Ajuntament
Sant Pere de Ribes
HABITATGE

INSTÀNCIA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ D’AJUT AL LLOGUER
URGENT PER A L’EXERCICI 2020
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
Soc beneficiari/ària d’una subvenció d’ajut al lloguer urgent de l’any 2020,amb número d’expedient

0202050201/2020/______ i presento la documentació per a justificar la mateixa.
SOL·LICITO

Es tingui per presentada aquesta instància, així com els documents adjunts que demaneu relacionats
a la pàgina dos d’aquesta instància envers a mi i la meva unitat de convivència i, en conseqüència,
es tingui per justificada la subvenció atorgada per a l’ajut urgent de l’any 2020

Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 (ext. 1) - Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27
d’abril de 2016, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB AQUESTA SOL·LICITUD
 DNI o NIE, fotocòpia del sol·licitant i de les persones majors de 16 anys que conviuen a
l’habitatge llogat.
 CONTRACTE DE LLOGUER, fotocòpia sencera del document.
 REBUTS DE LLOGUER, fotocòpia dels rebuts i/o documentació acreditativa del pagament del
lloguer (extracte bancari) des del mes de gener del 2020 fins a la data de presentació d’aquesta
sol·licitud, tenint en compte que al desembre caldrà presentar la resta de rebuts del 2020 no
presentats.
 DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA de les circumstàncies socials, laborals i/o personals,
derivades de l’estat d’alarma.
 DECLARACIÒ DE LA RENDA 2019 (IRPF), corresponent al període impositiu 2019, si no vau
autoritzar a l’Ajuntament la consulta mitjançant el servei de ViaOberta en la sol·licitud
presentada.
•

 Podeu fer-ho ara, marcant aquesta casella i així autoritzant a aquest Ajuntament a
poder fer les consultes mitjançant el servei de ViaOberta.

AQUELLES PERSONES QUE NO ESTIGUIN OBLIGADES O NO HAGIN PRESENTAT LA
DECLARACIÓ DE LA RENDA, HAURAN DE PRESENTAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:
 Informe de la vida laboral
 Certificat d’imputacions del període impositiu 2019. Aquest certificat s’obté a l’Agencia
Tributària.
a) En cas de persones en situació d’atur, Certificat dels imports percebuts durant l’exercici
2019, a obtenir a SEPE.
b) En cas de pensionistes, Certificat dels imports percebuts de les pensions de
l’administració publica durant l’exercici 2019, mitjançant Seguretat Social.
c) Pels treballadors per compte pròpia, (autònoms), Original i fotocòpia dels certificats de
bases de cotització a la Seguretat Social i original i fotocòpies dels certificats
d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF del 2019.
Aquelles persones que no pugueu acreditar els vostres ingressos mitjançant cap de les opcions
anteriors i, no obligats a fer la declaració de la renda:

 Declareu sota jurament que els vostres ingressos durant l’any 2019, han estat
de ___________________ euros
Així mateix DECLARO
Que em trobo al corrent del compliment de les meves obligacions tributaries amb l’Ajuntament i
igualment davant de l’Administració de l’Estat, de 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.
Autorització notificació electrònica
Qui sol·licita i/o qui representa atorga el seu
consentiment (en virtut de l’article 41 de la Llei
39/2015, de 2 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions
públiques) per rebre les notificacions referents a
aquesta sol·licitud per mitjà electrònic.
Signatura

Signatura i data:

