
      

Model 1

AJUTS ECONÒMICS PER A LES FAMÍLIES 2016

DOCUMENT  RESUM  DE  LA  DOCUMENTACIÓ  APORTADA  PER  ACREDITAR  LA
SITUACIÓ ECONÒMICA, FAMILIAR I DE DESPESES D'HABITATGE DE LA UNITAT
FAMILIAR SOL·LICITANT
 

1. DOCUMENTACIÓ GENERAL

  Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres majors de 16 anys.

  Comunicació de dades de creditors/es degudament signada i amb el segell de l’entitat
bancària.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA

S’haurà de justificar la situació econòmica de tots els membres majors de 16 anys de la
unitat familiar que conviuen en el domicili. Concretament:

A) En tots els casos:

  Autorització de la persona interessada perquè l'Ajuntament pugui sol·licitar o accedir a
dades econòmiques, tributàries, socials o familiars per la tramitació de l'ajut (Model 2)

  Declaració d'ingressos de la unitat familiar (Model 3)

  Declaració responsable per informar de qüestions relatives a la tramitació de la 
sol·licitud (Model 4)

  Declaració de la renda corresponent a l'exercici 2015

B) De tots els  membres de la unitat  familiar  majors  de 16 anys en situació
d’atur:

  Justificant de la percepció, o no, de la prestació d’atur, durant l’any 2015, indicant el
seu import i temporalitat. Aquest justificant es pot sol·licitar:

- A la pàgina web del SEPE (www.sepe.es).
- Al telèfon 901 11 99 99 (el certificat es remet al domicili que figura a la

seva base de dades).
NOTA 1: Les Oficines de Treball de la Generalitat no emeten aquest tipus de justificant.
NOTA 2:  No cal demanar aquesta documentació si no s’està d’alta al Règim de Seguretat
Social.

C) De tots els membres de la unitat familiar amb contracte de treball:

  Certificat  de  retencions  i  ingressos  a  compte  de  l’Impost  sobre  la  Renda  de  les
Persones Físiques corresponent a l’exercici 2015.



  Si la relació laboral s’ha iniciat al 2016, fotocòpia dels fulls de salari dels mesos de
gener i febrer de 2016.

D) De tots els membres de la unitat familiar que treballen com autònoms:

  Fotocòpia del Model 130 o 131 del quart trimestre de 2015.

E) De tots els membres de la unitat familiar que treballen sense assegurar:

  Declaració responsable informant dels ingressos reals utilitzant el Model 4.

F) De tots els membres de la unitat familiar que són pensionistes:

  Document justificatiu de la pensió que es percep l’any 2016, emès per l’organisme que
la paga o per l’entitat bancària on es rep.

3. JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES D’HABITATGE

  Fotocòpia de l’últim rebut de lloguer o de la quota d’hipoteca de l’habitatge habitual, a
nom d’un dels membres de la unitat familiar.

  Fotocòpia del contracte de lloguer a nom d’un dels membres de la unitat familiar, on
consti que l'import de l'IBI està expressament repercutit en el preu del lloguer.

INFORMACIÓ SOBRE ELS AJUTS

Tindran dret als ajuts, les unitats familiars o de convivència, en les quals la suma de la
renda anual de totes les persones membres, siguin iguals o inferiors al barem següent,
que te com a referència la renda o salari mínim interprofessional, per a l'any 2016 (655,20
€/mes):

Límit màxim de renda (Import anual)

Beneficiari RMI + 50% RMI 13.759,20 €
Beneficiari + 1 persona 2 x RMI 18.345,60 €
Beneficiari + 2 persona 2,25 x RMI 20.638,80 €
Beneficiari + 3 persona 2,50 x RMI 22.932 €
Beneficiari + 4 persona 2,75 x RMI 25.225,20 €
Per cada persona de més + 25% RMI 2.293,20 €

La despesa en concepte de lloguer o de préstec hipotecari s’aplicarà sempre que el rebut
acreditatiu del pagament estigui a nom d’un dels membres del nucli familiar, sempre i
quan  correspongui  a  l’habitatge  que  constitueixi  la  residència  habitual;  es  demanarà
fotocòpia del contracte de lloguer. Si ni el rebut ni el contracte lloguer van a nom de cap
membre del nucli familiar, no es comptabilitzarà aquest concepte i per tant no reuniran els
requisits per concórrer a la convocatòria. No es computaran com a despesa d’habitatge
préstecs personals sigui quina sigui la seva naturalesa.

La despesa màxima anual que es computarà en concepte de lloguer o hipoteca és de
7.200 €.


