I-021-004

SUBVENCIÓ ACCÉS JOVES HABITATGE DE LLOGUER

Pàg. 1

SOL·LICITANT (Titular del contracte de lloguer)
Nom i Cognoms

Correu Electrònic

Domicili

Núm.

Pis

Porta

Població

CP

Província

Escala

Pis

Telèfon

DNI o CIF

Telèfon mòbil

DADES DE L'HABITATGE LLOGAT
Tipus de via

Adreça

Núm.

Bloc

Porta

Referència cadastral (20 dígits)

Data inici del contracte:

Superficie (m2)

Data finalització contracte:

Import lloguer mensual actual (€)

Nombre titulars contracte de lloguer

DADES PERSONALS DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA
Cognoms

Nom

Parentiu amb sol·licitant

DNI / NIE

* Autoritzo a l'Ajuntament de Valls a obtenir les dades necessàries per determinar la renda i el patrimoni familiar, si s'escau, mitjançant les administracions
tributàries, Institut Nacional de la Seguretat Social, Direcció General del Cadastre i Oficina de Treball.

Signatura:

Cognoms

Nom

Parentiu amb sol·licitant

DNI / NIE

* Autoritzo a l'Ajuntament de Valls a obtenir les dades necessàries per determinar la renda i el patrimoni familiar, si s'escau, mitjançant les administracions
tributàries, Institut Nacional de la Seguretat Social, Direcció General del Cadastre i Oficina de Treball.

Signatura:

NIE

SUBVENCIÓ ACCÉS JOVES HABITATGE DE LLOGUER
Cognoms

Nom

Parentiu amb sol·licitant

Pàg. 2

DNI / NIE

* Autoritzo a l'Ajuntament de Valls a obtenir les dades necessàries per determinar la renda i el patrimoni familiar, si s'escau, mitjançant les administracions
tributàries, Institut Nacional de la Seguretat Social, Direcció General del Cadastre i Oficina de Treball.

Signatura:

Cognoms

Nom

Parentiu amb sol·licitant

DNI / NIE

* Autoritzo a l'Ajuntament de Valls a obtenir les dades necessàries per determinar la renda i el patrimoni familiar, si s'escau, mitjançant les administracions
tributàries, Institut Nacional de la Seguretat Social, Direcció General del Cadastre i Oficina de Treball.

Signatura:

Cognoms

Nom

Parentiu amb sol·licitant

DNI / NIE

* Autoritzo a l'Ajuntament de Valls a obtenir les dades necessàries per determinar la renda i el patrimoni familiar, si s'escau, mitjançant les administracions
tributàries, Institut Nacional de la Seguretat Social, Direcció General del Cadastre i Oficina de Treball.

Signatura:

Cognoms

Nom

Parentiu amb sol·licitant

DNI / NIE

* Autoritzo a l'Ajuntament de Valls a obtenir les dades necessàries per determinar la renda i el patrimoni familiar, si s'escau, mitjançant les administracions
tributàries, Institut Nacional de la Seguretat Social, Direcció General del Cadastre i Oficina de Treball.

Signatura:

SUBVENCIÓ ACCÉS JOVES HABITATGE DE LLOGUER

Pàg. 3

DOCUMENTACIÓ
Original i fotocòpia DNI/NIF/NIE vigent (o document equivalent) de les persones que constin a la sol·licitud.
Original i fotocòpia del Títol de Família Nombrosa o Monoparental emès per la Generalitat de Catalunya, si s'escau.
Informe de VIDA LABORAL.
Original i fotocòpia de la Declaració de Renda del darrer exercici tancat, de tots els beneficiaris del lloguer en edat laboral.
En cas de no presentar Declaració de Renda:
Original i fotocòpia de certificat d'Ingressos i Retencions de l'empresa
En cas de persones en situció d'atur, original i fotocòpia de la resolució/certificat de prestació
que en detalli l'import i el període de cobrament (SOC/SEEP)
En cas de persones beneficiàries d'ajuts, prestacions o pensions, origibal i fotocòpia del certificat/resolució que acrediti la percepció d'aquesta.
Original i fotocòpia de Certificat de Renda Mínima d'Inserció
En cas de no percebre ingressos, Certificat Negatiu que ho acrediti.
Original i fotocòpia del CONTRACTE DE LLOGUER de l'habitatge, on consti la persona sol·licitant com a arrendatària.
Original i fotocòpia dels DOS PRIMERS I DOS ÚLTIMS REBUTS de lloguer de l'habitatge, despeses de gestoria o administració de finques.
En cas de persones amb discapacitat, Targeta acreditativa emesa per la Generalitat de Catalunya o certificat acreditatiu
del grau de minusvalía requerit.
Documentació acreditativa del PROCÉS DE DESNONAMENT.
Documentació acreditativa de ser PERSONA JOVE EXTUTELADA
En cas de persones amb CÀRREGUES FAMILIARS: Original i fotocòpia de la sentència de separació i/o divorci on s'especifiqui quin progenitor exerceix la pàtria potestat i quin és l'import mensual d'aliments establert, aportant justificant d'ingés.
Documentació acreditativa de participar en un PROJECTE SOCIAL.
Declaració Responsable adjunta a la sol·licitud.
Declaració Jurada adjunta a la sol·licitud.
Sol·licitud de transferència bancària segellada per l'entitat bancària, adjunta a la sol·licitud.

Signatura del sol·licitant:
Valls,

de

✘ Autoritzo a l'Ajuntament de Valls a l'obtenció i consulta per mitjans electrònics de les dades disponibles a altres administracions públiques.
Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de l'AJUNTAMENT DE VALLS.
Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem
que pot exercitar els drets d'accés, cancel·lació i oposició a: PLAÇA DEL BLAT, Nº1, 43800 VALLS (TARRAGONA)

de 20

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Pàg. 4

DNI / NIE

Nom i Cognoms

Domicili

Núm.

Pis

Porta

Població

CP

Provincia

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

1.- Que NO he rebut amb anterioritat les ajudes previstes en aquestes bases. No obstant això, em comprometo a comunicar la
percepció de qualsevol ajut o subvenció per la mateixa finalitat.
2.- Que estic al corrent de les obligacions tributàries i de les obligacions envers la Seguretat Social, d'acord amb els articles
18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
3.- Que no tinc cap deute amb l'Ajuntament de Valls. En altre cas, que em sigui compensat el deute tributari pendent amb l'Ajuntament de Valls, de conformitat amb l'establert a la normativa d'aplicació.
4.- Que sóc coneixedor i accepto les condicions de concessió i pagament que fixa les "Bases de subvenció per facilitar
l'accés dels joves a l'habitatge de lloguer." Convocatòria 2018.

I, perquè consti en el corresponent expedient de subvenció, d'acord amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003), signo la present declaració sota la meva responsabilitat.

Signatura:

Valls,

de

de 20

DECLARACIÓ JURADA

Pàg. 5

DNI / NIE

Nom i Cognoms

Domicili

Núm.

Població

CP

Pis

Porta

Provincia

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1.- Que no rebo altres ingressos que els declarats en aquesta sol·licitud.
2.- Que no disposo de cap habitatge de propietat en ple domini, ni dret real d'ús.
3.- Que no rebo cap altre tipus d'ajuda per aquest concepte.
4.- Que no tinc relació de parentiu amb el propietari de l'habitatge fins al segon grau de consanguinitat o afinitat inclosos.
5.-Que no gaudeixo de l'habitatge, per raò del càrrec o de les funcions professionals que es presten.
6.- Que estic al corrent del pagament del lloguer, en el moment de la sol·licitud.
7.- Que són certes les dades de les persones que viuen en l'habitatge, incloses en aquesta sol·licitud.

I, perquè consti en el corresponent expedient de subvenció, signo la present declaració sota la meva responsabilitat.

Signatura:

Valls,

de

de 20

DADES BANCÀRIES

Pàg. 6

El / la sotasignant autoritzo a l'Ajuntament de Valls a ingressar la quantitat de l'ajut, si és el cas,
mitjançant transferència bancària al compte:

Titular de la llibreta o del compte corrent:
N.I.F del titular:
Códi IBAN:

Signatura del/de la director/a de l'entitat

Signatura,

Segell de l'entitat

