
Nom i cognoms o raó social NIF/NIE/CIF

NIF/NIE/CIF

Data

Sol·licitant Representant

Núm. Pis Porta

 Mòbil Fax

 Persones que formen part de la unitat de convivència

1

2

Documentació adjunta

En el cas de no estar obligat a presentar la declaració de la renda i manté la mateixa situació

Vida laboral i certificat d’ingressos i retencions de la empresa/es contractants de l’any 2021 o 2022.

Si està a l'atur:

En el cas que la situació laboral de 2021 sigui diferent a l'actual:

DNI o NIE (permís de residència permanent) de totes les persones que consten a la sol·licitud i llibre de família 

si s’escau.

Declaració de la renda complerta any 2022 (exercici 2021) de tots els membres de la UC que estiguin obligats a 

presentar-la.                                                      

Certificat OTG on consti l’import i la durada de la prestació.

Vida laboral, contracte laboral, certificat de l’empresa amb els ingressos previstos segons categoria  i vigència 

del contracte o bé les tres últimes nòmines.

Telèfon Correu electrònic

Codi Postal Població Província

l'expedient administratiu objecte d'aquesta sol·licitud

Dades de contacte a efectes de notificacions
Tipus de via Nom de la via

S'adjunta document

El document ja ha estat presentat a l'ajuntament en data , i AUTORITZO a la seva consulta i incorporació en

Nom i cognoms o raó social

Apoderament-representació
Document Notari Protocol

SOL·LICITUD SUBVENCIONS DESTINADES 

Sol·licitant

Representant



Motiu de la demanda:

Emancipació del nucli familiar

Motius econòmics de l'actual lloguer, el rebut actural supera el 35 % dels ingressos.

Dos darrers rebuts pagats a la propietat.

Altres motius, cal especificar

Autoritzo a l’ajuntament a:

Declaro que:

Que ni el sol·licitant ni cap de les persones que consten a la sol·licitud som propietaris de cap habitatge.                                                                                     

 En el cas de ser propietaris, cal l'acreditació que no pot fer ús de l’habitatge en propietat.

Signatura sol·licitant

Ripoll,

Consultar si es troba al corrent del pagament de tributs municipals.

Que en el cas de resultar adjudicatari en aquest sorteig destinaré el mateix a domicili habitual i permanent.

No haver estat sotmès a procediments sancionadors, de resolució, reclamació de quantitats, alteració de la 

convivència veïnal o similars, relacionats amb l’ús d’un habitatge social com a residència.

Consultar la data d’empadronament al municipi del sol·licitant i cosol·licitant

Sol·licitar al Registre de la Propietat i a la Gerència Territorial del cadastre l’emissió de certificats relatius a la 

titularitat de béns immobles a nom del sol·licitant i cosol·licitant

Per tot això, SOL·LICITO A L’AJUNTAMENT DE RIPOLL que tingui per presentat aquest

escrit i per fetes les manifestacions que conté previs els tràmits de rigor acordi concedir la

petició sol·licitada.

Les dades recollides en aquest document seran utilitzades en la forma i amb les limitacions que recull la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcters Personal. Les

dades facilitades pels usuaris seran incorporades al fitxer de dades de caràcters personal i confidencial dels quals és responsable l'Ajuntament de Ripoll, que a la vegada compleix l'esmentada llei. Per

a més informació us podreu adreçar a l'Oficina d'atenció al Ciutadà (Finestreta Única) de l'Ajuntament de Ripoll situat a la plaça de l'Ajuntament 3 de Ripoll
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