S. e de E.A.C.C., de ser o caso.

2022016603 2022018411 - Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de A.D.C. e de A.R.A.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021 no caso de ser pensionista, de A.R.A.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano de A.R.A., de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de A.R.A.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de A.D.C. e de A.R.A.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de A.D.C. e de A.R.A, de ser o caso.

2022016618 2022018410 - Anexo II completamente cuberto, incluíndo a R.V.H.
- Anexo III completamente cuberto, incluíndo a R.V.H.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2021 (se considera que estes datos económicos lle 
resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 2022) de R.V.H.

2022016626 2022018406 - Acreditación das circunstancias polas que a proxenitora e a súa filla non constan no certificado municipal de empadroamento e 
convivencia e, de formaren parte da unidade de convivencia e de estaren empadroados en Ourense noutro domicilio e con tres meses 
mínimo de antigüidade, subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo.

2022016630 2022018404 - Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de Y.V.V.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
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obtidos nese ano, de Y.V.V.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de Y.V.V.

2022016640 2022018470 - Anexo II completamente cuberto.
- Anexo III completamente cuberto.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de J.L.P.P, de B.P.D.S. e de D.P.C.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de J.L.P.P, de B.P.D.S. e de D.P.C.
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022) de J.L.P.P, de B.P.D.S. e de D.P.C.
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de D.P.C.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de de J.L.P.P. e de B.P.D.S
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de de J.L.P.P e de B.P.D.S.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de J.L.P.P. e de B.P.D.S
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de J.L.P.P e de B.P.D.S., de ser o caso.

2022016656 2022018449 - Identificación de S.H. se forma parte ou non da unidade de convivencia, de ser o caso deberá presentar toda a documentación 
preceptiva.
- Anexo II completamente cuberto, incluída S.H. se é o caso.
- Anexo III completamente cuberto, incluída S.H. se é o caso.

2022016685 2022018434 - Anexo III completamente cuberto.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Copia da sentenza de separación ou divorcio, ou, copia do convenio regulador, ou, copia da sentenza de garda, custodia e alimentos 
de N.C.M.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador; ou, xustificante bancario 
do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos; ou, copia da solicitude de 
execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, presentada ante o xulgado ou 
xustificante do inicio de actuacións.
 

2022016688 2022018443 - Acreditación das circunstancias polas a filla L.M.R. non consta no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de 
formaren parte da unidade de convivencia e de estaren empadroados en Ourense noutro domicilio e con tres meses mínimo de 
antigüidade, subsanar o feito para que todos/as estean empadroados no mesmo.
- Copia do NIE (en vigor).
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de 
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021.
- Copia da sentenza de separación ou divorcio; ou, copia do convenio regulador; ou, copia da sentenza de garda, custodia e alimentos,
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de ser o caso.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador; ou, xustificante bancario 
do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos, de ser o caso.
- Copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións, de ser o caso.

2022016691 2022018453 - Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos; ou, 
copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, presentada 
ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións.

2022016717 2022018524 - Xustificación da antigüidade de tres meses no padrón do concello de Ourense de N.S. e de I.S.
2022016732 2022018530 - Xustificante de ingresos de prestación de RISGA ou IMV de J.M.N.V., de ser o caso.

- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022).
- Copia da sentenza de garda, custodia e alimentos de D.A.C.N.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos.
- Copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións.

2022016736 2022018575 - Anexo II completamente cuberto.
- Anexo III completamente cuberto.
- Certificado do centro de estudos de que E.A.L. estivo estudando no ano 2020 ou 2021, de ser o caso.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de E.A.L, de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de E.A.L
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de E.A.L, de ser o caso.
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de M.A.M.D.S.
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022) de M.A.M.D.S.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador ou xustificante bancario 
do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos.
- Copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións.

2022016742 2022018572 - Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador, ou, en situacións de 
impago, copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións.

2022016744 2022018567 - Xustificación da antigüidade de tres meses no padrón do concello de Ourense de R.C.L., de O.S.C.L. e de I.G.C.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de I.G.C.
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022), de ser o caso.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
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Social de R.C.L.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de R.C.L., de ser o caso.
- Copia da sentenza de separación ou divorcio ou copia do convenio regulador, de ser o caso.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador, de ser o caso.
- Copia da sentenza de garda, custodia e alimentos, de ser o caso.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos, de 
ser o caso.
- Copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións, de ser o caso.

2022016746 2022018561 - Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021 de M.A.R.C., no caso de ser pensionista.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de M.A.R.C., de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de M.A.R.C.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de M.A.R.C., de ser o caso.

2022016756 2022018559 - Anexo III completamente cuberto.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos de 
J.F.S. e de C.A.P.S.
- Copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións.

2022016759 2022018562 - Anexo III completamente cuberto.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de M.C.S.P. e de E.V.G.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de E.V.G. e de M.C.S.P.
- Copia da sentenza de separación ou divorcio; ou copia do convenio regulador.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador ou xustificante bancario 
do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos.
- Copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións, de ser o caso.

2022016763 2022018565 - Anexo III completamente cuberto.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de T.C.V.
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022) de R.A.M.R. e de T.C.V., de ser o caso.
- Certificado do centro de estudos de que K.M.M.M. estivo estudando no ano 2020 ou 2021.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de R.A.M.R. e de T.C.V.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de R.A.M.R. e de T.C.V.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de R.A.M.R. e de T.C.V., de ser o caso.
- Copia da sentenza de separación ou divorcio ou copia do convenio regulador de F.O.M.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador ou xustificante bancario 
do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos.
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- Copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións, de ser o caso.

2022016765 2022018564 - Xustificante bancario do ano 2020 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador ou na sentenza de garda, custodia
e alimentos e/ou copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e 
alimentos, presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións, en caso de impago, de ser o caso.
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos mesmos foi 
anterior ao 6 de maio de 2022) de L.A.O.C., de ser o caso.
- Certificado de pensión do exercicio 2020, no caso de ser pensionista de L.A.O.C.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de L.A.O.C.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 de L.A.O.C.

2022016770 2022018578 - Anexo III completamente cuberto.
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor e a súa filla non constan no certificado municipal de empadroamento e 
convivencia e, de formaren parte da unidade de convivencia e de estaren empadroados en Ourense noutro domicilio e con tres meses 
mínimo de antigüidade, subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo.

2022016774 2022018598 - Identificación de V.S.A. se forma parte ou non da unidade de convivencia. En caso afirmativo terá que entregar a seguinte 
documentación: 
- Anexo II completamente cuberto.
- Anexo III completamente cuberto e, en caso de non autorizar as consultas, aportar a seguinte documentación: copia do DNI/NIE 
/pasaporte (en vigor); copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa); copia da declaración 
do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021; xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro 
que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que 
estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022); certificado do 
centro de estudos se estivo estudando no ano 2020 ou 2021; certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser 
pensionista; certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os
ingresos obtidos nese ano; certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020; informe de vida laboral 
completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade Social; e xustificante de 
ingresos de RISGA e/ou no ano 2020 ou 2021.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de M.C.A.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de M.C.A.
- Copia da sentenza de separación ou divorcio e/ou copia da sentenza de garda, custodia e alimentos de M.C.A.

2022016780 2022018591 - Anexo III completamente cuberto.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de S.B. se foi perceptora.

2022016781 2022018602 - Anexo II completamente cuberto.
- Xustificación da antigüidade de tres meses no padrón do concello de Ourense de R.P.C, de Y.L.P.G, de E.C.P. e de S.P.P.
- Anexo III completamente cuberto.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022), de ser o caso.
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de E.C.P.
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- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de R.P.C e de Y.L.P.G.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de Y.L.P.G.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de R.P.C, de Y.L.P.G, de E.C.P. e de S.P.P., de ser o caso.

2022016782 2022019132 -Anexo II completamente cuberto.
-Anexo III completamente cuberto.
-Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 de M. S. M. (se considera 
que estes datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de 
maio de 2022).
-Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de garda, custodia 
e alimentos e convenio regulador, ...).

2022016785 2022018592 - Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022).
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 e 2021.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021.
-Por imposibilidade de transmisión telemática dos datos fiscais deberá aportarse a certificación de rentas ou imputacións do exercicio 
2020 emitido pola administración tributaria competente.

2022016791 2022018557 - Anexo III completamente cuberto.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social de M.N.E. e de C.R.R.

2022016802 2022019134 -Anexo III completamente cuberto.
-Por imposibilidade de transmisión telemática dos datos fiscais deberá aportarse a certificación de rentas ou imputacións do exercicio 
2020 emitido pola administración tributaria competente de MR. J. V.

2022016806 2022018621 - Identificación de D.N.L. se pertenece ou non á unidade de convivencia, en caso afirmativo terá que presentar a seguinte 
documentación: Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor); copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao 
exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia 
Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 2022); xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen 
declarados en España emitido pola Administración tributaria correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos 
económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022); certificado de pensión do 
exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista; certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, 
ou outros documentos que acrediten os ingresos obtidos nese ano; certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o 
exercicio 2020; informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da 
Seguridade Social; e/ou xustificante de ingresos de RISGA e/ou no ano 2020 ou 2021.
- Anexo III completamente cuberto.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de L.G.N.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de L.G.N., de E.A.G. e de M.G.N.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
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Social de L.G.N.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de L.G.N.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano de L.G.N.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021, de ser o caso.
- Copia da sentenza de separación ou divorcio, ou, copia do convenio regulador e xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das 
aportacións económicas establecidas no convenio regulador; ou copia da sentenza de garda, custodia e alimentos e
xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos; ou, 
copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, presentada 
ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións; ou copia do certificado da situación de acollemento do/da menor, emitido 
polo organismo competente e contía da remuneración; de ser o caso.

2022016817 2022019139 - Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, ...).
- Copia da declaración do IRPF do exercicio 2021 do proxenitor de V.A.G.R.

2022016819 2022019140 - Anexo III cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.

2022016824 2022019145 - Anexo III cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- NIE en vigor de H.E.Y.C. e de N.B.I.C.
- Libro de familia completo ou documentación que o substitúa.
- Acreditación das circunstancias polas que o proxenitor de H.E.Y.C. non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, ...).
- Acreditación das circunstancias polas que D.A.I.V. non consta no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de 
formaren parte da unidade de convivencia e de estaren empadroados en Ourense noutro domicilio e con tres meses mínimo de 
antigüidade, subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo. Aportar tamén del toda a documentación identificativa, 
económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de D.L.I.E. e de E.C.S.
- Xustificante de ingresos RISGA e/ou IMV durante o ano 2020 de D.L.I.E. e de E.C.S.
- Certificado de pensión do exercicio 2020, no caso de ser pensionista de D.L.I.E. e de E.C.S.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de D.L.I.E. e de E.C.S.

2022016826 2022019151 - Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022) de A.M.M.A., e de A.A.C.M e de M.B.M.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de A.M.M.A., e de A.A.C.M .

