SOL·LICITUD (MODEL 1)
AJUTS AL FOMENT DEL LLOGUER ASSEQUIBLE
Dades de la persona sol·licitant, titular del contracte de lloguer:
Nom i Cognoms:

NIF/NIE:

Domicili:

Població:

Codi postal:

Telèfon:

Correu electrònic:

Emplaçament de l’habitatge llogat
Carrer, número i pis:
Població:

Dades bancàries de l’arrendatari de l’habitatge llogat:
Número de compte bancari:

EXPOSO:
Que
sóc
llogater
de
l’habitatge
situat
a
___________________________________________________________________________.
(1)

Que, els membres de la unitat familiar que viuen en aquell habitatge són un total de
dels quals(2) ____ són majors de 16 anys.

______,

Que, mitjançant aquest escrit, es presenta a la convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts
al foment del lloguer assequible.

Dades dels membres de la unitat familiar:
(1)

Número total de membres que conformen la unitat familiar (inclòs el peticionari).

(2)

Número total de membres que conformen la unitat familiar majors de 16 anys (inclòs
el peticionari).
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SOL·LICITO:
Un ajut al foment del lloguer assequible.

Documents que s’acompanyen:
Per aquells peticionaris que hagin presentat la Declaració de la Renda de l’exercici 2015:
Autorització expressa a favor de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per tal que pugui sol·licitar
a l’Administració Tributària la comprovació de la Declaració de l’impost de la Renda de les
Persones Físiques, de tots els membres computables de la unitat familiar, presentada en
període voluntari i, si escau, les declaracions complementàries o rectificades presentades fora
del període (MODEL 2).
Per aquells peticionaris que NO hagin presentat la Declaració de la Renda: hauran de
presentar els Certificat/s d’Ingressos i retencions a compte de l’IRPF, i/o Certificat
d’imputacions corresponent/s a l’any 2015, de tots els membres de la unitat familiar (majors de
16 anys).
El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En el cas de lloguers no
documentats mitjançant contracte, per acreditar la condició de llogater de la persona sol·licitant
serà suficient la presentació dels rebuts mensuals.
Els rebuts de les mensualitats impagades durant el 2016 (un màxim de dos), on quedi
constància fefaent que no han estat abonats. (escrit del propietari explicatiu del deute pendent).
Fotocòpia DNI del sol·licitant

Accepto les condicions establertes a les presentes Bases i m’obligo a complir-les en tots
els seus extrems en el cas de ser afavorit/a amb l’adjudicació.
Declaro que estic al corrent de les meves obligacions tributàries i amb la Seguretat
social
Localitat i data:

Signatura
Els/les sol·licitants pel fet de presentar el FULL DE SOL·LICITUD, apoderen i faculten a
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per tal de:
- Comprovar que compleixen amb els requisits exigits.
- Les dades personals, així com la documentació que aporti el sol·licitant, i les informacions
addicionals que rebi l’Ajuntament per motiu de la present convocatòria, només s‘utilitzaran per
a aquesta finalitat i, si s’escau, per efectuar tramitacions davant les administracions i entitats
competents.
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