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Registre:

OAC: De dilluns a divendres de 8 a 14.30 h, dimarts i dijous de 16 a 18:30 h (excepte juliol i agost)
SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2014
Persones amb discapacitat o membres de la unitat de convivència amb discapacitat, i que acreditin un grau de minusvalidesa igual o
superior al 65% declarada així per l'ICASS
Persones més grans de 65 anys.
Joves entre 22 i 35 anys amb ascendents o descendents al seu càrrec
Dones víctimes de violència de gènere
Famílies monoparentals amb membres a càrrec. (S'entén per família monoparental a la família, com a mínim, per un fill o una filla menor de
21 anys, o de 26 anys si estudia, que conviu i depèn econòmicament d'una sola persona)
Famílies nombroses
Persones joves extutelades
Altres col·lectius

DADES PERSONALS I RESIDÈNCIA DEL SOL·LICITANT

Cognoms:

Nom

DNI:
Municipi:

Telèfon:

Mòbil:

Montmeló

CP:

08160

Província:

Barcelona

Correu-e:
Domicili habitual
Número:

Escala:

Pis:

Porta:

SOL·LICITUD: Sol·licito la subvenció per al pagament al lloguer.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
Fotocòpia del DNI del sol·licitant i dels altres membres de la unitat de convivència
Certificat històric del sol·licitant
Certificat de convivència
Justificant dels ingressos del sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència
Fotocòpia del contracte de lloguer
Rebuts del lloguer corresponents a l'any 2014 abonats fins a la data de la sol·licitud
Sol·licitud de transferència bancària

DECLARO: Que estic al corrent del pagament de les meves obligacions fiscals, de seguretat social i que la meva
residència és la que consigno en la present instància.
AUTORITZO a l'Ajuntament de Montmeló a consultar i/o demanar certificats tributaris i de compliment de les
obligacions tributàries a l'Agència Tributària, a la Tresoreria General de la Seguretat Social o al Padró municipal
corresponent.
Signatura del sol·licitant,

Montmeló,

de/d’

de

AUTORITZEM a l'Ajuntament de Montmeló a consultar i/o demanar certificats tributaris i de compliment de les
obligacions tributàries a l'Agència Tributària, a la Tresoreria General de la Seguretat Social o al Padró municipal
corresponent.
Signatura dels altres membres majors
d'edat de la unitat convivència,

Montmeló,

de/d’

de

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’Ajuntament de Montmeló li fa avinent que les seves dades
personals seran incloses al fitxers automatitzats necessaris , titularitat de l’Ajuntament, amb la finalitat de trametre la seva sol•licitud.
Si ho desitja, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, previstos per la Llei, dirigint un escrit a l’Ajuntament (Plaça de la Vila, 1, 08160 Montmeló)