2022016828 2022019153 - Xustificante de ingresos RISGA e/ou IMV durante o exercicio de 2020.
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de garda, custodia 
e alimentos, convenio regulador, ...).
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2022016829 2022019157 - Anexo III completamente cuberto.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de I.H.R. e de L.R.B., de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de I.H.R. e de L.R.B.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de I.H.R. e de L.R.B.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de I.H.R. e de L.R.B., de ser o caso.

2022016832 2022019164 - Anexo II completamente cuberto.
- Anexo III completamente cuberto.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de N.A. e de A.A. 
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022) de N.A. e de A.A. 
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de A.A.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de N.A. e de A.A., de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de N.A. e de A.A. 
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de A.A. 
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de N.A. e de A.A. 
- Copia da sentenza de separación ou divorcio e/ou copia do convenio regulador de N.A., de ser o caso.
- Copia da sentenza de garda, custodia e alimentos de J.B., de ser o caso.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador e/ou xustificante 
bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos, de ser o caso.
- Copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións, de ser o caso.
- Copia do certificado da situación de acollemento do/da menor, emitido polo organismo competente e contía da remuneración, de 
ser o caso.
- Certificado de minusvalía de N.A., de A.M.D. e de J.B., de ser o caso.
- Identificar ás seguintes persoas que aparecen na folla padronal, se forman parte ou non da unidade de convivencia: C.M.D. No caso 
de que forme parte da unidade de convivencia, deberá presentar toda a documentación preceptiva.

2022016845 2022019169 - Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de M.L.B.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de M.L.B., de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de M.L.B. 
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de M.L.B., de ser o caso.

2022016908 2022019189 - Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de M.G.S.O.
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- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos de 
B.F.S. e I.F.S.

2022016910 2022019197 - Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de M.Q.G. e B.B.A.

2022016914 2022019192 - Anexo III completamente cuberto e, en caso de non autorizar as consultas, aportar a seguinte documentación:
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de S.A.M.B. e F.Y.M.B.
- Certificado do centro de estudos de que S.A.M.B. estivo estudando no ano 2020 ou 2021.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de S.A.M.B.
- Copia da sentenza de separación ou divorcio de C.A.B.V.
- Copia do convenio regulador de S.A.M.B. e F.Y.M.B.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador.
- Copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións de S.A.M.B. e F.Y.M.B.
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non consta no certificado municipal de empadroamento e convivencia 
e, de formaren parte da unidade de convivencia e de estar empadroado en Ourense noutro domicilio e con tres meses mínimo de 
antigüidade, subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo.
- Acreditación das circunstancias que xustifican que K.M. forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no certificado 
municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación identificativa, económica e/ou doutra 
índole esixida polas bases reguladoras (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de familia, convenio regulador...).

2022016917 2022019201 - Anexo II completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade de convivencia maiores de 16 anos
- Anexo III completamente cuberto e, en caso de non autorizar as consultas, aportar a seguinte documentación:
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de Y.C.C.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de Y.C.O., F.C.C.R. e A.B.P.C.
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022) de Y.C.O., F.C.C.R. e A.B.P.C. se procede
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de de Y.C.O., F.C.C.R. e A.B.P.C. se procede
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de Y.C.O., F.C.C.R. e A.B.P.C. se procede
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de Y.C.O., F.C.C.R. e A.B.P.C. se procede
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de Y.C.O., F.C.C.R. e A.B.P.C. se procede

2022016921 2022019204 - Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de C.A.R.A. e J.J.R.Q.

2022016925 2022019207 - Acreditación das circunstancias que xustifican que Y.T.R. e D.C.T. forman parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación identificativa, económica 
e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de familia, convenio regulador...).

2022016939 2022019211 - Anexo II completamente cuberto e asinado
Páxina 34 de 76

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:M9HK0G3920T7EVO4



- Anexo III completamente cuberto e, en caso de non autorizar as consultas, aportar a seguinte documentación:
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de L.C.C. se procede.
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022) de L.C.C. se procede.
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de de L.C.C. se procede.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 ou 2021 de L.C.C. se procede.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de L.C.C. se procede.

2022016942 2022019219 - Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022) de E.M.C.M.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de E.M.C.M.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de E.M.C.M.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de E.M.C.M. 
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos.
- Copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións de J.E.A.C.
- Acreditación das circunstancias que xustifican que J.W.C.M. e M.A.R. forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación identificativa, económica 
e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de familia, convenio regulador...).

2022016943 2022019218 - Anexo II completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de J.S.R.C. e M.I.G.C.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022).
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022).
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de ...
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de M.V.C.M. se procede.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de M.V.C.M. se procede.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de M.V.C.M. se procede.
- Copia da sentenza de separación ou divorcio de M.V.C.M.
- Copia do convenio regulador de J.S.R.C. e M.I.G.C
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador.

2022016944 2022019224 - Xustificación da non antigüidade de tres meses no padrón do concello de Ourense de O.G.J.P. e M.A.J.P.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de O.G.J.P. e M.A.J.P.
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- Acreditación das circunstancias que xustifican que M.D.M.P., A.C.F., D.E.S.A.B. e A.J.M. forman parte da unidade de convivencia tal 
e como figura no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación 
identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de 
familia, convenio regulador...).

2022016946 2022019221 - Anexo III completamente cuberto e, en caso de non autorizar as consultas, aportar a seguinte documentación:
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de W.N.E.B.
- Certificado do centro de estudos de que W.N.E.B. estivo estudando no ano 2020 ou 2021.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos de 
W.N.E.B.
- Copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións de W.N.E.B.

2022016970 2022019236 - Anexo II completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade de convivencia
- Anexo III completamente cuberto e, en caso de non autorizar as consultas, aportar a seguinte documentación:
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de G.J.A.G.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de J.G.D.A. e J.E.D.A.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de cada un dos membros da unidade familiar
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022) de G.J.A.G., J.M.A.A. e C.M.C.E. se procede
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de G.J.A.G., J.M.A.A. e C.M.C.E. se procede
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de G.J.A.G., J.M.A.A. e C.M.C.E. se procede
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 ou 2021 de J.M.A.A. e C.M.C.E.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de J.M.A.A. e C.M.C.E.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de G.J.A.G., J.M.A.A. e C.M.C.E. se procede
- Copia da sentenza de separación ou divorcio de G.J.A.G
- Copia do convenio regulador de J.G.D.A. e J.E.D.A.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador J.G.D.A. e J.E.D.A.

2022016975 2022019239 - Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de L.D.V.
- Anexo III completamente cuberto e, en caso de non autorizar as consultas, aportar a seguinte documentación:
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de E.V.G., S.A.L. e L.D.V.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de E.V.G., S.A.L. e L.D.V. se procede
- Copia da sentenza de separación ou divorcio de E.V.G.
- Copia do convenio regulador de L.D.V.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador de L.D.V.

2022016979 2022019244 - Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
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Social de M.B.R. e J.A.D.D.
2022016990 2022019249 - Anexo III completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar ou:

- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de E.S.A. e J.S.M.

2022016992 2022019251 - Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) completa de G.M.Ch.J.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de C.P.Ch.J. e F.C.J.A.
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022).
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de C.P.Ch.J. e F.C.J.A. se procede
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de C.P.Ch.J. e F.C.J.A. se procede
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de C.P.Ch.J. e F.C.J.A. se procede

2022017003 2022019253 - Anexo II completamente cuberto e asinado 
- Anexo III completamente cuberto e, en caso de non autorizar as consultas, aportar a seguinte documentación:
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de L.N.R. e J.O.R.R.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de L.N.R., J.O.R.R e A.A.R.N.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de L.N.R., J.O.R.R
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022) de L.N.R., J.O.R.R
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de L.N.R., J.O.R.R
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de L.N.R., J.O.R.R
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de L.N.R., J.O.R.R
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de L.N.R., J.O.R.R
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de L.N.R., J.O.R.R

2022017004 2022019255 -Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor de A.X.F.P. non forma parte da unidade de convivencia tal e como 
figura no certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de 
divorcio ou de garda, custodia e alimentos e convenio regulador, ...).
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de R.P.C
- Xustificante bancario do ano 2020 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos de S.P.P.

2022017005 2022019258 - Copia da sentenza de garda, custodia e alimentos de Dafne.G.Z. e Darek G.Z.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos.

2022017026 2022019270 - Anexo III completamente cuberto por todos os membros da unidade familiar
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de Y.M.A.P.
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- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de Y.M.A.P. e J.M.P.L.
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de Y.M.A.P. e J.M.P.L.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de Y.M.A.P. e J.M.P.L.
-Acreditación das circunstancias polas que o proxenitor de N.M.F.A. non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, ...)

2022017027 2022019265 - Anexo II completamente cuberto por todos os membros da unidade familiar
- Anexo III completamente cuberto por todos os membros da unidade familiar
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de todos os membros da unidade familiar
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de B.R. e de D.R.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022).
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022).
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista 
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de ...
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou no ano 2020 ou 2021
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, certificado de defunción, ...).

2022017029 2022019274 - Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022).
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de A.L.S.C. e W.M.M.S.C.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de A.L.S.C. e W.M.M.S.C.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de A.L.S.C. e W.M.M.S.C.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de A.L.S.C. e W.M.M.S.C.

2022017030 2022019272 - Anexo II completamente cuberto por todos os membros da unidade familiar
- Anexo III completamente cuberto por todos os membros da unidade familiar
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de todos os membros da unidade familiar
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de K.H., V.H. e de I.H.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
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2022).
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022).
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista 
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de ...
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou no ano 2020 ou 2021
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, certificado de defunción, ...).

2022017035 2022019276 - Anexo II completamente cuberto por todos os membros da unidade familiar
- Anexo III completamente cuberto por todos os membros da unidade familiar
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de todos os membros da unidade familiar
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de O.L. e de K.L.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022).
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022).
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista 
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de ...
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou no ano 2020 ou 2021
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, certificado de defunción, ...).

2022017037 2022019277 - Anexo II completamente cuberto por todos os membros da unidade familiar
- Anexo III completamente cuberto por todos os membros da unidade familiar
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de todos os membros da unidade familiar
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de R.B. e de Y.B.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022).
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- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022).
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista 
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de ...
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou no ano 2020 ou 2021
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, certificado de defunción, ...).

2022017038 2022019278 - Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de D.Y.L.Q.

2022017042 2022019280 - Anexo II completamente cuberto por todos os membros da unidade familiar
- Anexo III completamente cuberto por todos os membros da unidade familiar
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de todos os membros da unidade familiar
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de O.P. e de D.P.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022).
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022).
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista 
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de ...
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou no ano 2020 ou 2021
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, certificado de defunción, ...).

2022017045 2022019284 - Anexo II completamente cuberto por todas as persoas da unidade familiar
- Anexo III completamente cuberto e, en caso de non autorizar as consultas, aportar a seguinte documentación:
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de J.C.V., S.V.G. e E.V.C.
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
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correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022) de J.C.V., S.V.G. e E.V.C.
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de J.C.V., S.V.G. e E.V.C.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de J.C.V., S.V.G. e E.V.C.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de J.C.V., S.V.G. e E.V.C.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de J.C.V., S.V.G. e E.V.C.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de J.C.V., S.V.G. e E.V.C.

