Ajuntament
Sant Pere de Ribes

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DEL LLOGUER ASSEQUIBLE PER A
L’EXERCICI 2018

LINIA 1: AJUTS A L’ENTRADA

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i Cognoms

NIF/NIE

Domicili
Població

Codi Postal:

Telèfon

Correu electrònic

DADES DEL REPRESENTANT
Nom i Cognoms

NIF/NIE

Domicili
Població

Codi Postal:

Telèfon

Correu electrònic

SOL·LICITO

La subvenció per al foment del lloguer assequible en la modalitat de la línia 1: ajuts a l’entrada, per tal
de formalitzar un contracte d’arrendament durant l’any 2018.
Un avançament de la subvenció corresponent al 100% de l’import total atorgat.

DADES BANCÀRIES DE L’ARRENDATARI
Número de compte bancari:
Codi país

D. control

Entitat

Oficina

D. Control

Número de compte
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS MEMBRES QUE CONVIURAN AL DOMICILI
ARRENDAT (Aquesta declaració haurà de coincidir amb els membres que, un cop signat el contracte,
siguin empadronats a l’habitatge)
Nom i cognom

DNI (majors de 16 anys)

DECLARA
Que no es troba en cap dels supòsits de prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari de
subvencions establert a l’article 13.3 i 3 de la LGS.
Que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributaries amb l’Ajuntament i
igualment davant a l’Administració de l’Estat, la Generalitat de Catalunya i de la Seguretat Social,
autoritzant a la Administració concessionària de la subvenció a demanar en el meu nom les dades
necessàries conforme l’article 23.3 de la LGS.
Que no ha demanat ni rebut ajuts i/o subvencions per aquest mateix concepte i per les mateixes
mensualitats amb la excepció que, en cas d’haver-lo demanat, aquest hagi estat denegat o es
renuncia a la sol·licitud presentada.
Que cap dels membres de la unitat de convivència és propietari o usufructuari d’un habitatge situat al
territori espanyol, llevat que no en disposi de l’ús de gaudir.
Que es compromet a complir amb les obligacions establertes a les Bases Reguladores per a
l’atorgament d’ajuts municipals al foment del lloguer assequible d’habitatges per a l’exercici 2018.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR
Fotocopia DNI del sol·licitant i de les persones majors de 16 anys que conviuran a l’habitatge
llogat. I fotocopia del llibre de família pels menors.
Contracte de lloguer (pels contractes que ja hagin estat formalitzats durant 2018.

Per tal d’acreditar els ingressos econòmics del/la sol·licitant s’haurà de triar una de les tres
opcions:
Mitjançant l’aportació de la Declaració de l’IRPF, corresponent al període impositiu 2017 (no serà
necessari aportar documentació en cas que el sol·licitant autoritzi, mitjançant imprès
corresponent, la consulta mitjançant el servei Via Oberta).
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Mitjançant l’aportació del Certificat d’imputacions del període impositiu 2017 per a persones que
no estan obligades o no hagin presentat la corresponent declaració de la renda. En aquest cas
també s’haurà d’aportar:
o

Informe de la vida laboral

o

Per als treballadors per compte pròpia: original i fotocòpies dels certificats de
bases de cotització a la Seguretat Social i original i fotocòpies del certificats
d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF del 2017.

o

Per a persones en situació d’atur: certificat dels imports percebuts durant
l’exercici 2017.

o

Certificats dels imports percebuts de les pensions de l’administració publica
durant l’exercici 2017.

Les persones que no puguin acreditar els seus ingressos mitjançant cap de les dues opcions
anteriors i no estan obligats a fer la declaració de la renda, declaren sota jurament que els seus
ingressos durant l’any 2017, han estat de ____________ euros.
Documentació que hauran d’aportar les persones que es trobin en les situacions
especificades
En cas de persones separades o divorciades: sentencia judicial amb el conveni regulador
aprovat.
En cas d'unitats familiars amb un progenitor a càrrec d'un menor, caldrà presentar acord guarda i
custodia.
En el cas de famílies amb menors al seu càrrec, el llibre de família i si s'escau sentencia de
separació o divorci establint la custodia dels menors i/o possibles compensacions econòmiques.
Per als supòsits de famílies monoparentals/ monomarentals els carnets vigents corresponents
(no serà necessari aportar documentació en cas que el sol·licitant autoritzi, mitjançant imprès
corresponent, la consulta mitjançant el servei Via Oberta).
Per als supòsits de famílies nombroses el carnet vigent corresponent (no serà necessari aportar
documentació en cas que el sol·licitant autoritzi, mitjançant imprès corresponent, la consulta
mitjançant el servei Via Oberta).
Per a persones amb discapacitat, resolució o carnet de reconeixement del grau de disminució
emès per l'ICASS (no serà necessari aportar documentació en cas que el sol·licitant autoritzi,
mitjançant imprès corresponent, la consulta mitjançant el servei Via Oberta).

