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Nombre y Apellidos DNI / CIF

SOL·LICITUD  AJUDA PER A  PREVENIR LA  POBRESA ENERGÈTICA  I LLOGUER SOCIAL  
SOLICITUD  AYUDA PARA PREVENIR LA  POBREZA ENERGÉTICA Y ALQUILER SOCIAL

Domicili 
Domicilio

TEL.

En qualitat de: 
En calidad de:

N
O

 E
SC

RI
VI

U
 D

IN
S 

D
'A

Q
U

ES
TA

 Z
O

N
A

Ú
S 

IN
TE

RN

DADES PERSONALS 
DATOS PERSONALES

 Declare que son certes les  dades aportades  i autoritze a l'Ajuntament de Villanueva de Castellón, de conformitat amb el que dispose l'article 6 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, puga accedir a les dades que es troben en els fitxers de les 
administracions tributàries i de la Seguretat Social, a la fi de verificar el compliment de les condicions i requisits necessaris per a la concessió del servei.
Aíxí mateix, manifeste que estic enterat/da de l'obligació de comunicar a Serveis Socials, qualsevol variació les dades declarades  i/o acreditades que 
puguen produir-se.   
Declaro que son ciertos los datos aportados y autorizo al Ayuntamiento de Villanueva de Castellón, de conformidad  con lo dispuesto en  el artículo 6 de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  pueda acceder a los datos personales obrantes en los ficheros 
de las administraciones tributarias y de la Seguridad Social, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarias para la concesión 
de dicho servicio. Asi mismo, manifiesto que quedo enterado/a de la obligación de comunicar al Departamento de Servicios Sociales, cualquier  variación
de los datos declarados o acreditados que puedan producirse.

Data de Naixement 
Fecha de Nacimiento

D'acord amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que  omplir la present instància suposa l'acceptació expressa del fet que les dades seran 
incorporades en un fitxer automatitzat el responsable del qual és l'Ajuntament de Villanueva de Castellón, qui podrà  utilitzar-les per a fins propis de l'Administració.  
Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació per mitjà d'escrit adjuntant una fotocòpia del seu DNI, dirigit a la Secretaria General de l'Ajuntament  de Villanueva de Castellón, plaça 
de l'Ajuntament, 8 - 46270 VILLANUEVA DE CASTELLÓN (València)

  
 Villanueva de Castellón, _______ de _______________ de 20___

Firma

Mirar documentació a portar en pàgina adjunta. 
Véase documentación a aportar en página adjunta

  
 

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE VILLANUEVA DE CASTELLÓN 
Plaça Ajuntament, 8 | 46270 - VILLANUEVA DE CASTELLÓN | Tel.  962450100  |  Fax 96 245 20 40

Titular Representant Legal 
Representante Legal

  Ajuda per al pagament del subministrament eléctric/   Ayuda para el pago del suministro eléctrico

  Ajuda per al pagament del subministrament d'aigua  /  Ayuda para el pago del suministrament agua

  Ajuda per al pagament de lloguer social /   Ayuda para el pago de alquiler social

SOL.LICITE 
SOLICITA:



                   
DOCUMENTACIÓ A APORTAR: 
DOCUMENTACIÓN  A APORTAR 
  

o      Fotocòpia del DNI de cadascú  dels membres de la unitat familiar 
Fotocopia del DNI de cada uno de los miembros de la unidad familiar. 
  

o      Volant d'empadronament familiar. 
Volante de empadronamiento familiar. 
  

o      Fotocòpia de la Declaració de la renda de  2014 o en cas de no presentar-la certificat negatiu de l'Agència Tributària, de cadascú 
dels membres de la unitat familiar. 
Fotocopia y original de la última Declaración de renta o, en cas de no presentarla, certificado negativo de la Agencia Tributaria, 
de cada uno de los miembros de la unidad familiar. 
  

o      En cas de persones  o unitats familiars  amb membres amb discapacitat, cal aportar fotocòpia del grau de discapacitat. 
En caso de personas o unidades familiares con alguna persona con discapacidad, aportar fotocopia del grado de discapacidad. 
  
PER A LES AJUDES DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC  / PARA LA AYUDAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO: 
  

o      Fotocòpia de les factures que no poden pagar  i/ o la comunicació de tall, si és el cas. 
         Fotocopia de las facturas que no pueden pagar y/o la comunicación de corte, si es el caso. 
  
  
         PER A LES AJUDES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA  / PARA LAS AYUDAS DE SUMINISTRO DE AIGUA:  
  
 o      Fotocòpia de les factures que no poden pagar  i/ o la comunicació de tall, si és el cas. 
          Fotocopia de las facturas que no pueden pagar y/o la comunicación de corte, si es el caso. 
  
         PER A LES AJUDES DE LLOGUER SOCIAL  / PARA LAS AYUDA  DE ALQUILER SOCIAL:  
  
 o      Fotocòpia contracte de lloguer /  Fotocopia contrato de alquiler. 
  
 o      Acreditació del desnonament / Acreditación del deshaucio.  
  
DESTINATARIS/ DESTINATARIOS: 
  
 o      Persones o unitats familars que no superen  els 11000€/any en 2014. 
          Personas o unidades familiares que no superen los 11000 €/año en 2014. 
  
 o      En el cas de persones i/o unitats familiars amb membres amb discapacitat, no superar els 14500€/any, en 2014. 
          En el caso de personas o unidades familares  en las que haya algún miembro con discapacidad, no superar los 14500€/año. 
  