2022017058 2022019332 - Anexo III completamente cuberto polo solicitante e todas as persoas que integran a unidade familiar
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de R.O.T.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de M.T.T.

2022017063 2022019340 - Declaración responsable segundo (ANEXO II). Cuberto e asinado por todos os membros da unidade de convivencia maiores de 16 
anos. 
- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
- Fotocopia do DNI /NIE/Pasaporte (en vigor) de A.L.L.
- Fotocopia da declaración do IRPF (Modelo D-100) (ou no seu caso documentación fiscal e laboral acreditativa dos rendementos 
netos) do 2020, de A.L.L.
- Certificado da pensión do 2020 de R.L.L. e de A.L.L.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no 2020, se hai máis dunha, ou outros documentos obtidos neses 
anos de A.L.L., se procede.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio anterior de A.L.L., se procede
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de A.L.L. En caso de telo solicitado, 
presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa emitido e recibido. No caso de 
persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar certificación que substitúa a da 
vida laboral.

2022017065 2022019338 - Anexo II completamente cuberto por todos os membros da unidade de convivencia
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de E.M.Ch.Ch., L.A.Ch.Ch., M.C.Ch.Ch. e B.Ch.Ch.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de L.A.Ch.Ch
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022).
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de E.M.Ch.Ch., M.C.Ch.Ch. e B.Ch.Ch.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de E.M.Ch.Ch., M.C.Ch.Ch. e B.Ch.Ch.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de E.M.Ch.Ch., M.C.Ch.Ch. e B.Ch.Ch.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou no ano 2020 ou 2021 de E.M.Ch.Ch., M.C.Ch.Ch. e B.Ch.Ch.
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- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de E.M.Ch.Ch., M.C.Ch.Ch. e B.Ch.Ch.
- Copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións de L.A.Ch.Ch., se procede.
- Acreditación das circunstancias que xustifican que E.E.C.N. forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no certificado 
municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación identificativa, económica e/ou doutra 
índole esixida polas bases reguladoras (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de familia, convenio regulador...). 

 ...

2022017069 2022019343 - Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
- Fotocopia do DNI /NIE/Pasaporte (en vigor) de A.M.F., C.N.F. e F.F.A.
- Aportación da documentación acreditativa das circunstancias que xustifican que I.M.T. forma parte da unidade de convivencia tal e 
como figura no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación 
identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras ( DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de 
familia, convenio regulador...).

2022017074 2022019345 - Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de J.N.V.C. e H.M.C.P.
- Acreditación das circunstancias que xustifican que C.J.P. forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no certificado 
municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación identificativa, económica e/ou doutra 
índole esixida polas bases reguladoras (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de familia, convenio regulador...).

2022017075 2022019348 - Acreditación das circunstancias que xustifican que B.A.V.P. e S.M.P. forman parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación identificativa, económica 
e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de familia, convenio regulador...).

2022017079 2022019355 - Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de G.A.M.G
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022).
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de G.A.M.G e E.V.R.

2022017081 2022019357 - Anexo III completamente cuberto e, en caso de non autorizar as consultas, aportar a seguinte documentación:
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, L.M.A.R., se procede.. En caso de telo solicitado,
presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa emitido e recibido. No caso de 
persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar certificación que substitúa a da 
vida laboral.

2022017084 2022019358 - Modelo normalizado de solicitude completamente cuberto (ANEXO I)
- Anexo II completamente cuberto
-Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 

Páxina 42 de 76
Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:M9HK0G3920T7EVO4



unidade de convivencia, incluído o solicitante.
-Fotocopia dos DNI /NIE/Pasaporte (en vigor) de Y.E.M.R., M.H.S.H., S.D.S.M., J.M.S.M. e L.A.S.M.

2022017086 2022019361 - Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de R.A.C.

2022017088 2022019363 Non proceden libros
2022017089 2022019349 - Anexo II completamente cuberto por todos os membros da unidade de convivencia no 2020 ou 2021

-Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia no 2020 ou 2021, incluído o solicitante.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de H.R.R.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de H.R.R.
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de H.R.R. se procede.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de H.R.R. En caso de telo solicitado, 
presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa emitido e recibido. No caso de 
persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar certificación que substitúa a da 
vida laboral.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou H.R.R. se hai máis dunha, ou outros documentos obtidos neses anos,
se procede.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o 2020 ou 2021 , de H.R.R. se procede.
-Xustificante bancario das aportacións económicas do ano 2020 ou 2021 establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos de 
F.J.P.T.

2022017093 2022019364 - Declaración responsable segundo (ANEXO II).
- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante 
 -Fotocopia do DNI /NIE/Pasaporte (en vigor) e do(s) libro(s) de familia completo, (ou , no seu defecto, documentación que 
substitúa) de J.S.S.
- Copia da sentenza de garda, custodia e alimentos de J. S. S.
- Xustificante bancario das aportacións económicas do ano 2020 establecido no convenio regulador de J.S.S.
- Aportación da documentación acreditativa das circunstancias que xustifican que J.A.B. e A.D.C.T. forman parte da unidade de 
convivencia tal e como figura no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a 
documentación identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras ( DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida 
laboral, libro de familia, convenio regulador...).

2022017107 2022019365 - Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador de A.G.D.
2022017108 2022019368 -Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de D.M.J. e de I.M.H . En caso de telo solicitado, 

presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa emitido e recibido. No caso de 
persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar certificación que substitúa a da 
vida laboral.

2022017114 2022019372 -Declaración responsable segundo (ANEXO II).
- Anexo III completamente cuberto e, en caso de non autorizar as consultas, aportar a seguinte documentación:
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- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de A.H.A
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de N.O.H.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de V.M.O.S.
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022).
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de V.M.O.S.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de V.M.O.S.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de V.M.O.S.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de V.M.O.S.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de V.M.O.S.
-Xustificante bancario das aportacións económicas do ano 2021 establecidas no convenio regulador de D.S.H.
- Copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións de D.S.H.

2022017123 2022019389 - Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.

2022017132 2022019391 - Xustificante das achegas económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos
- En situación de impago, copia da solicitude de execución da sentenza presentada diante do Xulgado, ou xustificante de inicio das 
actuacións.
- Aportación da documentación acreditativa das circunstancias que xustifican que, MARIA LUISA, forma parte da unidade de 
convivencia tal e como figura no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a 
documentación identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras ( DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida 
laboral, libro de familia, convenio regulador...). OUTROS MEMBROS DISTINTOS DOS PROXENITORES.

2022017136 2022019396 - Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. 
- Aportación da documentación acreditativa das circunstancias que xustifican que, SALMA YOUSEF, forma parte da unidade de 
convivencia tal e como figura no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a 
documentación identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras ( DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida 
laboral, libro de familia, convenio regulador...). OUTROS MEMBROS DISTINTOS DOS PROXENITORES.

2022017142 2022019400 .- Declaración responsable segundo (ANEXO II).
.- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.

2022017143 2022019403 - Fotocopia do DNI /NIE/Pasaporte (en vigor) de WILDER ANDRES, e do(s) libro(s) de familia completo, (ou , no seu defecto, 
documentación que substitúa).
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- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio anterior ,cando proceda.WILDER
- Xustificante de pensión (xubilación, invalidez, viuvez, orfandade, favor familia…).WILDER
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. No caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar 
certificación que substitúa a da vida laboral.
.- Xustificante de ingresos de prestación de RISGA ou IMV, no caso de ter sido beneficiario nos dous anos anteriores ao da 
convocatoria WILDER
- Aportación da documentación acreditativa das circunstancias que xustifican que NAJMEH, BABAK, ALIREZA, 
MOHAMMADREZA y LUIS FERNANDO, forman parte da unidade de convivencia tal e como figura no certificado municipal de 
empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación identificativa, económica e/ou doutra índole esixida 
polas bases reguladoras ( DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de familia, convenio regulador...). OUTROS MEMBROS 
DISTINTOS DOS PROXENITORES.

2022017147 2022019405 - Modelo normalizado de solicitude completamente cuberto (ANEXO I) “...asinado pola persoa solicitante”.
.- Declaración responsable segundo (ANEXO II).
.- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
.- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. No caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar 
certificación que substitúa a da vida laboral.
- En caso de unións de feito nas que non exista convivencia, sentenza de garda, custodia e alimentos, así como xustificante das 
achegas económicas establecidas na dita sentenza.
- En situación de impago, copia da solicitude de execución da sentenza presentada diante do Xulgado, ou xustificante de inicio das 
actuacións.

2022017149 2022019408 .- Declaración responsable segundo (ANEXO II).
- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
- Aportación da documentación acreditativa das circunstancias que xustifican que, AZ y OD, forman parte da unidade de convivencia
tal e como figura no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación 
identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras ( DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de 
familia, convenio regulador...). OUTROS MEMBROS DISTINTOS DOS PROXENITORES.

2022017150 2022019410

 

2022017152 2022019411 - libro de familia completo, DE LAURA PAMELA y SOFIA VICTORIA.
- Certificado da pensión para as persoas preceptoras das pensións.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio anterior ,cando proceda.
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- Xustificante de pensión (xubilación, invalidez, viuvez, orfandade, favor familia…).
- Xustificante de ingresos de prestación de RISGA ou IMV, no caso de ter sido beneficiario nos dous anos anteriores ao da 
convocatoria.DE LPA
- Aportación da documentación acreditativa das circunstancias que xustifican que MARIA DE LOS ANGELES, forma parte da 
unidade de convivencia tal e como figura no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a
documentación identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras ( DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida 
laboral, libro de familia, convenio regulador...). OUTROS MEMBROS DISTINTOS DOS PROXENITORES.
- No caso de separación ou divorcio legal, copia da sentenza e do convenio regulador, así como os xustificantes bancarios das achegas 
económicas establecidas na sentenza. DE LAURA PAMELA
- En situacións de impago, copia da solicitude da execución da sentenza presentada ante o Xulgado ou xustificante de inicio das 
actuacións.
.- En caso de unións de feito nas que non exista convivencia, sentenza de garda, custodia e alimentos, así como xustificante das 
achegas económicas establecidas na dita sentenza, PARA SOFIA VICTORIA
- En situación de impago, copia da solicitude de execución da sentenza presentada diante do Xulgado, ou xustificante de inicio das 
actuacións.

2022017163 2022019414 - Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. No caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar 
certificación que substitúa a da vida laboral. de FATOUMATA

2022017206 2022018995 - Anexo III completamente cuberto.
2022017207 2022018993 - Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de R.C.D. e de S.D.B. 

- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano de R.C.D. e de S.D.B. 
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de R.C.D. e de S.D.B. 
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de de R.C.D. e de S.D.B. 
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021.