AUTORITZA
A l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes perquè, a fi de verificar tot allò declarat en la meva sol·licitud,
comprovar l’adequat compliment de totes les condicions necessàries per a l’accés a la subvenció
sol·licitada i les prohibicions i limitacions imposades per la legislació.

Sant Pere de Ribes, ...... de ............................................ de 2018.
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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DEL LLOGUER ASSEQUIBLE PER A
L’EXERCICI 2018

LINIA 2: AJUTS A LLOGUER

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT, TITULAR DEL CONTRACTE DE LLOGUER
Nom i Cognoms

NIF/NIE

Domicili
Població

Codi Postal:

Telèfon

Correu electrònic

DADES DEL REPRESENTANT
Nom i Cognoms

NIF/NIE

Domicili
Població

Codi Postal:

Telèfon

Correu electrònic

EXPOSO

Que sóc llogater/a de l’habitatge situat al Carrer_____________________________________, número ____,
Pis____ Porta_____ Codi Postal _________ de ______________________ .

DADES BANCÀRIES DE L’ARRENDADATARI
Número de compte bancari:
Codi país

D. control

Entitat

Oficina

D. Control

Número de compte
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SOL·LICITO

La subvenció per al foment del lloguer assequible en la modalitat de la línia 2: ajuts al
pagament del lloguer.
Un avançament de la subvenció corresponent al 50% de l’import total atorgat.

DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS MEMBRES QUE CONVIUEN AL DOMICILI
ARRENDAT (Aquesta declaració haurà de coincidir amb els membres que hi constin empadronats a
l’habitatge).

Nom i cognom

DNI (majors de 16 anys)

DECLARA
Que no es troba en cap dels supòsits de prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari de
subvencions establert a l’article 13.3 i 3 de la LGS i/o a les Bases Reguladores per a l’atorgament d’ajuts
municipals al foment del lloguer assequible d’habitatges per a l’exercici 2018.
Que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributaries amb l’Ajuntament i igualment
davant a l’Administració de l’Estat, la Generalitat de Catalunya i de la Seguretat Social, autoritzant a la
Administració concessionària de la subvenció a demanar en el meu nom les dades necessàries conforme
l’article 23.3 de la LGS.
Que no ha demanat ni rebut ajuts i/o subvencions per aquest mateix concepte i per les mateixes
mensualitats amb la excepció que, en cas d’haver-lo demanat, aquest hagi estat denegat o es renuncia a
la sol·licitud presentada.
Que cap dels membres de la unitat de convivència es propietari o usufructuari d’un habitatge situat al
territori espanyol, llevat que no en disposi de l’ús de gaudir.
Que es compromet a complir amb les obligacions establertes a les Bases Reguladores per a l’atorgament
d’ajuts municipals al foment del lloguer assequible d’habitatges per a l’exercici 2018.
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DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR
Fotocopia DNI del sol·licitant i de les persones majors de 16 anys que conviuen a l’habitatge
llogat. I fotocopia del llibre de família pels menors.
Contracte de lloguer.
Per tal d’acreditar els ingressos econòmics del/la sol·licitant s’haurà de triar una de les dues
opcions:
Mitjançant l’aportació de la Declaració de l’IRPF, corresponent al període impositiu 2017 (no serà
necessari aportar documentació en cas que el sol·licitant autoritzi, mitjançant imprès
corresponent, la consulta mitjançant el servei Via Oberta).
Mitjançant l’aportació del Certificat d’imputacions del període impositiu 2017 per a persones que
no estan obligades o no hagin presentat la corresponent declaració de la renda. En aquest cas
també s’haurà d’aportar:
o

Informe de la vida laboral.

o

Per als treballadors per compte pròpia: original i fotocòpies dels certificats de
bases de cotització a la Seguretat Social i original i fotocòpies del certificats
d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF del 2017.

o

Per a persones en situació d’atur: certificat dels imports percebuts durant
l’exercici 2017.

o

Certificats dels imports percebuts de les pensions de l’administració publica
durant l’exercici 2017.

Les persones que no puguin acreditar els seus ingressos mitjançant cap de les dues opcions
anteriors i no estan obligats a fer la declaració de la renda, declaren sota jurament que els seus
ingressos durant l’any 2017, han estat de ____________ euros.

