
ANNEX 1 SOL·LICITUD I JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES DESTINADES A L'ACCÉS A LA VIVENDA HABITUAL I
PERMANENT EN RÈGIM DE LLOGUER DE LES UNITATS CONVIVENCIALS, PER A l'ANY 2022

SOL·LICITA : Se li concedisca la subvenció de lloguer de l exercici 2022

NOM I COGNOMS DNI/NIE

DOMICILI CODI POSTAL

LOCALITAT PROVÍNCIA TELÈFON

E-mail

ALGUNA PERSONA DE LA SEUA UNITAT DE CONVIVÈNCIA HA SOL·LICITAT AQUESTA SUBVENCIÓ?
SÍ     NO              

EL SOL·LICITANT DECLARA:

1. No tindre parentesc fins a quart grau de consanguinitat, ni ser soci o partícip de la persona o entitat arrendadora.

2. El compliment dels requisits establits en la base quarta punt 6 lletres a), b), c), d), g) i h) (annexa a la sol·licitud ) 

3. Que es compromet a sotmetre's  a les actuacions fiscalitzadores que puga emprendre, en el seu cas, l'Ajuntament.

4. Que l'habitatge arrendat compleix amb la norma vigent en matèria d'habitabilitat. 

5. Ser conscient que la present subvenció és incompatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol 
Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, i que és compatible amb les ajudes procedents del Departament de 
Benestar Social en qualitat d’emergència.

EL SOL·LICITANT AUTORITZA a l’Ajuntament d'Almussafes a comprovar d'ofici per part dels Serveis Municipals:

1. Els certificats a emetre per l’ Agència Estatal d'Administració Tributaria, per la Tresoreria General de la Seguretat Social i per l'Ajuntament d'Almussafes d'estar al 
corrent del pagament de les seues obligacions tributàries.

2. Els certificats històrics d'empadronament del sol·licitant.

3. El certificat cadastral de Béns Urbans d'àmbit Territorial Nacional, per a verificar que l'inquilí no es propietari d'un altre habitatge.

4. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) del període impositiu que corresponga segons les bases.

DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'ADJUNTAR:
Originals o fotocòpies de les factures o documents de valor probatori equivalent amb validesa jurídica mercantil o amb eficàcia administrativa, d'haver 

abonat a l'arrendador totes les mensualitats dins del període comprés de la subvenció i d’acord amb la vigència del contracte de lloguer. 

En cas de no aportar aquesta documentació, s'haurà d'aportar l'Annex 2 signat pel propietari de l'habitatge.

Contracte d'arrendament de l'habitatge per la qual sol·licita la subvenció.

DNI/NIE o document que acredite la personalitat del sol·licitant o sol·licitants i dels altres membres de la unitat de convivència.

En el seu cas, Annex 3. Si algun document dels exigits ja estiguera en poder de l'Ajuntament d'Almussafes i continua en vigor.

COMPTE BANCARI MITJANÇANT EL QUAL DESITGE REBRE EL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ SOL·LICITADA QUEDANT L'EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT 
D’ALMUSSAFES EXONERAT DE QUALSEVOL RESPONSABILITAT                                                                                                                                       

                                       Almussafes  de    2022                                                            

  SIGNATURA SOL·LICITANT :

 



ELS MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA MAJORS DE 16 ANYS I SOTASIGNATS:

DECLAREM:

1. No tindre parentiu fins a quart grau de consanguinitat ni ser soci o particip de la persona o entitat arrendadora.

2. Que les persones que es troben en l'habitatge objecte d'arrendament són les que a continuació es detallen en aquesta declaració.

AUTORITZEM  a l’Ajuntament d'Almussafes a comprovar d'ofici per part dels Serveis Municipals:

1. Els certificats a emetre per l’Agència Estatal d'Administració Tributaria, per la Tresoreria General de la Seguretat Social i per l'Ajuntament d'Almussafes d'estar al 
corrent del pagament de les seues obligacions tributàries.

2. El certificat cadastral de Béns Urbans d'àmbit Territorial Nacional, per a verificar que el membre convivent no és propietari d'un altre habitatge.

3. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) del període impositiu que corresponga segons les bases.

 
  NOM I COGNOMS                             DNI/NIE                SIGNATURA

1. 

2. 

3.

4.

5. 

6. 

D'acord amb el que es disposa en l'article 25 de la Llei 39/ 2015. d'1 d'Octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques,  en cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament la informació i
certificats necessaris per al tràmit d'aquesta subvenció, haurà de manifestar-lo de manera   expressa   i quedarà obligat  
aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.

En relació amb la sol·licitud presentada, es procedeix per aquesta Alcaldia, en compliment d'allò disposat en l'article 21
de  la  Llei  39/2015,  de  2  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques,  a
INFORMAR-LO que : 

1.  El  termini  màxim  normativament  establit  per  a  la  resolució  i  notificació  d'allò  sol·licitat  serà  segons  el  que
corresponga en funció del procediment que es tracte, i en tot cas, en el règim general de 6 MESOS, comptats des de la
data en què la seua sol·licitud ha tingut entrada 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 citada anteriorment, sense prejudici del qual
s'estableixen en les normes internes municipals.

De  conformitat  amb la  Llei  39/2015,  d'1  d'Octubre,  del  procediment  administratiu  comú de  les  administracions
públiques,  s'informa  que,  a  l'efecte  del  procediment  administratiu,  l'Ajuntament  d'Almussafes  podrà  demanar  o
consultar,  en  el  meu  nom,  informació  o  documents,  de  caràcter  preceptiu  o  facultatiu,  que  consten  a  altres
administracions  públiques,  eximint  de  la  necessitat  d'aportar,  una  vegada  verificada  la  disponibilitat  i  idoneïtat
d'aquests.

Les dades personals continguts en aquest imprés seràn incloses en un fitxer per al seu tractament per l'Ajuntament
d'Almussafes, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, podent dirigir-se
al Registre General de l'Ajuntament per a exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons el que
es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals
( BOE *núm.294, DE 06/12/18 ) 

Així  mateix,  en  cas  de  considerar  vulnerat  el  seu  dret  a  la  protecció  de  dades  personals,  podrà  interposar  una
reclamació, en primer lloc davant el nostre Delegat de Protecció de Dades  dpd@almussafes.org, o en el seu cas,
davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es.
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