Registre d’entrada

IMPRIMIR FORMULARI

c/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91
www.alzira.es / ajuntament@alzira.es
CIF: P-4601700J

URB I 017 V

ESBORRAR FORMULARI

SOL·LICITUD AJUDES A LA COMPRA DE LA PRIMERA VIVENDA PER A JÓVENS

DADES PERSONALS DELS PROPIETARIS (*)

EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ - Pàgina 1 de 1

Número de Propietaris

1

Núm. Expedient:
2

Més de 2

Dades Propietari 1
Nom i cognoms

DNI/CIF

Telèfon

Dades Propietari 2
Nom i cognoms

DNI/CIF

Telèfon

Domicili a l'efecte de notificació

Localitat

Adreça electrònica

Fax

C. Postal
Telèfon fix

Telèfon mòbil

DADES DE LA VIVENDA PER A LA QUE SE SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ
Domicili
Carrer o Plaça

Número

Preu vivenda segons escriptura

Bloc / Escala

Pis

Porta

Data inscripció escriptura al Registre de la Propietat

AUTORIZACIÓ

Per a la tramitació sol•licitada és necessària l’aportació/realització de les següents gestions, amb la finalitat de comprovar el
compliment adequat de totes les condicions necessàries que s’exigixen en el present procediment:
1. Consultar a l’Administració Tributària la comprovació de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
4. Consultar a la Direcció General del Cadastre la informació cadastral de caràcter protegit.
5. Comprovació amb l’AEAT i la TGSS d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.

D’acord amb el que establix l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, si no manifesta cap oposició expressa, entenem que l’interessat ha autoritzat a este Ajuntament perquè siga este el que
pels seus propis mitjans electrònics duga a terme la consulta necessària davant de l’Administració pública que siga procedent.
En cas de denegar tal autorització, l’interessat haurà d’aportar electrònicament o presencialment els certificats requerits i fer-ho
constar expressament en els termes establits en la casella següent:
Denegue expressament el meu consentiment perquè l’Ajuntament d’Alzira obtinga de forma directa estes dades.

SOL·LICITUD I DECLARACIÓ

Els firmants ens COMPROMETEM a:
1.- Ocupar habitualment la vivenda.
2.- Autoritzar a l'Ajuntament d'Alzira a realitzar inspeccions periòdiques de la vivenda a
fi de comprovar l'adequació de l'ús de la mateixa.
3.- Comunicar a l'Ajuntament d'Alzira qualsevol modificació de les circumstàncies que
van motivar la concessió de l'ajuda.
4.- No transferir la vivenda abans de transcórrer cinc anys.
5.- Tornar l'ajuda concedida en cas d'incom
plir algun dels requisits justificatius pels que es va concedir l'ajuda.
Així mateix DECLAREM que la vivenda per a la que sol·liciten les ajudes constituïx el
primer accés a la propietat de vivenda.
El compliment dels requisits establits per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, per a poder ser beneficiari d’una subvenció.
Que reunisc tots i cada un dels requisits necessaris indicats en les BASES
REGULADORES D’AJUDES A LA COMPRA DE LA PRIMERA VIVENDA PER A
JÓVENS.

Firma dels sol·licitants o representants

Alzira,

de

de 20

URB I 017 V – Rev. 2 - 20180705

(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser utilitzades pel titular del
fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

Registre d’entrada

IMPRIMIR FORMULARI

c/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91
www.alzira.es / ajuntament@alzira.es
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URB I 017 V

ESBORRAR FORMULARI

SOL·LICITUD AJUDES A LA COMPRA DE LA PRIMERA VIVENDA PER A JÓVENS

DADES PERSONALS DELS PROPIETARIS (*)

EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA - Pàgina 1 de 1

Número de Propietaris

1

Núm. Expedient:
2

Més de 2

Dades Propietari 1
Nom i cognoms

DNI/CIF

Telèfon

Dades Propietari 2
Nom i cognoms

DNI/CIF

Telèfon

Domicili a l'efecte de notificació

Localitat

Adreça electrònica

Fax

C. Postal
Telèfon fix

Telèfon mòbil

DADES DE LA VIVENDA PER A LA QUE SE SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ
Domicili
Carrer o Plaça

Matrimoni

Preu vivenda segons escriptura

Número
Parella

Bloc / Escala
Germans

Pis
Altres

Porta
Núm. fills

Data inscripció escriptura al Registre de la Propietat

AUTORIZACIÓ

Per a la tramitació sol•licitada és necessària l’aportació/realització de les següents gestions, amb la finalitat de comprovar el
compliment adequat de totes les condicions necessàries que s’exigixen en el present procediment:
1. Consultar a l’Administració Tributària la comprovació de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
4. Consultar a la Direcció General del Cadastre la informació cadastral de caràcter protegit.
5. Comprovació amb l’AEAT i la TGSS d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.

D’acord amb el que establix l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, si no manifesta cap oposició expressa, entenem que l’interessat ha autoritzat a este Ajuntament perquè siga este el que
pels seus propis mitjans electrònics duga a terme la consulta necessària davant de l’Administració pública que siga procedent.
En cas de denegar tal autorització, l’interessat haurà d’aportar electrònicament o presencialment els certificats requerits i fer-ho
constar expressament en els termes establits en la casella següent:
Denegue expressament el meu consentiment perquè l’Ajuntament d’Alzira obtinga de forma directa estes dades.

SOL·LICITUD I DECLARACIÓ

Els firmants ens COMPROMETEM a:
1.- Ocupar habitualment la vivenda.
2.- Autoritzar a l'Ajuntament d'Alzira a realitzar inspeccions periòdiques de la vivenda a
fi de comprovar l'adequació de l'ús de la mateixa.
3.- Comunicar a l'Ajuntament d'Alzira qualsevol modificació de les circumstàncies que
van motivar la concessió de l'ajuda.
4.- No transferir la vivenda abans de transcórrer cinc anys.
5.- Tornar l'ajuda concedida en cas d'incom
plir algun dels requisits justificatius pels que es va concedir l'ajuda.
Així mateix DECLAREM que la vivenda per a la que sol·liciten les ajudes constituïx el
primer accés a la propietat de vivenda.
El compliment dels requisits establits per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, per a poder ser beneficiari d’una subvenció.
Que reunisc tots i cada un dels requisits necessaris indicats en les BASES
REGULADORES D’AJUDES A LA COMPRA DE LA PRIMERA VIVENDA PER A
JÓVENS.

Firma dels sol·licitants o representants

Alzira,

de

de 20

URB I 017 V – Rev. 2 - 20180705

(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser utilitzades pel titular del
fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’instància presentada al Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