Documentació que hauran d’aportar les persones que es trobin en les situacions
especificades
En cas de persones separades o divorciades: sentencia judicial amb el conveni regulador
aprovat.
En cas d'unitats familiars amb un progenitor a càrrec d'un menor, caldrà presentar acord guarda i
custodia.
En el cas de famílies amb menors al seu càrrec, el llibre de família i si s'escau sentencia de
separació o divorci establint la custodia dels menors i/o possibles compensacions econòmiques.
Per als supòsits de famílies monoparentals/ monomarentals els carnets vigents corresponents
(no serà necessari aportar documentació en cas que el sol·licitant autoritzi, mitjançant imprès
corresponent, la consulta mitjançant el servei Via Oberta).
Per als supòsits de famílies nombroses el carnet vigent corresponent (no serà necessari aportar
documentació en cas que el sol·licitant autoritzi, mitjançant imprès corresponent, la consulta
mitjançant el servei Via Oberta).
Per a persones amb discapacitat, resolució o carnet de reconeixement del grau de disminució
emès per l'ICASS (no serà necessari aportar documentació en cas que el sol·licitant autoritzi,
mitjançant imprès corresponent, la consulta mitjançant el servei Via Oberta).
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AUTORITZA
A l’ajuntament de Sant Pere de Ribes perquè, a fi de verificar tot allò declarat en la meva sol·licitud,
comprovar l’adequat compliment de totes les condicions necessàries per a l’accés a la subvenció
sol·licitada i les prohibicions i limitacions imposades per la legislació.

Sant Pere de Ribes, ..... de .................................... de 2018.
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INSTÀNCIA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DEL LLOGUER
ASSEQUIBLE PER A L’EXERCICI 2018

DADES DEL BENEFICIARI
Nom i Cognoms

NIF/NIE

Domicili
Població

Codi Postal:

Telèfon

Correu electrònic

DADES DEL REPRESENTANT
Nom i Cognoms

NIF/NIE

Domicili
Població

Codi Postal:

Telèfon

Correu electrònic

EXPOSO

Que soc beneficiari/ària d’una subvenció per al foment del lloguer assequible de l’any 2018.
Que presento la documentació per a justificar la mateixa i les dades bancàries als efectes oportuns.

SOL·LICITO

Es tingui per presentada aquesta instància, així com els documents adjunts i, en conseqüència, es tingui per
justificada la subvenció atorgada per al foment del lloguer assequible de l’any 2018.

SUBVENCIONS LINIA 1: ENTRADA (DADES BANCÀRIES DE L’ARRENDATARI)
Número de compte bancari:
Codi país

D. control

Entitat

Oficina

D. Control

Número de compte
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SUBVENCIONS LINIA 2: LLOGUER (DADES BANCÀRIES DE L’ARRENDATARI)
Número de compte bancari:
Codi país

D. control

Entitat

Oficina

D. Control

Número de compte

Documents que acompanya:
Autorització notificació electrònica
Qui sol·licita i/o qui representa atorga el seu 
Rebuts o documentació que justifiqui els
consentiment per rebre les notificacions referents pagaments efectuats.
a aquesta sol·licitud per mitjà electrònic garantint
Altres.
els drets continguts a la Llei 39/2015 de 1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques.
Sant Pere de Ribes,

........... d........................................ de 2018
(Signatura)

(Signatura)
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AUTORITZACIÓ / DENEGACIÓ PER FER CONSULTES AL SERVEI VIA OBERTA

Nom i cognom

DNI (majors de 16 anys)

Signatura

□ AUTORITZO
A l’Administració perquè, a fi de verificar tot allò declarat en la meva sol·licitud, comprovar
l’adequat compliment de totes les condicions necessàries per a l’accés a la subvenció/ajuda
sol·licitada i les prohibicions i limitacions imposades per la legislació, efectuo les gestions
descrites a continuació:
□ Sol·licitar a l’Administració Tributària la comprovació de les dades de l’IRPF de 2017, de tots
els membres computables de la unitat familiar.
□ Sóc pensionista: comprovar al INSS les prestacions públiques (pensions).
□ Estic en situació d’atur: consultar al SOC/SEPE la situació actual (demandant, cobrament de
prestacions, termini del cobrament,...).
□ Tinc una discapacitat i/o un membre de la meva unitat familiar té una discapacitat: consultar a
l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials)
.
Nom: __________________________________________________________.
□ Som família monoparental: consultar al Departament de Benestar i Família de la Generalitat
de Catalunya.
□ Som família nombrosa: consultar al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya.

□ DENEGO
Expressament el meu consentiment perquè l’òrgan obtingui de forma directa aquestes dades.
Als efectes de l’article 5.1.b) i c) de la LOPD, s’informa que la sol·licitud ha d’estar
complimentada de forma total i obligatòria, i que la denegació de l’interessat a autoritzar
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l’obtenció de les dades dels apartats anteriors comportarà la impossibilitat de tramitar la
sol·licitud de subvenció, a no ser que el sol·licitant aporti personalment i adjunt a aquest
formulari totes les certificacions corresponents.
Les persones sol·licitants seleccionaran exclusivament una de les dues caselles: l’autorització o
la denegació per a l’obtenció de les dades sol·licitades. En cas de denegació l’interessat haurà
d’aportar personalment els certificats requerits.

Sant Pere de Ribes, a _____ de/d’ ___________ de 2018.
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