
DADES PERSONALS DE LA UNITAT FAMILIAR

Codi ind Nom i cognoms DNI D. Naix. Parentiu Ocupació

01 sol·licitant

02

03

04

05

06

DOMICILI

TELÈFON CORREU ELECT.

SITUACIÓ

□ Violència de gènere □ Desnonament □ Sense llar □ Altres

En el cas de marcar altres, especificar la situació

□ ___________________________________________________________________________________________________________________

DECLARACIÓ JURADA D’INGRESSOS EN ELS CASOS DE NO PODER-SE JUSTIFICAR AMB DOCUMENTACIÓ
El titular de la sol·licitud declara que els ingressos econòmics de tota la unitat familiar corresponents  al període
____________________________________________ han sigut de ________________€

Signat: (titular sol·licitud)

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
ENTITAT BANCÀRIA __________________________________________________

IBAN

BIC: ______________________________
□ Pagar a ______________________________________________

DECLARACIÓ DE SOL·LICITUD, LLOC, DATA I SIGNATURA
La persona sotasignant DECLARA, sota la seua expressa responsabilitat que són certes les dades que figuren en la present sol·licitud, així com en la 
documentació adjunta i queda assabentada de l'obligació de comunicar als Serveis Socials del Ajuntament de Real qualsevol variació que puga produir-se d'ara 
endavant.

___________________________, _____ d ______________________de ________

Signatura: _____________________________________________________________

SOL·LICITUD AJUDA DE LLOGUER 2022



DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Amb caràcter general per a cada situació, caldrà adjuntar la següent documentació:

□ Contracte de lloguer o precontracte (amb indicació de la referència cadastral).

□ Documentació judicial del llançament de l’habitatge (si és el cas).

□ Documentació acreditativa de ser víctima de violència de gènere (si és el cas).

□ Justificant del/s deute/s (si és el cas).

□ Acreditació de les circumstàncies de vulnerabilitat.

□ Certificat de convivència on conste tots els membres de la unitat familiar

□ Fotocòpia del DNI, passaport, NIE... de  tots els membres de la unitat familiar (majors de 14 anys)

□ Fotocòpia del llibre de família, si és el cas.

□ Fotocòpia del certificat de discapacitat, si hi ha.

□ Autorització de la persona perceptora de la ajuda en cas que siga la persona arrendadora.

□ Moviments bancaris de tots els comptes de tots els membres de la unitat familiar dels últims 6 mesos.

□ Altra que es considere necessària per a la valoració de la sol·licitud.

□ Fitxa de manteniment de tercers.

□ Justificant d’ingressos dels membres majors de 16 anys:

□ Última declaració IRPF o, en cas de no presentar-la, certificat de no haver-la presentada

□ Certificat de pensions emés per l’Institut Nacional de la Seguretat Social

□ Informe de vida laboral emés per la Tresoreria de la Seguretat Social

□ En el cas d’estar a l’atur, justificant d’inscripció a l’Oficina d’Ocupació i Certificat de no percepció de prestacions del SEPE de

tots els membres de la unitat familiar en edat laboral.

□ En el cas d’estar treballant, fotocòpia de les tres últimes nòmines i del contracte de treball.

□ Altra documentació:

□ En cas de separació o divorci, sentència judicial i/o conveni regulador

□
Altres __________________________________________________________________________________________



Ajuntament de Real
C/ La Pau, 2

46194 Real (Valencia)
Telf: 962555006 | Fax: 962555503

real_gen@gva.es | CIF. P-4621400-C

AUTORITZACIÓ PAGAMENT

D. __________________________________ amb DNI ________________________AUTORITZE

a que es realitze el pagament de l’ajuda de lloguer que se m’ha concedit al/la propietari/a de

l’habitatge que tinc llogat objecte del contracte:

NOM COMPLET(propietari/a) : __________________________________________________, amb
DNI/NIE:_____________ ACCEPTE l’ingrés de l’ajuda concedida en matèria de lloguer a nom de
_________________________________

COMPTE BANCARI: _____________________________________________________

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT BANCÀRIA __________________________________________________

IBAN

BIC: ______________________________

SIGNAT:  _______________________________ SIGNAT:  _______________________________
(persona sol.licitant) (propietar/a)
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