
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social Tipus d’identificació / Tipo de identificación       Número Tipus de persona / Tipo de persona

DNI NIE NIF PAS. Física Jurídica

SOL·LICITUD D’AJUDES MUNICIPALS  
AL LLOGUER 

SOLICITUD DE AYUDAS MUNICIPALES  
AL ALQUILER 

DADES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA (persona sol·licitant inclosa) / DATOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA (persona solicitante incluida):

FETS I RAONS / HECHOS Y RAZONES

  

DADES DE CONTACTE / DATOS DE CONTACTO
Llengua / Lengua                                     Telèfon / Teléfono                                Adreça electrònica / Correo electrónico

Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

DADES SOL·LICITANT / DATOS SOLICITANTE (1)

www. valencia.es

Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social Tipus d’identificació / Tipo de identificación       Número Tipus de persona / Tipo de persona
DADES REPRESENTANT / DATOS REPRESENTANTE

DNI NIE NIF PAS. Física Jurídica

RELACIÓ AMB TITULAR
RELACIÓN CON TITULAR

DNI / NIE
NIF / PAS.

NOM I COGNOMS 
NOMBRE Y APELLIDOS

DATA DE NAIXEMENT
FECHA DE NACIMIENTO

INGRESSOS ANUALS
INGRESOS ANUALS

DIVERSITAT 
FUNCIONAL
DIVERSIDAD 
FUNCIONAL

VI.AY.25

DADES A L’EFECTE DE NOTIFICACIÓ / DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Nom de la via / Nombre de la vía                                                                                  Número     Bis     Bloc / Bloque     Escala / Escalera     Planta     Porta / Puerta     Km

Codi postal / Código postal               Localitat / Localidad                                         Província / Provincia                                                           País

S’han publicat les bases de la convocatòria d’ajudes municipals al lloguer, i desitgem participar en el procés. Les dades de la meua unitat de convivència són:
Se han publicado las bases de la convocatoria de ayudas municipales al alquiler, y deseamos participar en el proceso. Los datos de mi unidad de convivencia son:

A L’ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
31.46-193NOTA (1): Vegeu full 2/ Ver hoja 2

SIGNATURA DE LA PERSONA SOL·LICITANT
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

València, ..................................................

Autoritze la notificació electrònica com a mitjà de notificació preferent (si és persona física o particular. No és el correu electrònic, es requerix certificat electrònic vàlid)
Autorizo la notificación electrónica como medio de notificación preferente (si és persona física o particular. No es el correo electrónico, se requiere certificado electrónico válido)

SOL·LICITUD / SOLICITUD

Que, complits el requisits exigits en la convocatòria, siga admesa esta sol·licitud  per a 
participar en la convovatòria d’Ajudes Municipals al Lloger, realitzada per l’Ajuntament 
de València.

Que, reuniendo los requisitos exigidos en la convocatoria, sea admitida la presente solicitud para 
participar en la convocatoria de Ayudas Municipales al Alquiler, realizada por el Ayuntamiento 
de València.

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ



CIRCUMSTÀNCIES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA / CIRCUNSTANCIAS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA

Persona sol·licitant de 65 anys o més
Persona solicitante de 65 años o más

Persona sol·licitant que ha perdut l'habitatge com a conseqüència de desnonament, execució hipotecària o dació en pagament en els últims 12 mesos
Persona solicitante que ha perdido la vivienda como consecuencia de desahucio, ejecución hipotecaria o dación en pago en los últimos 12 meses

Persona sol·licitant procedent d'un desnonament, execució hipotecària o dació en pagament i que ha signat contracte de lloguer del mateix habitatge, 
propietat d'una entitat financera, quan el preu màxim de lloguer no supere l'import de 250 euros
Persona solicitante procedente de un desahucio, ejecución hipotecaria o dación en pago y que ha firmado contrato de alquiler de la misma vivienda, 
propiedad de una entidad financiera, cuando el precio máximo de alquiler no supere el importe de 250 euros

Unitats de convivència amb algun membre amb diversitat funcional i/o situació de dependència, amb grau de discapacitat igual o superior al 33 %
Unidades de convivencia con algún miembro con diversidad funcional y/o situación de dependencia, con grado de discapacidad igual o superior al 33 %

Persona sol·licitant jove entre 18 i 34 anys, tots dos inclusivament
Persona solicitante joven entre 18 y 34 años, ambos inclusive

Persona sol·licitant víctima de violència de gènere o domèstica
Persona solicitante víctima de violencia de género o doméstica

