SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER
2019
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
 Imprès normalitzat de SOL·LICITUD signat pel sol·licitant i per tots els membres de la
unitat de convivència majors d’edat.
 JUSTIFICANT INGRESSOS 2017 de tots els membres de la unitat de convivència en
edat laboral (entre 18 i els 65 anys):


Les persones obligades a presentar la declaració de l’IRPF:

 Declaració de la Renda 2017.


Les persones NO obligades a presentar la declaració de l’IRPF:

 Certificat d’imputacions subministrat per l’AEAT de l’any 2017.
 Certificat de les pensions/ajuts exempts de tributació de l’any 2017: INCAPACITAT
PERMANENT ABSOLUTA , PNC, RMI, RENDA GARANTIDA FAMILIAR,
PROTECCIÓ FAMILIAR (Seguretat Social), etc...


Les persones que durant l’any 2019 hagin tingut un canvi significatiu en relació amb
els ingressos declarats, a més de la documentació acreditativa d’ingressos
relacionada anteriorment, han de presentar:

 Imprès normalitzat DECLARACIÓ RESPONSABLE.
 Informe de la vida laboral actualitzat (seguretat Social).


LLIBRE DE FAMÍLIA, si s’escau.

 CONTRACTE DE LLOGUER a nom de la persona sol·licitant. En el cas de contractes
signats a partir de l’ 1/06/2013, caldrà acreditar el pagament de la FIANÇA (1) (2).
 Tots els REBUTS de lloguer de l’any 2019, PAGATS fins a la data de presentació de la
sol·licitud (3).
 Imprès normalitzat de DADES BANCÀRIES, a nom de la persona sol·licitant, on s’ha
d’ingressar la subvenció, amb el segell de l’entitat bancària i signat per la persona sol·licitant.


DNI / NIE vigent de tots els membres de la unitat de convivència



Certificat o volant de convivència actualitzat




Títol de família nombrosa i/o monoparental vigent, si s’escau
Carnet o certificat de Discapacitat vigent, si s’escau.
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OBSERVACIONS:
CONTRACTE DE LLOGUER:

(1) En cas que la persona sol·licitant sigui cònjuge de la persona titular contractual caldrà aportar
documentació acreditativa de l’atribució del dret d’ús sobre l’habitatge (subrogació, conveni
o sentencia de separació / divorci).
(2) En casos de dones víctimes de violència de gènre tinguin atribuït l’habitatge caldrà aportar
un mitjà de prova qualificat
REBUTS LLOGUER:

(3) En el casos d’habitatges gestionats per empreses públiques locals i per entitats sense ànim
de lucre, els gestors dels habitatges poden presentar, en lloc dels rebuts de lloguer, un
certificat on consti el nom i cognoms del sol·licitant, el NIF, les dades identificatives de
l’habitatge i els mesos de lloguer pagats.

A la Resolució TES/816/2019, de 29 de març, s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de les subvencions per al pagament del lloguer.
A la Resolució TES/935/2019, d'11 d'abril, s'obre la convocatòria per a la concessió, en
règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a
l'any 2019.

CAL PRESENTAR ORIGINAL DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ
 ULTIM DIA PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD: 7 DE JUNY DE 2019
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