
 

                

 

AXUDA Á VIVENDA 

 

Dende a experiencia destes anos de traballo social no eido autoral, detectouse unha falta de 
prestacións e de subvencións públicas ou privadas que faciliten o acceso ou mantemento da 
vivenda dos nosos socios/as, sendo esta cuestión á súa vez común e repetida entre os 
autores/as. 

O autor/a, pola propia idiosincrasia da profesión, ve en moitos casos dificultado o acceso á 
vivenda, ao carecer dun contrato de traballo ou dunha nómina que achegar, pola falta de aforro 
abondo por mor da inestabilidade laboral, por irregularidade nos seus ingresos, ou por carencia 
de recursos económicos e/ou sociais ao seu alcance. 

A finalidade desta axuda é dar un apoio aos autores/as e ás súas familias para afrontar o 
pagamento dunha fianza ou dunha débeda contraída polo non pagamento de ata tres 
mensualidades (aluguer/hipoteca) por mor dunha carencia puntual de ingresos. 

 

I.- BENEFICIARIOS 

Poderán solicitar esta axuda tódolos socios/as de SGAE que sexan autores/as vivos, con voto 
social na Sociedade Xeral de Autores e Editores (SGAE), que estean en proceso de cambio de 
domicilio ou que se atopen en dificultades polo non pagamento de ata un máximo de tres 
mensualidades da súa vivenda habitual (aluguer/ hipoteca). 

 

II.- CONDICIÓNS PARA OPTAR Á AXUDA 

Para optar á axuda son necesarias as seguintes condicións: 

1.- Que o autor/a que concorra á mesma acredite uns ingresos anuais iguais ou inferiores ao 
dobre do IPREM 2016 (6.390,13€). 

2.- Que o autor/a careza de traballo remunerado estable. 

3.- Que o autor/a que concorra a esta axuda non estea a percibir unha axuda económica de 
emerxencia social (APS) de SGAE durante o mesmo ano natural. 

4.- Que o autor/a que solicite a axuda sexa o titular ou cotitular da vivenda na escritura de 
propiedade, ou o titular ou cotitular do contrato de aluguer en territorio do Estado español. 
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III.- REQUISITOS FORMAIS DE PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE 

1.- DNI/NIE/Pasaporte. 

2.- Declaración da Renda ou certificado negativo de Facenda de tódolos titulares. 

3.- Contrato de aluguer/ Documento legal de establecemento de fianza/ Documento legal de 
establecemento de non pagamento de ata 3 meses (aluguer/hipoteca). 

4.- Contrato de traballo / declaracións fiscais trimestrais / tarxeta de demandante de emprego 
/ certificado de pensións. 

5.- Libro de familia (no caso de familia ao seu cargo). 

6.- Volante de empadroamento familiar. 

 

IV.- CONTÍA DA AXUDA 

A axuda é por un total de: 

- Ata 3.000€ para os casos de fianza.  
- Ata 3 mensualidades nos casos de non pagamento de aluguer/ hipoteca (sempre que sexa 

a vivenda habitual). 

 

V.- LÍMITES DA AXUDA 

Estas axudas son un dereito social do autor/a cun voto social como mínimo que teña unha renda 
igual ou inferior ao dobre do IPREM, que opte ao cambio de vivenda ou teña un problema de 
non pagamento puntual, sempre que a mensualidade da hipoteca ou aluguer non exceda de 
1.000€/mes. 

Darase prioridade aos casos con familia a cargo, rendas máis baixas e que cumpran con tódolos 
requisitos expostos nesta convocatoria. Cada solicitude estudiarase ao detalle e as decisións 
serán inapelables. 

As axudas non teñen carácter retroactivo e non son acumulables. 

O socio/a perceptor/a dunha axuda á vivenda só poderá recibir unha única axuda, ata un 
máximo de 3.000€ en caso de fianzas e de tres mensualidades nos casos de non pagamento de 
cotas hipotecarias ou aluguer. Non se aceptará a repetición de solicitudes. 
 
A Área Social e Asistencial é soberana nas súas decisións e atenderá as solicitudes da axuda 
dentro dos límites orzamentarios que se fixen cada ano. 
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