Persona sol·licitant família monoparental
Persona solicitante familia monoparental

Persona sol·licitant família nombrosa
Persona solicitante familia numerosa

Persona sol·licitant víctima de terrorisme
Persona solicitante víctima de terrorismo

- Annex d’autorització d’accés a dades personals (document que trobareu a continuació de la sol·licitud, ANNEX 1)
  Anexo de autorización de acceso a datos personales (documento que encontrará a continuación de la solicitud, ANEXO 1)

DOCUMENTS QUE S’HI ADJUNTEN / DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

- En el cas que se’m concedisca l’ajuda, de conformitat amb la base setena, lletra J), indique que les dades bancàries i l’entitat financera 
són les següents:
En el caso de que se me conceda la ayuda, de conformidad con la base séptima, letra J), indico que los datos bancarios y la entidad finan-
ciera son los siguientes:

(1) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de València 
i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. De conformitat amb la vigent llei de protecció de de 
dades de caràcter personal, vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant del Registre Gral. d’Entrada de 
l’Ajuntament de València.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de 
València y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la vigente ley de 
protección de datos de carácter personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro Gral. 
de Entrada del Ayuntamiento de València.

(Els codis començaran a omplir-se per l’esquerra sense comes, punts ni guionets)
(Los códigos comenzarán a rellenarse por la izquierda sin comas, puntos ni guiones)

DADES BANCÀRIES / DATOS BANCARIOS

Codi IBAN i compte corrent / Código IBAN y cuenta corriente:

IBAN:  ES

- Annex de declaració responsable (document que trobareu a continuació de la sol·licitud, ANNEX 2)
  Anexo de declaración responsable (documento que encontrará a continuación de la solicitud, ANEXO 2)
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ANNEX 1. AUTORITZACIÓ 
ANEXO 1. AUTORIZACIÓN

Nom i cognoms / Nombre y apellidos                                                        Tipus d’identificació / Tipo de identificación                   Número  
DADES SOL·LICITANT / DATOS SOLICITANTE (1)

NIE NIF PAS.DNI

Autoritze l’Ajuntament de València perquè obtinga directament, per mitjans telemàtics, els certificats següents de la meua unitat de 
convivència amb l’Agencia Estatal de l’Administració Tributària i altres administracions en virtut del que disposa l’article 28.2 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú; l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; 
article 10 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de València i els seus organismes públics, i les normes de la convocatòria 
d’ajudes al lloguer
(En cas de no autoritzar la consulta directa caldrà aportar el certificat o certificats corresponents de les persones que s’esmenten).

Autorizo al Ayuntamiento de València para que obtenga directamente, por medios telemáticos, los siguientes certificados de mi unidad de 
convivencia con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y otras administraciones en virtud de lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común; el artículo  13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes; artículo 10 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus organismos públicos y la normas de la convocato-
ria de ayudas al alquiler.
(En caso de no autorizar la consulta directa, deberán aportarse el certificado o certificados correspondientes de las personas que se citan).

Estes autoritzacions s’atorguen en aplicació del que disposa l’art. 95.1.k de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, per la qual es permet amb 
l’autorització prèvia de la persona interessada, la cessió de les dades tributàries que necessiten les administracions públiques per al desenvolupament de 
les seues funcions. Podrà ser revocada en qualsevol moment.
Estas autorizaciones se otorgan en aplicación de lo dispuesto en el art. 95.1.k de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por la que se permite 
con la autorización previa de la persona interesada, la cesión de los datos tributarios que precisen las administraciones públicas para el desarrollo de sus 
funciones. Podrá ser revocada en cualquier momento.

 

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN

Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries emés per l’Agència 
Estatal de l’Administració Tributària (AEAT):
Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias a emitir por la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT):

Certificat  d’estar al corrent de pagaments d’obligacions emés per la Tresoreria 
General de la Seguretat Social (TGSS):
Certificado de estar al corriente de pago de oblicaciones a emitir por la 
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS):

SÍ AUTORITZE
SÍ AUTORIZO

SÍ AUTORITZE
SÍ AUTORIZO

NO AUTORITZE
NO AUTORIZO

NO AUTORITZE
NO AUTORIZO

Certificat de la declaració de l’IRPF o imputacions íntegres de renda de l’Agència 
Estatal de l’Administració Tributària (AEAT):
Certificado de la declaración del IRPF o imputaciones íntegras de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria (AEAT):

Certificat de pensions públiques exemptes de l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària (AEAT):
Certificado de pensiones públicas exentas de la Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria (AEAT):

