GUIA DE TRAMITACIÓ DE LES
ajudes al lloguer 2017
Les sol·licituds es podran presentar telemàticament o de manera presencial, mitjançant un
formulari emplenat electrònicament. No s'admeten els formularis emplenats d'una altra
manera.
www.gva.es
Té certiﬁcat digital?
· SÍ, tinc certiﬁcat digital.
Pot presentar la sol·licitud des de casa, escanege la documentació complementària i
adjunte-la a la sol·licitud, sense necessitat de desplaçar-se.
·NO, no tinc certiﬁcat digital.
· Ha d'omplir el formulari electrònic de sol·licitud, des de qualsevol punt que tinga accés a
Internet, imprimir el justiﬁcant i ﬁrmar la sol·licitud.
· Arreplegue la documentació necessària.
· Presente, per Registre d'Entrada, el justiﬁcant, la sol·licitud ﬁrmada i la documentació
complementària.
· Si no presenta el justiﬁcant, la sol·licitud ﬁrmada i la documentació complementària per
Registre d'Entrada no quedarà sol·licitada l'ajuda.

GUIA DE TRAMITACIÓ PRESENCIAL AMB FORMULARI ELECTRÒNIC
(SENSE CERTIFICAT DIGITAL)
1 Abans de començar, documentació necessària per a emplenar el formulari.
Tinga a mà:

· Referència cadastral de l'habitatge.
· Data del contracte d'arrendament i nom de l'arrendador.
· Nom, cognoms, DNI/NIE i data de naixement de tots els membres de la unitat de
convivència.
· Dades bancàries per a l'ingrés de l'ajuda.(IBAN) El titular del compte ha de ser el sol·licitant.

2 IMPRIMISCA EL JUSTIFICANT DE LLIURAMENT I FIRME LA SOL·LICITUD

3 ARREPLEGUE DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA. Documentació que ha d'adjuntar a la
sol·licitud:

1) Identiﬁcació de les persones: DNI / NIE de tots els majors de 16 anys que viuen en
l'habitatge.
2) Empadronament: l'acreditació inclourà totes les persones empadronades en l'habitatge.
3) Contracte d'arrendament de l'habitatge.
4) Rebut bancari de l'últim pagament del lloguer efectuat.
Y la siguiente documentación disponible en impresos asociados:
5)Declaració responsable i autorització ﬁrmada per tots els majors de 16 anys de
l'habitatge (model normalitzat ALQ 90015 annex).
6) Imprés de domiciliació bancària.

4 GRUPS D'ESPECIAL ATENCIÓ. Si a més el titular del contracte està inclòs en algun dels
grups següents, haurà de presentar la documentació que ho acredite.

5 PRESENTE EN EL REGISTRE D'ENTRADA, una vegada obert el termini de la convocatòria,
el justiﬁcant, la sol·licitud ﬁrmada i tots els documents que acompanyen la sol·licitud.

COM EMPLENAR EL FORMULARI

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

S'ha d'emplenar amb les dades del sol·licitant (ha de ser titular del contracte i
titular del compte per a l'ingrés de l'ajuda).
És important assenyalar si està en un grup d'especial atenció, si ho està, haurà
d'aportar la documentació que ho acredite.
B DADES DE L'HABITATGE LLOGAT
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Dades obligatòries: referència cadastral, adreça de l'habitatge llogat, data del
contracte.
C DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
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Si no hi ha representant, es posen les dades del sol·licitant.

DADES ESTADÍSTIQUES
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E

DADES DE LES PERSONES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA

Cal indicar tots els noms de les persones que viuen en l'habitatge, excepte el sol·licitant.
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Cal indicar nom, cognoms, DNI/NIE i data de naixement de la resta de persones que estan
empadronades en l'habitatge. (Els menors de 16 anys que no tinguen DNI o NIE s'identiﬁcaran
amb passaport o llibre de família).
F DADES BANCÀRIES DEL SOL·LICITANT DE L'AJUDA I TITULAR DEL CONTRACTE
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El titular del compte ha de ser la mateixa persona que sol·licita l'ajuda i és titular del contracte.
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Aquest és el justiﬁcant que s'ha d'imprimir, juntament amb l'imprés de sol·licitud que s'haurà
de ﬁrmar, acompanyar de la documentació complementària i presentar en el Registre d'Entrada
una vegada oberta la convocatòria.

Si no es presenta per registre d'entrada, juntament amb la documentació, en el termini indicat
en la convocatòria, l'ajuda no està sol·licitada.
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