2022017208 2022018997 - Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020.

2022017210 2022019020 - Acreditación das circunstancias polas que D.V.L.P. non consta no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de 
formar parte da unidade de convivencia e de estaren empadroada en Ourense noutro domicilio e con tres meses mínimo de 
antigüidade, subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo. 
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de D.M.P.P.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de D.M.P.P., de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de D.M.P.P.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de D.M.P.P., de ser o caso.
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2022017213 2022019014 - Anexo II completamente cuberto.
- Anexo III completamente cuberto.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de R.D.S.G.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022), de ser o caso.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de Y.A.H.S., de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de Y.A.H.S.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de Y.A.H.S.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de Y.A.H.S., de ser o caso.

2022017216 2022019012 - Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022).
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese .ano
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021, de ser o caso.

2022017218 2022019010 - Anexo III completamente cuberto.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de V.P.R. e de J.T.F.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos de 
J.A.P.

2022017224 2022019022 - Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de L.J.C.P.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de L.J.C.P. ou Anexo II completamente cuberto por L.J.C.P.
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022) de L.J.C.P., de ser o caso.
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de L.J.C.P.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de L.J.C.P., de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de L.J.C.P.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de L.J.C.P., de K.A.M.C. e de J.A.M.S.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de L.J.C.P., de K.A.M.C. e de J.A.M.S., de ser o caso.
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2022017226 2022019053 - Acreditación das circunstancias que xustifican que A.M.G.G. forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no certificado 
municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación identificativa, económica e/ou doutra 
índole esixida polas bases reguladoras (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de familia, convenio regulador...).
-Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, ...). 

2022017232 2022019051 - Anexo III completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de N.P.M.
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non consta no certificado municipal de empadroamento e convivencia 
e, de formaren parte da unidade de convivencia e de estaren empadroados en Ourense noutro domicilio e con tres meses mínimo de 
antigüidade, subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo. Aportar tamén deles toda a documentación 
identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras. (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de 
familia, convenio regulador, anexos completos ...). 

2022017240 2022019058 - NIE en vigor de Y.A.C.S., D.L.B.G., N.D.B.C. e de J.D.B.C.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de Y.A.C.S. e de D.L.B.G.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de Y.A.C.S. e de D.L.B.G.
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022).
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de Y.A.C.S. e de D.L.B.G. No caso de non estar obrigados a presentar declaración deberán aportar a seguinte documentación:
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionistas.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 ou 2021.

2022017247 2022019049 - NIE en vigor de K.L.B.S. e de L.G.B.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de K.L.B.S.
Xustificante de ingresos RISGA e/ou IMV do ano 2021, no caso de ser preceptora de K.L.B.S.
- Copia da declaración do IRPF do ano 2021 de K.L.B.S. ou ben a do 2020 de A.P.R. No caso de que K.L.B.S. non esté obrigada a 
presentar a declaración do IRPF deberá achegar a seguinte documentación:
- Certificado de pensión do exercicio 2021, no caso de ser pensionista de.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2021, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2021.

2022017254 2022019062 - Acreditación das circunstancias polas que o proxenitor de A.B.C. non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, ...).

2022017256 2022019079 - Anexo II completamente cuberto.
- Anexo III completamente cuberto.
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- Copia do DNI/NIE/pasaporte (en vigor) de S.D.T e de D.U.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de D.U.
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022) de M.R.T., de M.M. e de D.U.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de M.R.T., de M.M. e de D.U., de ser o caso.
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de M.R.T., de M.M. e de D.U.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de M.R.T., de M.M. e de D.U.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de M.R.T., de M.M. e de D.U.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de M.R.T., de M.M. e de D.U.

2022017262 2022019072 - Anexo III cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- NIE en vigor de M.A.M.A.
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, ...).

2022017265 2022019073 - Anexo II cuberto e asinado por todos os membros con ingresos computables.
- Anexo III cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- NIE en vigor de C.A.O.F.
- DNI de M.F.G.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de M.F.G., J.M.F.L. e de C.A.O.F.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 de M.F.G. No caso de non estar obrigado a 
presentala deberá aportar a seguinte documentación:
- Certificado de pensión do exercicio 2020 
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020

2022017268 2022019050 - Anexo III debidamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
2022017269 2022019075 - Xustificante de ingresos RISGA e/ou IMV durante o exercicio de 2020, ou ben copia da declaración do IRPF de 2021 de tela 

presentado antes do 6 de maio de 2022.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de I.C.C.

2022017275 2022019430 .- Declaración responsable segundo (ANEXO II).
.- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
- Fotocopia do DNI,/NIE/Pasaporte (en vigor) de OSCAR e do libro de familia completo DE MERCEDES Y JOSE VICENTE (ou , no 
seu defecto, documentación que substitúa).
.- Fotocopia da declaración do IRPF (Modelo D-100) (ou no seu caso documentación fiscal e laboral acreditativa dos rendementos 
netos) de dous exercicios anteriores ao da convocatoria correspondente, de OSCAR
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- Certificado da pensión para as persoas preceptoras das pensións. OSCAR
 Documentación no caso de non estar obrigado a presentar a declaración do IRPF (maiores de 16 anos) deberá achegar a seguinte 
documentación:
- Xustificante de pensión (xubilación, invalidez, viuvez, orfandade, favor familia…).OSCAR
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de OSCAR y MERCEDES. En caso de telo 
solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa emitido e recibido. No 
caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar certificación que 
substitúa a da vida laboral.
.- No caso de separación ou divorcio legal, DE MERCEDES, copia da sentenza e do convenio regulador, así como os xustificantes 
bancarios das achegas económicas establecidas na sentenza. 
- En situacións de impago, copia da solicitude da execución da sentenza presentada ante o Xulgado ou xustificante de inicio das 
actuacións.
- Nos casos de nulidade, separación ou divorcio de MERCEDES, o responsable da beca será o pai ou nai que teña atribuída o custodia 
do menor, de acordo co establecido no convenio regulador ou sentenza xudicial.
- En caso de unións de feito nas que non exista convivencia, sentenza de garda, custodia e alimentos, así como xustificante das 
achegas económicas establecidas na dita sentenza. MERCEDES
- En situación de impago, copia da solicitude de execución da sentenza presentada diante do Xulgado, ou xustificante de inicio das 
actuacións.

2022017276 2022019103 - Anexo III completamente cuberto.
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de J.A.M.D.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de J.A.M.D., de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de J.A.M.D.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de A.D.C. e de J.A.M.D.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de A.D.C. e de J.A.M.D., de ser o caso.

2022017278 2022019081 - Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022) de A.D.R.E e de J.M.D.L.B.
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de A.D.R.E. e de J.M.D.L.B.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de A.D.R.E. e de J.M.D.L.B., de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de A.D.R.E. e de J.M.D.L.B.
-Acreditación das circunstancias polas que o proxenitor J.M.D.L.B non consta no certificado municipal de empadroamento e 
convivencia e, de formaren parte da unidade de convivencia e de estar empadroados en Ourense noutro domicilio e con tres meses 
mínimo de antigüidade, subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo.

2022017279 2022019096 - Anexo I completamente cuberto.
- Anexo III completamente cuberto.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
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mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022).
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de A.C.F.P, de J.D.P.F e de P.V.P.F.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de A.C.F.P, de J.D.P.F e de P.V.P.F.
- Copia da sentenza de separación ou divorcio, de ser o caso.
- Copia do convenio regulador, de ser o caso.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador, de ser o caso.
- Copia da sentenza de garda, custodia e alimentos, de ser o caso.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos, de 
ser o caso.
- Copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións, de sero caso.

2022017283 2022019087 - Identificar á seguinte persoa que aparece na folla padronal, se forman parte ou non da unidade de convivencia: M.A.P.M. No caso de
que forme parte da unidade de convivencia, deberá presentar toda a documentación preceptiva.
- Anexo III completamente cuberto.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de J.J.A.O.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de J.J.A.O.
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022) de J.J.A.O., de A.G.C.A. e de A.K.C.A., de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de J.J.A.O.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de J.J.A.O.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de J.J.A.O.

2022017288 2022019085 - Acreditación das circunstancias polas que A.B.F. non consta no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de 
formaren parte da unidade de convivencia e de estaren empadroados en Ourense noutro domicilio e con tres meses mínimo de 
antigüidade, subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de R.F.R.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 (se considera que estes datos económicos lle 
resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 2022) de R.F.R. ou 
Anexo II completamente cuberto.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de R.F.R.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de
R.F.R.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de R.F.R., de ser o caso.

2022017295 2022019089 - Anexo II completamente cuberto.
- Anexo III completamente cuberto.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de V.R.S.
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- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de V.R.S.
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022), de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de V.R.S.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de V.R.S.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021, de ser ocaso.
- Copia da sentenza de separación ou divorcio, de ser o caso.
- Copia do convenio regulador, de ser o caso.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador, de ser o caso.
- Copia da sentenza de garda, custodia e alimentos, de ser o caso.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos, de 
ser o caso.
- Copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións, de ser o caso.
- Copia do certificado da situación de acollemento do/da menor, emitido polo organismo competente e contía da remuneración, de 
ser o caso.

2022017298 2022019094 - Anexo III completamente cuberto.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de N.E.M.M. e de M.C.C.C.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Certificado do centro de estudos de que I.Y.M.C. estivo estudando no ano 2020 ou 2021.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de N.E.M.M.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021, de ser o caso.

2022017304 2022019097 - Certificado do centro de estudos de que A.M. estivo estudando no ano 2020 ou 2021.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021, de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de A.M.

2022017310 2022019098 - Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022).
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de E.Q.P.
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de E.Q.P.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de E.Q.P.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 E.Q.P., de ser o caso.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador de K.J.H.O.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos de 
A.S.O.
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2022017316 2022019107 -Anexo II completamente cuberto.
-Anexo III completamente cuberto.
-Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade Social
de B. A. V. 
-Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, certificado de defunción, ...).
-De formar parte da unidade de convivencia o outro proxenitor e de estar empadroado en Ourense noutro domicilio e con tres meses 
mínimo de antigüidade, subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo. Aportar tamén del toda a documentación 
identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras. (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de 
familia, convenio regulador, anexos completos ...). 

2022017318 2022019105 - Anexo III completamente cuberto.
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de I.G.R. 
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de I.G.R., de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de I.G.R. 
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de I.G.R. e de A.G.C.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de I.G.R. e de A.G.C., de ser o caso.

2022017319 2022019108 -Anexo III completamente cuberto.
-Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade Social
de P. C. R. e B. P. G. 
-Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, certificado de defunción, ...) e, de formar parte da unidade de convivencia e de estar
empadroado en Ourense noutro domicilio e con tres meses mínimo de antigüidade, subsanar o feito para que todos estean 
empadroados no mesmo.

