SUBVENCIÓ ACCÉS JOVES HABITATGE DE LLOGUER
SOL·LICITANT (Titular del contracte de lloguer)
Nom i Cognoms

Adreça electrònica

Domicili

Núm.

Població

CP

Pis

Porta

Telèfon

Província

Document identificatiu

Telèfon mòbil

DADES DE L'HABITATGE LLOGAT
Tipus de via

Adreça

Núm.

Bloc

Escala

Pis

Porta

Referència cadastral (20 dígits)

Data inici del contracte:

Superfície (m2)

Data finalització contracte:

Import lloguer mensual actual (€)

Nombre titulars contracte de lloguer

RELACIÓ DE LES PERSONES QUE CONVIUEN AMB LA PERSONA SOL·LICITANT
Cognoms

Nom

Parentiu amb sol·licitant

Document identificatiu

* 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

Document identificatiu

* 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:
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SUBVENCIÓ ACCÉS JOVES HABITATGE DE LLOGUER
Cognoms

Nom

Parentiu amb sol·licitant

Document identificatiu

* 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

Document identificatiu

* 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

Document identificatiu

* 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:

INDIQUEU SI ES TROBEU EN ALGUNA DE LES SEGÜENTS SITUACIONS:
FAMÍLIA NOMBROSA
FAMÍLIA MONOPARENTAL
CONDICIÓ DE DISCAPACITAT
HABITATGE DE LA BORSA DE LA OFICINA LOCAL D’HABITATGE

I-021-004

SUBVENCIÓ ACCÉS JOVES HABITATGE DE LLOGUER
DOCUMENTACIÓ ( cal aportar original i fotocòpia de tota la documentació)
Document identificatiu vigent de totes les persones que consten a la sol·licitud (DNI, NIE, ...).

Declaració responsable d'ingressos, en el cas de situacions excepcionals en que la persona sol·licitant o algun altre
membre de la unitat de convivència no pugui justificar els ingressos de la manera anterior o en els ingressos de la declaració de
la renda no es compleixi el requisit de tenir uns ingressos mínims per pagar el lloguer o hagin tingut un canvi significatiu dels
ingressos respecte al període general. (veure pàg. 6)
CONTRACTE DE LLOGUER de l'habitatge, on consti la persona sol·licitant com a arrendatària.
DOS PRIMERS I DOS ÚLTIMS REBUTS de lloguer de l'habitatge, despeses de gestoria o administració de finques.
Certificat acreditatiu de titularitat de compte bancari .
Si és el cas:
Documentació acreditativa del PROCÉS DE DESNONAMENT.
Documentació acreditativa de ser PERSONA JOVE EXTUTELADA
En cas de persones amb CÀRREGUES FAMILIARS: 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'ingrés.
Documentació acreditativa de participar en un PROJECTE SOCIAL.

✘

Autoritzo l'Ajuntament de Valls a l'obtenció i consulta per mitjans electrònics de les dades disponibles a altres
administracions públiques.

Valls,

de/ d’

de

Signat:

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, L’AJUNTAMENT DE VALLS facilita la següent informació
bàsica sobre Protecció de Dades:
Responsable de tractament

Ajuntament de Valls-CIF:P-4316300-E-Plaça del Blat, 1 43800 Valls-Delegat Protecció Dades dpd@valls.cat

Finalitat

Gestionar la seva petició, i la gestió i control dels expedients tramitats per l’Ajuntament de Valls.

Legitimació

El tractament de les dades queda legitimat pel compliment d’una obligació aplicable a l’Ajuntament de Valls

Destinataris

No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la
portabilitat de les dades dirigint-se la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o contactant amb el DPD
(Delegat Protecció de Dades). Tanmateix la persona interessada també tindrà dret a presentar una reclamació
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat@gencat.cat).

Conservació de les dades

Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat
recollides.
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SUBVENCIÓ ACCÉS JOVES HABITATGE DE LLOGUER
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom i Cognoms

Document identificatiu

Domicili

Núm.

Població

CP

Pis

Porta

Província

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1.- Que NO he rebut d’altres administracions públiques, inclòs l’Ajuntament de Valls, subvencions pel mateix objecte. 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 i que no estic sotmès a
les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari, previstes ens els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei General de
Subvencions.

3.- Que soc 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 2022.

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, signo la present declaració sota la meva responsabilitat.

Valls,

de/ d’

de

Signat:

I-021-004

SUBVENCIÓ ACCÉS JOVES HABITATGE DE LLOGUER
DECLARACIÓ JURADA
Nom i Cognoms

Document identificatiu

Domicili

Núm.

Població

CP

Pis

Porta

Província

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 raó 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.
8.- Que destino l’habitatge, per la qual es sol·licita l’ajuda, a domicili habitual i permanent del beneficiari/a, sense transmissió
o cessió de l’ús temporal o permanent, total o parcial.
9.- Que els pare/mare de la persona sol·licitant no són propietaris de dos o més habitatges a la ciutat de Valls.
I, perquè consti en el corresponent expedient de subvenció, signo la present declaració sota la meva responsabilitat.

Valls,

de/ d’

de

Signat:
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SUBVENCIÓ ACCÉS JOVES HABITATGE DE LLOGUER
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INGRESSOS PERCEBUTS PER A SOL·LICITANTS O PERCEPTORS DE LES
SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER

En/Na
Home

amb document identificatiu

Dona

com a titular/s del contracte de lloguer de l’habitatge situat a:

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

Que els meus ingressos declarats durant l'exercici
han estat de
ingressos complementaris de
euros, que provenen de:

Que els meus ingressos durant l'exercici

han estat de

euros i uns

euros i que provenen de:

Que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència ha tingut un canvi significatiu dels seus
ingressos, respecte del període general a acreditar del 2021 i durant l'exercici 2022 obtindré
uns ingressos de

euros, i que el canvi és degut a:

i adjunto la documentació justificativa.
- Que em comprometo a proporcionar, en tot moment, la informació que se'm requereixi respecte de la subvenció,
en el cas que fos concedida, i a acceptar les actuacions de comprovació de l'Ajuntament de Valls i d'altres òrgans
competents d'acord amb la normativa vigent aplicable.
I perquè consti, signo aquesta declaració en el lloc i data indicats.

La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanya aquesta
declaració responsable deixa sense efecte el tràmit corresponent i impedeix l’exercici del dret afectat des del moment
del seu coneixement, sense perjudici a l’existència de les responsabilitats que estableix la legislació vigent

Valls,

de/ d’

de

Signat:
I-021-004