SÍ AUTORITZE
SÍ AUTORIZO

SÍ AUTORITZE
SÍ AUTORIZO

NO AUTORITZE
NO AUTORIZO

NO AUTORITZE
NO AUTORIZO

Certificat de prestacions percebudes emés per l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social (INSS):
Certificado de prestaciones percibidas a emitir por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS):

SÍ AUTORITZE
SÍ AUTORIZO

NO AUTORITZE
NO AUTORIZO

Certificat  de prestacions percebudes emés pel Servei Públic d’Ocupació 
Estatal (SEPE):
Certificado de prestacions percibidas a emitir por el Servicio Público Estatal 
(SEPE):

SÍ AUTORITZE
SÍ AUTORIZO

NO AUTORITZE
NO AUTORIZO

Certificat sobre titularitat d’immobles emés per la Direcció General del 
Cadastre (DGC):
Certificado sobre titularidad de inmuebles a emitir por la Dirección General del 
Catastro (DGC):

SÍ AUTORITZE
SÍ AUTORIZO

NO AUTORITZE
NO AUTORIZO

Certificat emés per la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS):
Certificado a emitir por la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS):

SÍ AUTORITZE
SÍ AUTORIZO

NO AUTORITZE
NO AUTORIZO

Consulta en el Padró Municipal de l’Ajuntament de València:
Consulta en el Padrón Municipal del Ayuntamiento de València:

SÍ AUTORITZE
SÍ AUTORIZO

NO AUTORITZE
NO AUTORIZO

Sol·licitud d’Ajudes Municipals al Lloguer 
Solicitud de Ayudas Municipales al Alquiler



(1) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de València 
i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. De conformitat amb la la vigent llei de protecció de de 
dades de caràcter personal, vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant del Registre Gral. d’Entrada de 
l’Ajuntament de València.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de 
València y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la vigente ley de 
protección de datos de carácter personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro Gral. 
de Entrada del Ayuntamiento de València.

SIGNATURA DE LA PERSONA SOL·LICITANT
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

València, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

DNI / NIE / NIF / PAS.NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS SIGNATURA / FIRMA

NOM DE LES PERSONES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA
NOMBRE DE LAS PERSONAS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA



ANNEX 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE 
ANEXO 2. DECLARACIÓN RESPONSABLE

Nom i cognoms / Nombre y apellidos                                                        Tipus d’identificació / Tipo de identificación                   Número  
DADES SOL·LICITANT / DATOS SOLICITANTE (1)

NIE NIF PAS.DNI

Sol·licitud d’Ajudes Municipals al Lloguer 
Solicitud de Ayudas Municipales al Alquiler

La persona sol·licitant declara expressament, sota la seua responsabilitat i, amb els efectes arreplegats en l’article 69 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que són 
certes totes les dades i informacions que consten en la present sol·licitud, i

La persona solicitante declara expresamente, bajo su responsabilidad, y con los efectos previstos en el artículo 69 de la Ley 
39/2015, de 30 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que son ciertos todos 
los datos e informaciones que constan en la presente solicitud, y

 - Que complix tots i cadascun dels requisits establits en la convocatòria i disposa de la documentació que així ho acredi-
ta, que la posarà a la disposició de l’Administració quan li siga requerida, així com que no incorre en causa d’exclusió 
ni de prohibició per a resultar persona beneficiària de la subvenció.

 Que cumple todos y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria y  dispone de la documentación que así 
lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, así como que no incurren en 
causa de exclusión ni de prohibición para resultar persona beneficiaria de la subvención.

 - Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tribu-
tària i de les obligacions amb la Seguretat Social.

 Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria y de las obligaciones con la Seguridad Social.

 - Que no té cap deute tributari pendent amb l’Ajuntament de València, ni pendent de justificar qualsevol subvenció muni-
cipal concedida amb anterioritat.

 Que no tiene deuda tributaria alguna pendiente con el Ayuntamiento de València, ni pendiente de justificar cualquier 
subvención municipal concedida con anterioridad.

 - Que no ha obtingut cap altra subvenció per a aquesta finalitat.
Que no ha obtenido ninguna otra subvención para la misma finalidad.

SIGNATURA DE LA PERSONA SOL·LICITANT
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

València, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de València 
i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. De conformitat amb la la vigent llei de protecció de de 
dades de caràcter personal, vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant del Registre Gral. d’Entrada de 
l’Ajuntament de València.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de 
València y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la vigente ley de 
protección de datos de carácter personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro Gral. 
de Entrada del Ayuntamiento de València.3
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