
 

AJUNTAMENT D’ALBALAT DE LA RIBERA 

SUBVENCIONS DESTINADES A LES FAMÍLIES PER A PAL·LIAR LA 
SITUACIÓ DE VULNERABILITAT PROVOCADA PER LA COVID-19 

INSTÀNCIA – ANNEX I 

Nom i cognoms  NIF  

Domicili  Telèfon  

Població  CP  

e-mail  

 
En veure les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions 
destinades a palꞏliar les conseqüències derivades de la crisi econòmica provocada per 
la COVID-19 en les persones o unitats familiars d’Albalat de la Ribera, aprovades per 
l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera en la sessió celebrada el 2 de juliol de 2020. 
 
(Marqueu el que corresponga) 
 
     A PROPIETARIS / PROPIETÀRIES 
 
Declare estar empadronada/empadronat en el domicili indicat i ser la/el titular del rebut 
de l'IBI, i solꞏlicite que l'Ajuntament integre a l'expedient la constatació documental 
d'aquestes dades. 
 
    B LLOGATERS / LLOGATERES 
 
Declare estar empadronada/empadronat en el domicili indicat, i solꞏlicite que 
l'Ajuntament integre a l'expedient la constatació documental d'aquest fet. 
També declare ser arrendatària/arrendatari del mateix, acompanyant a la present la 
següent documentació: 

Còpia del contracte d'arrendament de l'habitage (que abaste tot o part del 
període dels justificants de la subvenció), o 

Declaració responsable de l’arrendador respecte de l'existència de 
l'arrendament, on s'indica que el pagament de les quotes de les taxes de 
recollida de fem i de subministrament domiciliari d'aigua és a càrrec de 
l'arrendatari (annex II). 

 
SOLꞏLICITE la subvenció corresponent 
 
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 
 

DNI o document equivalent del/de la solꞏlicitant. 
Llibre de família. 
Certificat de convivència (no s’ha de presentar, aquest document serà expedit 

d’ofici per l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera i integrat a l’expedient) 
En el seu cas, documentació acreditativa de la separació o divorci. 
Certificat de discapacitat reconeguda d’almenys el 33% d’aquelles persones 

discapacitades que convisquen amb la persona solꞏlicitant i que no siguen 
cònjuge ni fills/filles menors de 26 anys. 

Certificat de discapacitat reconeguda d’almenys el 33% dels membres de la unitat 
familiar que no hagen presentat la declaració de la renda. 



Documentació acreditativa dels menors que es tinguen en acolliment. 
Per a justificar la renda de la persona solꞏlicitant i dels membres de la seua unitat 

familiar s’haurà d’aportar: declaració de la renda de 2019 i/o certificat 
d’imputacions fiscals de l’AEAT d’aquest exercici de totes les persones majors 
de 14 anys que integren la unitat familiar. La seua presentació podrà substituir-
se per una autorització per a la seua consulta per part de l’Ajuntament d’Albalat 
de la Ribera. 
     Autoritze l’Ajuntament d’Albalat d ela Ribera a la seua consulta. 

Model de domiciliació bancària degudament emplenat 

 
 Albalat de la Ribera, ____ de ___________ 2020 

 Firma de l’interessat: 

 

 

 

 

Les dades que ens facilite en la present instància seran incloses en un fitxer titularitat de 
l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera, la finalitat del qual és gestionar les peticions manifestades 
en el present document, elatiu a la articipació en les subvencions destinades a famílies  per a
pal·liar  la  situació  provocada per la Covid 19. Li informem que les seues dades seran objecte 
de cessió als organismes públics als quals calga facilitar les seues dades per a poder gestionar 
la seua petició o solꞏlicitud. Conforme a allò disposat en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, vostè podrà exercitar 
els dret d’accés, rectificació, cancelꞏlació i en el seu cas oposició, mitjançant la presentació 
d’una instància, acompanyada del seu DNI (o document acreditatiu equivalent), en el Registre 
General de l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera. 
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