TERMINI DE PRESENTACIÓ / PLAZO DE PRESENTACION:  15 DE FEBRER DE 2016 / 15 DE FEBRERO DE 2016 
  
PRESENTACIÓ SOL.LICITUDS/ PRESENTACIÓN SOLICITUDES: REGISTRE ENTRADA (PLANTA BAIXA) 
  
INFORMACIÓ / INFORMACIÓN: SERVEIS SOCIALS          


SOL·LICITUD  AJUDA PER A  PREVENIR LA  POBRESA ENERGÈTICA  I LLOGUER SOCIAL 
SOLICITUD  AYUDA PARA PREVENIR LA  POBREZA ENERGÉTICA Y ALQUILER SOCIAL
En qualitat de: 
En calidad de:
NO ESCRIVIU DINS D'AQUESTA ZONA
ÚS INTERN
DADES PERSONALS
DATOS PERSONALES
 Declare que son certes les  dades aportades  i autoritze a l'Ajuntament de Villanueva de Castellón, de conformitat amb el que dispose l'article 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, puga accedir a les dades que es troben en els fitxers de les administracions tributàries i de la Seguretat Social, a la fi de verificar el compliment de les condicions i requisits necessaris per a la concessió del servei.    Aíxí mateix, manifeste que estic enterat/da de l'obligació de comunicar a Serveis Socials, qualsevol variació les dades declarades  i/o acreditades que puguen produir-se.  
Declaro que son ciertos los datos aportados y autorizo al Ayuntamiento de Villanueva de Castellón, de conformidad  con lo dispuesto en  el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  pueda acceder a los datos personales obrantes en los ficheros de las administraciones tributarias y de la Seguridad Social, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarias para la concesión de dicho servicio. Asi mismo, manifiesto que quedo enterado/a de la obligación de comunicar al Departamento de Servicios Sociales, cualquier  variación  de los datos declarados o acreditados que puedan producirse.
D'acord amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que  omplir la present instància suposa l'acceptació expressa del fet que les dades seran incorporades en un fitxer automatitzat el responsable del qual és l'Ajuntament de Villanueva de Castellón, qui podrà  utilitzar-les per a fins propis de l'Administració. 
Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació per mitjà d'escrit adjuntant una fotocòpia del seu DNI, dirigit a la Secretaria General de l'Ajuntament  de Villanueva de Castellón, plaça de l'Ajuntament, 8 - 46270 VILLANUEVA DE CASTELLÓN (València)
 
 Villanueva de Castellón, _______ de _______________ de 20___
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE VILLANUEVA DE CASTELLÓN
Plaça Ajuntament, 8 | 46270 - VILLANUEVA DE CASTELLÓN | Tel.  962450100  |  Fax 96 245 20 40
SOL.LICITE
SOLICITA:
                  
DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
DOCUMENTACIÓN  A APORTAR
 
o      Fotocòpia del DNI de cadascú  dels membres de la unitat familiar
Fotocopia del DNI de cada uno de los miembros de la unidad familiar.
 
o      Volant d'empadronament familiar.
Volante de empadronamiento familiar.
 
o      Fotocòpia de la Declaració de la renda de  2014 o en cas de no presentar-la certificat negatiu de l'Agència Tributària, de cadascú dels membres de la unitat familiar.
Fotocopia y original de la última Declaración de renta o, en cas de no presentarla, certificado negativo de la Agencia Tributaria, de cada uno de los miembros de la unidad familiar.
 
o      En cas de persones  o unitats familiars  amb membres amb discapacitat, cal aportar fotocòpia del grau de discapacitat.
En caso de personas o unidades familiares con alguna persona con discapacidad, aportar fotocopia del grado de discapacidad.
 
PER A LES AJUDES DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC  / PARA LA AYUDAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO:
 
o      Fotocòpia de les factures que no poden pagar  i/ o la comunicació de tall, si és el cas.
         Fotocopia de las facturas que no pueden pagar y/o la comunicación de corte, si es el caso.
 
 
         PER A LES AJUDES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA  / PARA LAS AYUDAS DE SUMINISTRO DE AIGUA: 
 
 o      Fotocòpia de les factures que no poden pagar  i/ o la comunicació de tall, si és el cas.
          Fotocopia de las facturas que no pueden pagar y/o la comunicación de corte, si es el caso.
 
         PER A LES AJUDES DE LLOGUER SOCIAL  / PARA LAS AYUDA  DE ALQUILER SOCIAL: 
 
 o      Fotocòpia contracte de lloguer /  Fotocopia contrato de alquiler.
 
 o      Acreditació del desnonament / Acreditación del deshaucio. 
 
DESTINATARIS/ DESTINATARIOS:
 
 o      Persones o unitats familars que no superen  els 11000€/any en 2014.
          Personas o unidades familiares que no superen los 11000 €/año en 2014.
 
 o      En el cas de persones i/o unitats familiars amb membres amb discapacitat, no superar els 14500€/any, en 2014.
          En el caso de personas o unidades familares  en las que haya algún miembro con discapacidad, no superar los 14500€/año.
 
TERMINI DE PRESENTACIÓ / PLAZO DE PRESENTACION:  15 DE FEBRER DE 2016 / 15 DE FEBRERO DE 2016
 
PRESENTACIÓ SOL.LICITUDS/ PRESENTACIÓN SOLICITUDES: REGISTRE ENTRADA (PLANTA BAIXA)
 
INFORMACIÓ / INFORMACIÓN: SERVEIS SOCIALS          
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