
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES DESTINADES A
l'ACCÉS A l'HABITATGE HABITUAL I PERMANENT EN RÈGIM DE LLOGUER DE LES

UNITATS CONVIVENCIALS, EXERCICI .
A DADES D'IDENTIFICACIÓ 
SOL·LICITANT 1
COGNOMS NOM DNI

DOMICILI C. POSTAL

LOCALITAT PROVÍNCIA TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC

SOL·LICITANT 2
COGNOMS NOM DNI

DOMICILI C. POSTAL

LOCALITAT PROVÍNCIA TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC

A l'Alcaldia Presidència del M. Il·lustre Ajuntament d’Almussafes,
B EXPOSA 

 Que es coneixen i accepten les bases per les quals es regix la convocatòria de SUBVENCIÓ PER AL LLOGUER DE VIVENDA

DESTINADA A JOVES DE LA LOCALITAT, per a l'any .
 Declare que:

1. no estic incurs en cap de les circumstàncies disposades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions;

2. estic  al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, segons les disposicions vigents;
3. no he percebut subvenció d’altres entitats públiques o privades que junt amb la sol·licitada a l'Ajuntament d’Almussafes

superen en el seu conjunt la despesa de la vivenda subvencionada;

4. em compromet a sotmetre'm a les actuacions fiscalitzadores que puga emprendre, en el seu cas, l’Ajuntament;

5. en cas de rebre altres ajudes públiques o privades, hauré de fer constar el nom de l’entitat que les finance, la quantia del
finançament i l’objecte o activitat que es finance;

6. comunicaré a l’Ajuntament la concessió d’altres subvencions tan prompte com les conega i en tot cas, amb anterioritat a la
justificació de quina aplicació s’ha donat als fons percebuts.

C SOL·LICITA
Que siga admesa la documentació que s'acompanya, per a participar en la mencionada convocatòria .

   Almussafes a  de  de             
 
                                SOL·lICITANT 1                                                                                            SOL·LICITANT 2

                           



D DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA (Marcar amb una X)
A) De caràcter general i obligatori: 

 1. Fotocòpia del DNI dels sol·licitants.

 2. Fotocòpia  del contracte de l'arrendament de la vivenda.

 3. Dades bancàries dels sol·licitants.

 4. Declaració responsable dels arrendataris de que no són propietaris d'alguna vivenda, o autorització per que l'Ajuntament
puga comprovar-ho per mitjà de Certificat Cadastral de Béns Urbans, de àmbit Territorial Nacional, o per qualsevol altre
mitjà.

 5. Per als que tenen vivenda i compleixen els requisits del punt 2.8 de la base Quarta, l'escriptura de la vivenda.

 6. Fotocòpia de la Llicencia Municipal d’Ocupació de la vivenda llogada.

B) Documentació valorativa 

 1. Declaració de l’IRPF de cada inquilí (segons bases) de l'últim període impositiu amb termini de presentació vençut a la
data de sol·licitud. 

 2.Originales o fotocòpies  de les factures o documents  de valor  probatori  equivalent  amb validesa en  el  tràfic  jurídic
mercantil o amb eficàcia administrativa d'haver abonat a l'arrendador dels sis primers mesos des d'octubre de 2019 a
març de 2020.

La següent  documentació ja  fou entregada a l’Ajuntament  d’Almussafes i  actualment  no hi  cap modificació (marqueu el  que
procedisca).

 Fotocòpia del DNI dels sol·licitants i dels arrendataris. 

Sol·licitant 1: Entregada en la sol·licitud de la subvenció  de l’any .

Sol·licitant 2: Entregada en la sol·licitud de la subvenció  de l’any .

Inquilí 1: Entregada en la sol·licitud de la subvenció  de l’any 

Inquilí 2: Entregada en la sol·licitud de la subvenció  de l’any 

 Contracte de l'arrendament de la vivenda.
Entregat en la sol·licitud de la subvenció  de l’any .

 Fotocòpia de la Llicència Municipal d’Ocupació de la vivenda llogada, o declaració responsable de que la vivenda
compleix la normativa vigent en matèria d’habitabilitat.
Entregada en la sol·licitud de la subvenció  de l’any  .

AVÍS
En relació amb la sol·licitud presentada per vosté, correspon a esta Alcaldia, en compliment del que disposa l’Article 21 de la Llei 39/2015, de 2
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, INFORMAR-LI que:
1. El termini màxim normatiu establert per a la resolució i notificació d’allò que s’ha sol·licitat serà, segons corresponga en funció del procediment
del que es tracte, i en qualsevol cas, en el règim general, de 6 MESOS contats des del dia d’entrada de la seua sol·licitud en el Registre General
d’aquest Ajuntament.
2. Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat resolució expressa per l'òrgan competent d’aquest Ajuntament, tindrà els efectes previstos
en l’Art. 24 de la Llei 39/2015 anteriorment citada, sense perjuí del que estableixen les normes internes municipals.

               
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades de
caràcter personal i la informació facilitada per vosté seran incorporats i tractats en un fitxer informatitzat del que és responsable l'Ajuntament, la
finalitat del qual és facilitar la gestió administrativa que li és pròpia. Vosté podrà en tot moment, i de conformitat amb la legislació vigent, exercir els
seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació per mitjà de sol·licitud dirigida a este departament
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