SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ MUNICIPAL PER A L’HABITATGE DE LLOGUER 2017
_____________________________________________________________________________
amb DNI/NIE núm.____________________, amb domicili al carrer/plaça _______________
__________________

núm.___,

bloc___,

_________________________________________,

pis_____,

porta___

telèfon_________________

de
i

correu

electrònic______________________________
EXPOSO I DECLARO RESPONSABLEMENT:
Que formo









part del col·lectiu:
Joves: entre 18 i 35 anys.
Pensionistes: majors de 60 anys, que sigui titular d’una pensió.
Famílies monoparentals.
Persones amb càrregues familiars.
Família nombrosa.
Persones amb discapacitat igual o superior al 33%.
Persones en situació legal d’atur: un mínim de 6 mesos.
Persones provinents de desnonaments i execucions hipotecàries.

Que declaro responsablement que els meus ingressos, o els de la meva unitat de convivència,
no superen les quantitats indicades en la taula d’ingressos econòmics de la convocatòria:
1 membre

2 membres

3 membres

+3 membres

Pensionistes o persones
discapacitades

1.000€

1.300€

2.000€

2.000€

Joves

1.200€

2.000€

2.000€

2.000€

--

1.400€

1.700€

2.000€

1.200€

--

--

--

1.200€

2.000€

2.000€

2.000€

1.200€

2.000€

2.000€

2.000€

Família monoparental i
família nombrosa
Persones amb càrregues
familiars*
Persones en situació
d’atur
Persones provinents de
desnonaments i
execucions hipotecàries

*Una vegada deduïda la pensió familiar a favor de fills o fills i cònjuge o parella, sempre que la
pensió hagi estat reconeguda judicialment i es pagui efectivament.

DEMANO:

Que demano l’ajut previst en la convocatòria de subvenció municipal per facilitar l’accés a
l’habitatge de lloguer 2017, respecte de l’habitatge que he fet constar com a domicili propi.
Creient reunir els requisits que s'exigeixen, sol·licito que em sigui concedit l'anteriorment
demanat,
Signatura

Vilafranca del Penedès,_____d__________________de 2018
Vull i consento rebre comunicacions i notificacions electròniques de totes les actuacions i resolucions relacionades amb aquest procediment al
correu electrònic

i telèfon mòbil

Important: si sou persona jurídica, empresa, entitat, professional o empleat públic municipal per raó de la vostra relació de servei, esteu obligats
legalment a acceptar la notificació electrònica, i el possible rebuig expressat no té cap efecte jurídic. La recepció d’avisos tindrà lloc a l’adreça
electrònica i/o telèfons (SMS) que heu indicat en aquest formulari. Podeu consultar les condicions de la notificació electròn ica a
www.vilafranca.cat/notificacions
Les dades que consten en aquest formulari s’incorporen a un fitxer que està subjecte al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de
dades de caràcter personal. Aquestes dades s’utilitzaran en les comunicacions d’aquest Ajuntament amb la persona interessada, qui podrà exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el/la responsable del fitxer mitjançant la sol·licitud presentada en el Registre general d’aquest
Ajuntament.
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DECLARACIÓ I AUTORITZACIÓ DE DADES

DADES DE LA UNITAT FAMILIAR (persones empadronades en l’habitatge majors de 16 anys)
Signatura que autoritza a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a cercar i consultar la informació i
documents electrònics, en cas que sigui necessari. En aquest sentit, podran consultar-se padrons i
registres relatius a la titularitat de béns i a la realització d’activitats econòmiques. L’Ajuntament farà la
valoració des del punt de vista econòmic de la unitat familiar i comprovarà si s’ajusta o no als límits exigits.
La manca d’autenticitat de les dades de la documentació provocarà la denegació de la sol·licitud.

Parentiu

DNI

NIE (*)

Nom i cognoms

Data
naixement

Signatura

(*) En el cas dels estrangers que hagin obtingut el DNI recentment, caldrà anotar l’anterior número d’identificació.

AUTORITZEM, a través d’aquesta signatura, la consulta de les dades assenyalades per a la comprovació
de la situació econòmica, laboral i familiar:
Declaració de Renda

Certificats de pensions/prestacions

Grau de discapacitat superior al 33 %

Carnet de família monoparental i/o nombrosa

PRESENTEM La documentació següent:
Full de domiciliació bancària.
Fotocòpia del DNI o NIE de totes les persones de la unitat de convivència.
Fotocòpia del contracte de lloguer.
Fotocòpia dels rebuts dos últims rebuts de lloguer 2017.
Informe de la vida laboral.
Declaracions responsables del/ de la sol.licitant de la subvenció.
Declaració jurada dels pares/mares, en cas de joves d’entre 18 i 35 anys.
Persones en situació d’atur: certificat del SOC acreditativa d’inscripció com a demandant
d’ocupació, que haurà de ser, com a mínim, anterior a 6 mesos a la data de sol·licitud.
Persones provinents de desnonaments: Sentència judicial i documentació acreditativa.
L’Ajuntament podrà en tot moment fer les actuacions adequades per tal d’esbrinar la veracitat de les dades facilitades
pels/per les sol.licitants, especialment les que facin referència a la situació econòmica familiar. En aquest sentit podran
consultar-se padrons i registres relatius a la titularitat de béns i a la realització d’activitats econòmiques.
Les dades que consten en aquest formulari s’incorporen a un fitxer que està subjecte al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de
dades de caràcter personal. Aquestes dades s’utilitzaran en les comunicacions d’aquest Ajuntament amb la persona interessada, qui podrà exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el/la responsable del fitxer mitjançant la sol·licitud presentada en el Registre general d’aquest
Ajuntament.
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