2022017321 2022019434 .- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de ALBA.
2022017322 2022019083 - Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 

correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022) de V.D.H.P. e de I.S.M.
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de V.D.H.P., de I.S.M., de Y.H.S. e de M.N.C.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de V.D.H.P., de I.S.M., de Y.H.S. e de M.N.C., de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de V.D.H.P., de I.S.M., de Y.H.S. e de M.N.C.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de V.D.H.P.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de V.D.H.P., de I.S.M, de Y.H.S. e de M.N.C .

2022017323 2022019113 -Anexo I completamente cuberto.
-Anexo III completamente cuberto.
-Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de C. O. R. e BA. C. H.
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-Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de M. C. O.
-Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade Social
de C. O. R. e BA. C. H.

2022017327 2022019437 .- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
- Fotocopia dos DNI (maiores de 14 anos)/NIE/Pasaporte (en vigor) de todos os membros da unidade de convivencia e do(s) libro(s) 
de familia completo, (ou , no seu defecto, documentación que substitúa).
.- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. No caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar 
certificación que substitúa a da vida laboral.

2022017333 2022019450 .- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. No caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar 
certificación que substitúa a da vida laboral, de MEK
- Aportación da documentación acreditativa das circunstancias que xustifican que AL, forma parte da unidade de convivencia tal e 
como figura no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación 
identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras ( DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de 
familia, convenio regulador...). OUTROS MEMBROS DISTINTOS DOS PROXENITORES.

2022017341 2022019455 .- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
.- Fotocopia da declaración do IRPF (Modelo D-100) (ou no seu caso documentación fiscal e laboral acreditativa dos rendementos 
netos) de dous exercicios anteriores ao da convocatoria correspondente, de PMG
- Certificado da pensión para as persoas preceptoras das pensións.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio anterior ,cando proceda.de PMG
- Xustificante de pensión (xubilación, invalidez, viuvez, orfandade, favor familia…).de PMG
.- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. No caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar 
certificación que substitúa a da vida laboral. de PMG
.- Xustificante de ingresos de prestación de RISGA ou IMV, no caso de ter sido beneficiario nos dous anos anteriores ao da 
convocatoria.de PMG

2022017342 2022019479 - Certificado da pensión para as persoas preceptoras das pensións.
.- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. No caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar 
certificación que substitúa a da vida laboral.
.- Xustificante de ingresos de prestación de RISGA ou IMV, no caso de ter sido beneficiario nos dous anos anteriores ao da 
convocatoria.
- Aportación da documentación acreditativa das circunstancias que xustifican que, MAA, IS, y RTS, forman parte da unidade de 
convivencia tal e como figura no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a 
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documentación identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras ( DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida 
laboral, libro de familia, convenio regulador...). OUTROS MEMBROS DISTINTOS DOS PROXENITORES.

2022017347 2022019481 .- Declaración responsable segundo (ANEXO II).
- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
.- Fotocopia dos DNI (maiores de 14 anos)/NIE/Pasaporte (en vigor) de todos os membros da unidade de convivencia
.- Fotocopia da declaración do IRPF (Modelo D-100) (ou no seu caso documentación fiscal e laboral acreditativa dos rendementos 
netos) de dous exercicios anteriores ao da convocatoria correspondente, de cada un dos membros computables da unidade de 
convivencia
 Excepcións:
- Xustificante da Administración Tributaria correspondente, se a unidade familiar percibiu ingresos no estranxeiro que non fosen 
declarados en España nos dous exercicios anteriores.
- Certificado da pensión para as persoas preceptoras das pensións.GC
 Documentación no caso de non estar obrigado a presentar a declaración do IRPF (maiores de 16 anos) deberá achegar a seguinte 
documentación:
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio anterior ,cando proceda.GC
- Xustificante de pensión (xubilación, invalidez, viuvez, orfandade, favor familia…).GC
.- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. No caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar 
certificación que substitúa a da vida laboral. GC

7.6.- Xustificante de ingresos de prestación de RISGA ou IMV, no caso de ter sido beneficiario nos dous anos anteriores ao da 
convocatoria.

2022017350 2022019482 .- Declaración responsable segundo (ANEXO II).
- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
.- Fotocopia da declaración do IRPF (Modelo D-100) (ou no seu caso documentación fiscal e laboral acreditativa dos rendementos 
netos) de dous exercicios anteriores ao da convocatoria correspondente, de cada un dos membros computables da unidade de 
convivencia.
- Certificado da pensión para as persoas preceptoras das pensións. CJRC
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio anterior ,cando proceda.CJRC
- Xustificante de pensión (xubilación, invalidez, viuvez, orfandade, favor familia…)..CJRC
.- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. No caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar 
certificación que substitúa a da vida laboral.
.- Xustificante de ingresos de prestación de RISGA ou IMV, no caso de ter sido beneficiario nos dous anos anteriores ao da 
convocatoria.CJRC

2022017357 2022019484 .- Declaración responsable segundo (ANEXO II).
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.- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante
.- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. No caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar 
certificación que substitúa a da vida laboral.

2022017358 2022019569 .- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
.- Fotocopia do(s) libro(s) de familia completo, (ou , no seu defecto, documentación que substitúa).
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio anterior ,cando proceda, de NF
- Xustificante de pensión (xubilación, invalidez, viuvez, orfandade, favor familia…). de NF
.- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. No caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar 
certificación que substitúa a da vida laboral, de AIT
- Xustificante de ingresos de prestación de RISGA ou IMV, no caso de ter sido beneficiario nos dous anos anteriores ao da 
convocatoria, de NF
- Aportación da documentación acreditativa das circunstancias que xustifican que, SA, ZA, MA y KZ, forman parte da unidade de 
convivencia tal e como figura no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a 
documentación identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras ( DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida 
laboral, libro de familia, convenio regulador...). OUTROS MEMBROS DISTINTOS DOS PROXENITORES.

2022017359 2022019485 - Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. No caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar 
certificación que substitúa a da vida laboral.
- Aportación da documentación acreditativa das circunstancias que xustifican que KCC, forma parte da unidade de convivencia tal e 
como figura no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación 
identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras ( DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de 
familia, convenio regulador...). OUTROS MEMBROS DISTINTOS DOS PROXENITORES.

2022017360 2022019487 - Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
- Fotocopia do libro de familia completo
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. No caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar 
certificación que substitúa a da vida laboral.

2022017363 2022019566 XUSTIFICACION DE ANTIGUEDADE INFERIOR A 3 MESES NO PADRON DO CONCELLO DE OURENSE DE DKCG y KJGC 
.- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
.- Fotocopia dos DNI (maiores de 14 anos)/NIE/Pasaporte (en vigor) de todos os membros da unidade de convivencia e do(s) libro(s) 
de familia completo, (ou , no seu defecto, documentación que substitúa).
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- Xustificante da Administración Tributaria correspondente, se a unidade familiar percibiu ingresos no estranxeiro que non fosen 
declarados en España nos dous exercicios anteriores.

2022017364 2022019565 .- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido, DE ADHE
- Xustificante das achegas económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos.
- En situación de impago, copia da solicitude de execución da sentenza presentada diante do Xulgado, ou xustificante de inicio das 
actuacións.

2022017373 2022019574 - Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
.- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. No caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar 
certificación que substitúa a da vida laboral.
- Xustificante das achegas económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos.
- En situación de impago, copia da solicitude de execución da sentenza presentada diante do Xulgado, ou xustificante de inicio das 
actuacións.

2022017375 2022019576 - Declaración responsable segundo (ANEXO II).
- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
- Fotocopia dos DNI/NIE/Pasaporte (en vigor) de TAJ
- Fotocopia da declaración do IRPF (Modelo D-100) (ou no seu caso documentación fiscal e laboral acreditativa dos rendementos 
netos) de dous exercicios anteriores ao da convocatoria correspondente, de cada un dos membros computables da unidade de 
convivencia. 
- Xustificante da Administración Tributaria correspondente, se a unidade familiar percibiu ingresos no estranxeiro que non fosen 
declarados en España nos dous exercicios anteriores.
- Certificado da pensión para as persoas preceptoras das pensións. 
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou nos dous exercicios fiscais anteriores, se hai máis dunha, ou outros 
documentos obtidos neses anos. .
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio anterior ,cando proceda. 
- Xustificante de pensión (xubilación, invalidez, viuvez, orfandade, favor familia…). 
.- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. No caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar 
certificación que substitúa a da vida laboral. 
.- Xustificante de ingresos de prestación de RISGA ou IMV, no caso de ter sido beneficiario nos dous anos anteriores ao da 
convocatoria.

2022017379 2022019577 XUSTIFICACION DA ANTIGUEDADE INFERIOR A 3 MESES NO PADRON DO CONCELLO DE OURENSE DE LPV.
- Declaración responsable segundo (ANEXO II).
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- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
- Xustificante da Administración Tributaria correspondente, se a unidade familiar percibiu ingresos no estranxeiro que non fosen 
declarados en España nos dous exercicios anteriores.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio anterior ,cando proceda.
- Xustificante de ingresos de prestación de RISGA ou IMV, no caso de ter sido beneficiario nos dous anos anteriores ao da 
convocatoria.
.- En caso de unións de feito nas que non exista convivencia, sentenza de garda, custodia e alimentos, así como xustificante das 
achegas económicas establecidas na dita sentenza.
- Aportación da documentación acreditativa das circunstancias que xustifican que, KVGM, WIRS, JSRG y DARG, forman parte da 
unidade de convivencia tal e como figura no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a
documentación identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras ( DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida 
laboral, libro de familia, convenio regulador...). OUTROS MEMBROS DISTINTOS DOS PROXENITORES.

2022017380 2022019578 .- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
- Fotocopia do DNI,/NIE/Pasaporte (en vigor) de WIRS
- Xustificante da Administración Tributaria correspondente, se a unidade familiar percibiu ingresos no estranxeiro que non fosen 
declarados en España nos dous exercicios anteriores.
- Certificado da pensión para as persoas preceptoras das pensións.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou nos dous exercicios fiscais anteriores, se hai máis dunha, ou outros 
documentos obtidos neses anos.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio anterior ,cando proceda.
- Xustificante de pensión (xubilación, invalidez, viuvez, orfandade, favor familia…).
.- Xustificante de ingresos de prestación de RISGA ou IMV, no caso de ter sido beneficiario nos dous anos anteriores ao da 
convocatoria.

2022017383 2022019582 .- En caso de unións de feito nas que non exista convivencia, sentenza de garda, custodia e alimentos, así como xustificante das 
achegas económicas establecidas na dita sentenza.

2022017384 2022019584 .- Xustificante das achegas económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos,
- En situación de impago, copia da solicitude de execución da sentenza presentada diante do Xulgado, ou xustificante de inicio das 
actuacións.

2022017388 2022019580 .- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.

