SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ D’AJUDES PER AL LLOGUER
D’HABITATGES ANY 2019

MEMBRES UNITAT CONVIVÈNCIA

SOL·LICITANT

N.I.F.

COGNOMS I NOM

ESTAT CIVIL

ADREÇA DE L’HABITATGE LLOGAT
CP
TELÈFON

N.I.F. / DATA NAIXEMENT

LOCALITAT
CORREU ELECTRÒNIC

COGNOMS I NOM

PARENTIU

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Document d’identitat de cada un dels titulars del contracte de lloguer (DNI, NIE o
document equivalent).
Certificat de tots els membres de la unitat de convivència expedit per l’Agència Tributaria
d’estar al corrent de pagament. (ATIB y AEAT)
Certificat de tots els membres de la unitat de convivència expedit per la Seguretat Social
d’estar al corrent de pagament.
Certificat del Registre de la propietat dels titulars del contracte de lloguer.
Contracte de lloguer de l’habitatge.
Fotocopia del Llibre de Família (si ho hagues).
Fotocopia resolució de reconeixement del grau de discapacitat (si ho hagues).
Fotocòpia document judicial o administratiu que justifiqui ésser víctima de violència de
gènere. (si ho hagues).
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DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Còpia de l’ IRPF del darrer exercici de tots els membres de la unitat de convivència. Les
persones que no estiguin obligades a presentar la declaració hauran d’aportar un certificat
d’imputacions de l’IRPF, certificat de retencions i ingressos de l’empresa o empreses i/o
certificat de retencions i ingressos de l’INEM.

AUTORITZACIONS

Autoritzo la comunicació de resolució de qualsevol informació rellevant sobre aquest
procediment mitjançant el correu electrònic.

Document acreditatiu depòsit fiança de lloguer a l’ IBAVI.
Declaració responsable (Annex 2)
Model sol·licitud de transferència per a pagaments. (Annex 3)

* La presentació de la sol·licitud de subvenció implica acceptar les bases I obligacions
establertes en aquesta norma, així com també l’autorització a l’instructor per obtenir
dades necessàries per a la tramitació de la sol·licitud que estiguessin en poder de
l’Ajuntament d’Andratx.

Andratx,

d

de l’any

2019

(Signatura)

BATLIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT D’ANDRATX
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