2022017392 2022019592 - Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
.- Fotocopia do DNI, de CSM
- Fotocopia da declaración do IRPF (Modelo D-100) (ou no seu caso documentación fiscal e laboral acreditativa dos rendementos 
netos) de dous exercicios anteriores ao da convocatoria correspondente, de cada un dos membros computables da unidade de 
convivencia.
- Certificado da pensión para as persoas preceptoras das pensións.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou nos dous exercicios fiscais anteriores, se hai máis dunha, ou outros 
documentos obtidos neses anos.
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- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio anterior ,cando proceda.
- Xustificante de pensión (xubilación, invalidez, viuvez, orfandade, favor familia…).
.- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. No caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar 
certificación que substitúa a da vida laboral.
.- Xustificante de ingresos de prestación de RISGA ou IMV, no caso de ter sido beneficiario nos dous anos anteriores ao da 
convocatoria.
- En caso de unións de feito nas que non exista convivencia, sentenza de garda, custodia e alimentos, así como xustificante das 
achegas económicas establecidas na dita sentenza.
- En situación de impago, copia da solicitude de execución da sentenza presentada diante do Xulgado, ou xustificante de inicio das 
actuacións.

2022017396 2022019594 - Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
.- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. No caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar 
certificación que substitúa a da vida laboral.

2022017397 2022019604 XUSTIFICACION DA ANTIGUEDADE INFERIOR A 3 MESES NO PADRON DO CONCELLO DE OURENSE DE amvb y asov
.- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
 - Fotocopia do libro de familia completo, (ou , no seu defecto, documentación que substitúa).
- Xustificante da Administración Tributaria correspondente, se a unidade familiar percibiu ingresos no estranxeiro que non fosen 
declarados en España nos dous exercicios anteriores.
.- Aportación da documentación acreditativa das circunstancias que xustifican que.... SMCM forma parte da unidade de convivencia 
tal e como figura no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación 
identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras ( DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de 
familia, convenio regulador...). OUTROS MEMBROS DISTINTOS DOS PROXENITORES.

.
2022017403 2022019671 - Modelo normalizado de solicitude completamente cuberto (ANEXO I) “...asinado pola persoa solicitante”.

- Declaración responsable segundo (ANEXO II).
.- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
- Aportación da documentación acreditativa das circunstancias que xustifican que, SLPA, forma parte da unidade de convivencia tal e 
como figura no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación 
identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras ( DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de 
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familia, convenio regulador...). OUTROS MEMBROS DISTINTOS DOS PROXENITORES.
2022017404 2022019563 .- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 

unidade de convivencia, incluído o solicitante.
2022017406 2022019561 Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 

unidade de convivencia, incluído o solicitante.
2022017408 2022019560 - Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 

unidade de convivencia, incluído o solicitante.
.- Fotocopia do DNI /NIE/Pasaporte (en vigor) de JAFN
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. No caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar 
certificación que substitúa a da vida laboral. DE JAFN y/o MSGL
- Aportación da documentación acreditativa das circunstancias que xustifican que YEBA y ACAU, forman parte da unidade de 
convivencia tal e como figura no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a 
documentación identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras ( DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida 
laboral, libro de familia, convenio regulador...). OUTROS MEMBROS DISTINTOS DOS PROXENITORES.

2022017409 2022019554 .- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.

2022017410 2022019556 - Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
- En caso de unións de feito nas que non exista convivencia, sentenza de garda, custodia e alimentos, así como xustificante das 
achegas económicas establecidas na dita sentenza.
- En situación de impago, copia da solicitude de execución da sentenza presentada diante do Xulgado, ou xustificante de inicio das 
actuacións.

2022017413 2022019552 - Declaración responsable segundo (ANEXO II).
- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
- Fotocopia dos DNI (maiores de 14 anos)/NIE/Pasaporte (en vigor) de todos os membros da unidade de convivencia e do(s) libro(s) 
de familia completo, (ou , no seu defecto, documentación que substitúa).
- Fotocopia da declaración do IRPF (Modelo D-100) (ou no seu caso documentación fiscal e laboral acreditativa dos rendementos 
netos) de dous exercicios anteriores ao da convocatoria correspondente, de cada un dos membros computables da unidade de 
convivencia.
- Certificado da pensión para as persoas preceptoras das pensións.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio anterior ,cando proceda.
- Xustificante de pensión (xubilación, invalidez, viuvez, orfandade, favor familia…).
.- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. No caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar 
certificación que substitúa a da vida laboral.
- Xustificante de ingresos de prestación de RISGA ou IMV, no caso de ter sido beneficiario nos dous anos anteriores ao da 
convocatoria.
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2022017414 2022019549 .- Declaración responsable segundo (ANEXO II).
.- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
- Fotocopia do DNI de ADV
.- Fotocopia da declaración do IRPF (Modelo D-100) (ou no seu caso documentación fiscal e laboral acreditativa dos rendementos 
netos) de dous exercicios anteriores ao da convocatoria correspondente, de cada un dos membros computables da unidade de 
convivencia.
-Certificado do centro de estudos no que se faga constar a súa matriculación, aqueles que estean estudando e sexan maiores de 16 
anos. ADV
- Certificado da pensión para as persoas preceptoras das pensións.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio anterior ,cando proceda.
- Xustificante de pensión (xubilación, invalidez, viuvez, orfandade, favor familia…).
.- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. No caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar 
certificación que substitúa a da vida laboral.
- Xustificante de ingresos de prestación de RISGA ou IMV, no caso de ter sido beneficiario nos dous anos anteriores ao da 
convocatoria.
.- Xustificante das achegas económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos,
- En situación de impago, copia da solicitude de execución da sentenza presentada diante do Xulgado, ou xustificante de inicio das 
actuacións.

2022017415 2022019547 XUSTIFICACION DE ANTIGUEDADE MENOR A 3 MESES NO PADRON DO CONCELLO DE OURENSE DE OS CATRO 
MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR 
- Xustificante da Administración Tributaria correspondente, se a unidade familiar percibiu ingresos no estranxeiro que non fosen 
declarados en España nos dous exercicios anteriores.

2022017420 2022019545 - Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
.- Fotocopia do libro de familia completo, (ou , no seu defecto, documentación que substitúa).
.- Aportación da documentación acreditativa das circunstancias que xustifican que, VJHA,forma parte da unidade de convivencia tal e
como figura no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación 
identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras ( DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de 
familia, convenio regulador...). OUTROS MEMBROS DISTINTOS DOS PROXENITORES.
- Xustificante das achegas económicas establecidas na sentenza de garda e custodia.
- En situación de impago, copia da solicitude de execución da sentenza presentada diante do Xulgado, ou xustificante de inicio das 
actuacións.

2022017423 2022019543 - Aportación da documentación acreditativa das circunstancias que xustifican que MTVV, forma parte da unidade de convivencia tal 
e como figura no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación 
identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras ( DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de 
familia, convenio regulador...). OUTROS MEMBROS DISTINTOS DOS PROXENITORES.

2022017425 2022019542 .- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante. 
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- Xustificante da Administración Tributaria correspondente, se a unidade familiar percibiu ingresos no estranxeiro que non fosen 
declarados en España nos dous exercicios anteriores.
- Aportación da documentación acreditativa das circunstancias que xustifican que, CVI, SEPE, y SDPE, forman parte da unidade de 
convivencia tal e como figura no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a 
documentación identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras ( DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida 
laboral, libro de familia, convenio regulador...). OUTROS MEMBROS DISTINTOS DOS PROXENITORES.

2022017428 2022019541 .- Aportación da documentación acreditativa das circunstancias que xustifican que LA, forma parte da unidade de convivencia tal e 
como figura no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación 
identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras ( DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de 
familia, convenio regulador...). OUTROS MEMBROS DISTINTOS DOS PROXENITORES.

2022017430 2022019540 - Declaración responsable segundo (ANEXO II).
.- Fotocopia dos DNI (maiores de 14 anos)/NIE/Pasaporte (en vigor) de todos os membros da unidade de convivencia e do(s) libro(s) 
de familia completo, (ou , no seu defecto, documentación que substitúa).
.- Fotocopia da declaración do IRPF (Modelo D-100) (ou no seu caso documentación fiscal e laboral acreditativa dos rendementos 
netos) de dous exercicios anteriores ao da convocatoria correspondente, de cada un dos membros computables da unidade de 
convivencia.
 Excepcións:
- Xustificante da Administración Tributaria correspondente, se a unidade familiar percibiu ingresos no estranxeiro que non fosen 
declarados en España nos dous exercicios anteriores.
- Certificado da pensión para as persoas preceptoras das pensións.
 Documentación no caso de non estar obrigado a presentar a declaración do IRPF (maiores de 16 anos) deberá achegar a seguinte 
documentación:
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio anterior ,cando proceda.
- Xustificante de pensión (xubilación, invalidez, viuvez, orfandade, favor familia…).
.- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. No caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar 
certificación que substitúa a da vida laboral.
.- Xustificante de ingresos de prestación de RISGA ou IMV, no caso de ter sido beneficiario nos dous anos anteriores ao da 
convocatoria.
.- Aportación da documentación acreditativa das circunstancias que xustifican que, ME y RN, forman parte da unidade de 
convivencia tal e como figura no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a 
documentación identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras ( DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida 
laboral, libro de familia, convenio regulador...). OUTROS MEMBROS DISTINTOS DOS PROXENITORES.

2022017433 2022019672 - Aportación da documentación acreditativa das circunstancias que xustifican que, LAIZ GR y LINA GR, forman parte da unidade de 
convivencia tal e como figura no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a 
documentación identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras ( DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida 
laboral, libro de familia, convenio regulador...). OUTROS MEMBROS DISTINTOS DOS PROXENITORES.

2022017434 2022019674 .- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
- Fotocopia dos DNI, NIE/Pasaporte , (ou , no seu defecto, documentación que substitúa). de GAPA, EN VIGOR
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- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. No caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar 
certificación que substitúa a da vida laboral. de GAPA

2022017439 2022019551 - Fotocopia da declaración do IRPF (Modelo D-100) (ou no seu caso documentación fiscal e laboral acreditativa dos rendementos 
netos) de dous exercicios anteriores ao da convocatoria correspondente, de RGD
- Certificado da pensión para as persoas preceptoras das pensións.RGD
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio anterior ,cando proceda.RGD
- Xustificante de pensión (xubilación, invalidez, viuvez, orfandade, favor familia…).RGD
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. No caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar 
certificación que substitúa a da vida laboral.
.- Xustificante de ingresos de prestación de RISGA ou IMV, no caso de ter sido beneficiario nos dous anos anteriores ao da 
convocatoria.RGD

2022017441 2022019727 .- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitant
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. No caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar 
certificación que substitúa a da vida laboral.

2022017442 2022019731 - Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
- En caso de unións de feito nas que non exista convivencia, sentenza de garda, custodia e alimentos, xustificante das achegas 
económicas establecidas na dita sentenza.

2022017444 2022019735 - Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
- Fotocopia dos DNI (maiores de 14 anos)/NIE/Pasaporte (en vigor) de todos os membros da unidade de convivencia e do(s) libro(s) 
de familia completo, (ou , no seu defecto, documentación que substitúa).
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. No caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar 
certificación que substitúa a da vida laboral.
.- No caso de separación ou divorcio legal, copia da sentenza e do convenio regulador, así como os xustificantes bancarios das achegas
económicas establecidas na sentenza. 
- En situacións de impago, copia da solicitude da execución da sentenza presentada ante o Xulgado ou xustificante de inicio das 
actuacións.
- Nos casos de nulidade, separación ou divorcio dos proxenitores, o responsable da beca será o pai ou nai que teña atribuída o 
custodia do menor, de acordo co establecido no convenio regulador ou sentenza xudicial.
- En caso de custodia compartida, cada proxenitor será en función do tempo que teña atribuída a custodia, segundo estableza o 
convenio regulador ou sentenza xudicial. Neste caso se un dos proxenitores non ten dereito á axuda de comedor, deberá 
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comprometerse a aboar a súa parte correspondente.
- En caso de unións de feito nas que non exista convivencia, sentenza de garda, custodia e alimentos, así como xustificante das 
achegas económicas establecidas na dita sentenza.
- En situación de impago, copia da solicitude de execución da sentenza presentada diante do Xulgado, ou xustificante de inicio das 
actuacións.

2022017448 2022019737 .- Fotocopia dos DNI (maiores de 14 anos)/NIE/Pasaporte (en vigor) de todos os membros da unidade de convivencia e do(s) libro(s) 
de familia completo, (ou , no seu defecto, documentación que substitúa).
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. No caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar 
certificación que substitúa a da vida laboral.

2022017452 2022019741 - Declaración responsable segundo (ANEXO II).
- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante..
.- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. No caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar 
certificación que substitúa a da vida laboral.

2022017456 2022019755 .- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.

2022017459 2022019751 - Modelo normalizado de solicitude completamente cuberto (ANEXO I) “...asinado pola persoa solicitante”.
- Declaración responsable segundo (ANEXO II).
- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
.- Aportación da documentación acreditativa das circunstancias que xustifican que, JOL, forma parte da unidade de convivencia tal e 
como figura no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación 
identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras ( DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de 
familia, convenio regulador...). OUTROS MEMBROS DISTINTOS DOS PROXENITORES.

2022017545 2022019767 - Fotocopia dos DNI (maiores de 14 anos) de todos os membros da unidade de convivencia e do(s) libro(s) de familia completo, (ou , 
no seu defecto, documentación que substitúa).
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social, de todos os membros computables maiores de 
16 anos. En caso de telo solicitado, presentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axuntarase á solicitude en canto sexa 
emitido e recibido. No
caso de persoas con condición de empregados da Administración Pública ou profesionais, deberán presentar certificación que 
substitúa a da vida laboral.

WEB2022006142 2022015693 - Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 do outro proxenitor, R.F.R. ou, no seu caso, o 
Anexo II cuberto e asinado tanto pola solicitante como polo proxenitor indicado.

WEB2022006189 2022015695 - Anexo I completamente cuberto.
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- Anexo II completamente cuberto
- Anexo III completamente cuberto
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor).
- Xustificación da non antigüidade de tres meses no padrón do concello de Ourense do/da menor pola que se solicita a axuda.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de M.R.G. e de R.B.M.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de M.R.G. e de R.B.M.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de M.R.G. e de R.B.M. De non estar obrigados a presentar a declaración do IRPF, deberán achegar a seguinte documentación:
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 ou 2021.

WEB2022006202 2022015701 - Anexo I completamente cuberto.
- Anexo II completamente cuberto e asinado polos membros computables.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de M.V.C e de F.L.C.
- Copia do libro de familia completo.
- Anexo III completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar. 
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de M.V.C e de F.L.C.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 M.V.C e de F.L.C.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de M.V.C e de F.L.C. De non estar obrigados a presentar a declaración do IRPF, deberán achegar a seguinte documentación:
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 ou 2021.

WEB2022006229 2022015811 - Fotocopia do DNI de J.M.L.L.
- Libro de familia completo.
- ANEXO II debidamente cumprimentada e firmada.
- ANEXO III cuberto e asinado por todos os membros da unidade de convivencia. De non autorizar a consulta de datos deberá 
achegarse a seguinte documentación:
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de J.M.L.L. e de A.C.C.

WEB2022006230 2022015812 - Acreditación das circunstancias que xustifican que I.M.C. forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no certificado 
municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación identificativa, económica e/ou doutra 
índole esixida polas bases reguladoras (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de familia, convenio regulador...).

WEB2022006250 2022016427 - Anexo I completamente cuberto
- Anexo II completamente cuberto
- Anexo III completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
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- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de I.F.R. e de T.P.C.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de I.F.R. e de T.P.C.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de I.F.R. e de T.P.C.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de I.F.R. e de T.P.C. No caso de non estar obrigados a presentar declaración de IRPF, deberán achegar a seguinte documentación:
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 ou 2021.

WEB2022006265 2022015880 - Anexo I completamente cuberto e asinado.
- Anexo II completamente cuberto por todos os membros computables da unidade familiar.
- DNI en vigor de M.A.G.V. e de J.A.B.N.
- Anexo III completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar. No caso de non autorizar a consulta de 
datos, deberá achegarse a seguinte documentación:
- Vida laboral actualizada de M.A.G.V., J.A.B.N. e de S.B.G.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 M.A.G.V. e de J.A.B.N. No caso de non estar 
algún dos indicados a presentar declaración de IRPF, deberán achegar a seguinte documentación:
- Certificado de pensión do exercicio 2020, no caso de ser pensionista.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020.

WEB2022006368 2022016086 - Certificado do centro de estudos no que se faga constar a súa matriculación de A.V.B.
- Acreditación das circunstancias polas que os outros proxenitores non forman parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, ...).
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de M.B.R.

WEB2022006371 2022016089 - Fotocopia dos DNI de J.J.A.F. e de M.A.G.
- Libro de Familia completo.
- Anexo III completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de J.J.A.F. e de M.A.G.

WEB2022006413 2022016199 - Anexo I completamente cuberto
- Anexo II completamente cuberto
- Anexo III completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de L.H.C.
- Copia do libro de familia completa.
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor e os fillos non constan no certificado municipal de empadroamento e 
convivencia e, de formaren parte da unidade de convivencia e de estaren empadroados en Ourense noutro domicilio e con tres meses 
mínimo de antigüidade, subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo. Aportar tamén deles toda a documentación 
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identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras. (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de 
familia, convenio regulador, anexos completos ...).
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de L.H.C.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de L.H.C. No caso de nono estar oblrigada a presentar a declaración do IRPF, deberá aportar a seguinte documentación:
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 ou 2021.

WEB2022006435 2022016201 - Anexo III debidamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de S.C.C. e de J.M.R.G.

WEB2022006445 2022016212 - Anexo II completamente cuberto e firmado tamén por I.C.P.
- Anexo III completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar. 
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de N.I.S.F.V. e de I.C.P.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de N.I.S.F.V. e de I.C.P. De non estar obrigado a presentar a declaración do IRPF (maiores de 16 anos) deberá achegar a seguinte 
documentación:
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020 ou 2021, ou outros documentos que acrediten os 
ingresos obtidos nese ano.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 ou 2021.

WEB2022006470 2022016315 - Acreditación das circunstancias que xustifican que J.O.D. forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no certificado 
municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación identificativa, económica e/ou doutra 
índole esixida polas bases reguladoras (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de familia, convenio regulador...).
- Anexo III cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- Libro de familia completo.
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, ...).

WEB2022006565 2022016420 - Acreditación das circunstancias que xustifican que M.P.F. e M.L.P.G.A. forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación identificativa, económica 
e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de familia, convenio regulador...).
- Anexo II cuberto e firmado por M.P.F. e M.L.P.G.A , de ser o caso.
- Anexo III completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar, incluidos M.P.F. e M.L.P.G.A, de ser o caso. 
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020. No caso de non estaren obrigados a presentar 
IRPF, M.P.F. e M.L.P.G.A deberán aportar:
- Certificado de pensión do exercicio 2020, no caso de ser pensionista.
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- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020.

WEB2022006601 2022016577 - Anexo II debidamente cumprimentado e asinado por todos os membros da unidade familiar con ingresos computables.
- Anexo III completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar e, en caso de non autorizar, deberán achegar 
a seguinte documentación:
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de D.B.F. e de O.P.B.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de D.B.F. e de O.P.B.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de D.B.F. e de O.P.B. De non estar obrigados a presentar declaración do IRPF, deberán achegar a seguinte documentación:
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 ou 2021.

WEB2022006645 2022016689 - Acreditación das circunstancias que xustifican que I.A.G. forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no certificado 
municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a documentación identificativa, económica e/ou doutra 
índole esixida polas bases reguladoras (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de familia, convenio regulador...).
- Anexo II cuberto e asinado, se é o caso, tamén por I.A.G.
- Copia do DNI en vigor de I.A.G. e de A.M.A.C.
- Copia do libro de familia completa.
- Anexo III debidamente cumprimentado e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de I.A.G. e de A.M.A.C.
- Acreditación das circunstancias polas que o proxenitor de N.J.B.A. non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, certificado de defunción, ...).
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de I.A.G. e de A.M.A.C. No caso de nono estar obrigados a presentar declaración do IRPF, deberán achegar a seguinte 
documentación:
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 ou 2021.

WEB2022006695 2022016805 - Anexo III completamente cuberto.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de LFJ.A.M e de AE.A.M.
- Copia da sentenza de garda, custodia e alimentos.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 de M.M.P.

WEB2022006718 2022016915 - Anexo III completamente cuberto.
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- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de F.N.G.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de F.N.G. e de A.N.G.

WEB2022006763 2022016980 - Anexo I completamente cuberto.
- Anexo III completamente cuberto.
- Copia da sentenza de garda, custodia e alimentos de DA.F.O.
- Xustificante bancario do ano 2020 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos.
- En caso de impago, copia da solicitude de execución de sentenza de garda, custodia e alimentos, presentada ante o xulgado ou 
xustificante do inicio de actuacións.

WEB2022006786 2022017085 - Acreditación das circunstancias polas que a solicitante e os fillos non constan no certificado municipal de empadroamento e 
convivencia e, de formaren parte da unidade de convivencia e de estaren empadroados en Ourense noutro domicilio e con tres meses 
mínimo de antigüidade, subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo.
- Anexo III completamente cuberto e, en caso de non autorizar as consultas, aportar a seguinte documentación:
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor).
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021.
- Copia da sentenza de separación ou divorcio, de ser o caso.
- Copia do convenio regulador, de ser o caso.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador, de ser o caso.
- Copia da sentenza de garda, custodia e alimentos, de ser o caso.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos, de 
ser o caso.
- Copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza dengarda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións, de ser o caso.

WEB2022006795 2022017090 - Faltan os Anexos I, II e III completamente cubertos e asinados polos membros da unidade de convivencia.
- Aportar toda a documentación identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras de todos os membros 
da unidade de convivencia. (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de familia, convenio regulador...).
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, certificado de defunción, ...). 
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non consta no certificado municipal de empadroamento e convivencia 
e, de formar parte da unidade de convivencia e de estar empadroado en Ourense noutro domicilio e con tres meses mínimo de 
antigüidade, subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo. Aportar tamén del toda a documentación identificativa, 
económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras. (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de familia, anexos 
completos ...).

WEB2022006803 2022017096 - Acreditación das circunstancias polas que o neno non consta no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de estar 
empadroado en Ourense noutro domicilio e con tres meses mínimo de antigüidade, subsanar o feito para que todos estean 
empadroados no mesmo.
- Anexo II completamente cuberto (falta o outro proxenitor).
- Anexo III completamente cuberto (falta o outro proxenitor) e, en caso de non autorizar as consultas, aportar a seguinte 
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documentación: - Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) do outro proxenitor; - Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, 
correspondente ao exercicio 2020 do outro proxenitor; - Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade 
Social ou doutra entidade distinta da Seguridade Social do outro proxenitor.
- O IRRF da solicitante tamén podería ser do exercicio 2021, se considera que estes datos económicos lle resutan máis beneficiosos e o 
presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 2022. De facelo, non serían necesarios os datos do 
outro proxenitor.

WEB2022006926 2022017531 - Anexo I completamente cuberto.
- Anexo II completamente cuberto.
- Anexo III completamente cuberto.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor).
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022).
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022).
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021, de ser o caso.

WEB2022006943 2022017576 - Copia do DNI (en vigor) de A.A.M. e de M.I.M.B.
- Copia do libro de familia completa.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de qen teña sido preceptor.
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, certificado de defunción, ...).
- Anexo II cuberto e asinado por todos os membros con ingresos computables.
- Anexo III completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de A.A.M. e de M.I.M.B.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de A.A.M. e de M.I.M.B. No caso de non estar obrigados a presentar declaración do IRPF, deberán achegar a seguinte 
documentación:
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano.
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- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 ou 2021.
WEB2022006991 2022017771 - Anexo III completamente cuberto.

- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de S.G.V. e de A.M.C.M.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de S.G.V. e de A.M.C.M.
- Contía de remuneración do acollemento familiar temporal de E.U.R.

WEB2022007031 2022018055 - Anexo III completamente cuberto.

WEB2022007055 2022018596 - Anexo III completamente cuberto
- Acreditación das circunstancias polas que o proxenitor non consta no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de 
formaren parte da unidade de convivencia e de estaren empadroados en Ourense noutro domicilio e con tres meses mínimo de 
antigüidade, subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de E.G.G. e de I.S.P.

WEB2022007065 2022018535 - Anexo II completamente cuberto, incluída a L.A.E.A.
- Anexo III completamente cuberto, incluída a L.A.E.A.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de L.A.E.A.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de L.A.E.A.
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de L.A.E.A.

WEB2022007073 2022018402 - Anexo III completamente cuberto.
WEB2022007080 2022018421 - Identificar a C.A.P.C. se forma parte ou non da unidade de convivencia, de ser o caso deberá presentar toda a documentación 

preceptiva. 
- Anexo III completamente cuberto.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor).
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de K.E.A., de A.R.E e de I.F.E.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021.
- Copia da sentenza de separación ou divorcio ou copia do convenio regulador, de ser o caso.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador, de ser o caso.
- Copia da sentenza de garda, custodia e alimentos, de ser o caso.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos.
- Copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións, de ser o caso.

WEB2022007105 2022018416 - Anexo III completamente cuberto.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de A.M.F.C.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de A.M.F.C.
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- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de A.M.F.C.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de A.M.F.C.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de A.M.F.C., de ser o caso.
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, certificado de defunción, ...).

WEB2022007161 2022019172 - Anexo III completamente cuberto.
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022) de L.E.R.M.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de L.E.R.M.
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de L.E.R.M.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de L.E.R.M.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de L.E.R.M., se é o caso.

WEB2022007178 2022019174 - Anexo III completamente cuberto.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor).
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022).
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022), de ser o caso.
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021, de ser o caso.
- Copia da sentenza de separación ou divorcio e/ou copia do convenio regulador, de ser o caso.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador e/ou xustificante 
bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos, de ser o caso.
- Copia da sentenza de garda, custodia e alimentos, e/ou copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio 
e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións, de ser o caso.
- Copia do certificado da situación de acollemento do/da menor, emitido polo organismo competente e contía da remuneración, de 
ser o caso.
- Certificado de minusvalía, de ser o caso.
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WEB2022007182 2022019178 - Identificar á seguintes persoa que aparece na folla padronal, se forma parte ou non da unidade de convivencia: M.C.A.T. No caso de 
que formen parte da unidade de convivencia, deberán presentar toda a documentación preceptiva.
- Acreditación das circunstancias polas que o proxenitor no consta no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de 
formaren parte da unidade de convivencia e de estaren empadroados en Ourense noutro domicilio e con tres meses mínimo de 
antigüidade, subsanar o feito para que todos estean empadroados no mesmo. Aportar tamén deles toda a documentación 
identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras. (DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida laboral, libro de 
familia, convenio regulador, anexos completos ...). 
- Anexo III completamente cuberto.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de L.V.A. 
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de L.V.A. 
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de L.V.A. 
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de L.V.A., de ser o caso.

WEB2022007200 2022019179 - Anexo II completamente cuberto.
- Anexo III completamente cuberto.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de D.L.A.L. e M.A.D.C.A.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de D.L.A.L. 
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de D.L.A.L.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de D.L.A.l., de ser o caso.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos e/ou 
xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador de M.V.D.C.
- Copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións, de ser o caso.

WEB2022007215 2022019184 - Anexo I completamente cuberto.
- Anexo II completamente cuberto.
- Anexo III completamente cuberto.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de M.A.M.A. e de P.E.B.M., de ser o caso.

WEB2022007228 2022019259 - Anexo II completamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar
- Anexo III completamente cuberto e, en caso de non autorizar as consultas, aportar a seguinte documentación:
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de E.A.J.
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa) de L.J.P
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022).
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
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mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022).
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de E.A.J. 
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de L.P.R. e E.A.J. se procede
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de L.P.R. e E.A.J.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de L.P.R. e E.A.J. se pocede
- Certificado de pensión do exercicio 2020 de M.S.R.D. e E.P.F.

WEB2022007236 2022019281 - Anexo III completamente cuberto por todos os membros da unidade de convivencia
- Acreditación das circunstancias polas que o outro proxenitor non forma parte da unidade de convivencia tal e como figura no 
certificado municipal de empadroamento e convivencia e aportación da documentación que o xustifique (sentenza de divorcio ou de 
garda, custodia e alimentos e convenio regulador, certificado de defunción, ...).

WEB2022007276 2022019415 - Modelo normalizado de solicitude completamente cuberto (ANEXO I) “...asinado pola persoa solicitante”.
- Declaración responsable segundo (ANEXO II).
.- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante
-.Aportación da documentación acreditativa das circunstancias que xustifican que JOSE GREGORIO, forma parte da unidade de 
convivencia tal e como figura no certificado municipal de empadroamento e convivencia e, de formar parte, aportar toda a 
documentación identificativa, económica e/ou doutra índole esixida polas bases reguladoras ( DNI/NIE/pasaporte, IRPF, vida 
laboral, libro de familia, convenio regulador...). OUTROS MEMBROS DISTINTOS DOS PROXENITORES.

WEB2022007279 2022019417 - Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.

WEB2022007300 2022019423 .- Modelo normalizado de solicitude completamente cuberto (ANEXO I) “...asinado pola persoa solicitante”.
.- Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante

WEB2022007319 2022019426 - Impreso de autorización das persoas que integran a unidade familiar (ANEXO III). Cuberto e asinado por todos os membros da 
unidade de convivencia, incluído o solicitante.
- Fotocopia do libro de familia completo

WEB2022007321 2022019111 -Anexo III completamente cuberto.
WEB2022007322 2022019024 - Anexo III completamente cuberto.

- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor) de P.E.M.T. e de L.M.T.M.
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022) de L.M.T.M. ou Anexo II completamente cuberto.
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022) de L.M.T.M.
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista de L.M.T.M.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de L.M.T.M., de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020 de L.M.T.M.
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- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social de L.M.T.M.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021 de L.M.T.M.
- Xustificantes bancarios do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas nas sentenzas de garda, custodia e alimentos.

WEB2022007336 2022019074 - Anexo III debidamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar.
- Libro de familia completo.

WEB2022007342 2022019082 - Anexo I completamente cuberto.
- Anexo II completamente cuberto.
- Xustificación da antigüidade de tres meses no padrón do concello de Ourense.
- Anexo III completamente cuberto.
- Copia do DNI/NIE /pasaporte (en vigor).
- Copia do libro de familia completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).
- Copia da declaración do IRPF, de tela presentado, correspondente ao exercicio 2020 ou ao exercicio 2021 (se considera que estes 
datos económicos lle resutan máis beneficiosos e a presentou na Axencia Estatal de Administración Tributaria antes do 6 de maio de 
2022).
- Xustificante de ingresos percibidos no estranxeiro que non fosen declarados en España emitido pola Administración tributaria 
correspondente do ano 2020 ou 2021 (se considera que estes datos económicos lle resultan máis beneficiosos e a presentación dos 
mesmos foi anterior ao 6 de maio de 2022), de ser o caso.
- Certificado de pensión do exercicio 2020 ou 2021, no caso de ser pensionista.
- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traballou no ano fiscal 2020, ou outros documentos que acrediten os ingresos 
obtidos nese ano, de ser o caso.
- Certificado do SEPE de cobro ou non de prestacións durante o exercicio 2020.
- Informe de vida laboral completo e actualizado da Tesourería da Seguridade Social ou doutra entidade distinta da Seguridade 
Social.
- Xustificante de ingresos de RISGA e/ou IMV no ano 2020 ou 2021, de ser o caso.
- Copia da sentenza de separación ou divorcio, de ser o caso.
- Copia do convenio regulador, de ser o caso.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador, de ser o caso.
- Copia da sentenza de garda, custodia e alimentos, de ser o caso.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos, de 
ser o caso.
- Copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e alimentos, 
presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións, de ser o caso.
- Copia do certificado da situación de acollemento do/da menor, emitido polo organismo competente e contía da remuneración, de 
ser o caso.
- Certificado de minusvalía, de ser o caso.

WEB2022007349 2022019101 - Anexo III completamente cuberto.
- Xustificante bancario do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas no convenio regulador ou xustificante bancario 
do ano 2020 ou 2021 das aportacións económicas establecidas na sentenza de garda, custodia e alimentos.
- En caso de impago, copia da solicitude de execución de sentenza de separación ou divorcio e/ou da sentenza de garda, custodia e 
alimentos, presentada ante o xulgado ou xustificante do inicio de actuacións.
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