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 Model normalitzat per la Secretaria d’Habitatge  

 
Declaració responsable d’ingressos percebuts per sol·licitants d’ajuts per a 
pagar el lloguer a arrendataris amb risc d’exclusió social per motius 
residencials. 
 
 
En/Na        

amb DNI/NIF:        home  dona 

titular/s del contracte de lloguer de l’habitatge situat a       

carrer       número       pis       porta       

Declaro    

1.- Que la meva situació laboral és:    

 Pensionista/ jubilat/ada              Actiu/va  Autònom/a  Aturat/ada 

2.- Que no he presentat la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques per no 
estar-ne obligat/da. 

3.- Que d´acord amb el/s justificant/s d´ingressos adjunt/s (*) segons els articles 38 i 39 de la Llei 
40/1998, de 9 de desembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i altres normes 
tributàries, he obtingut les rendes integrades següents: 
 

 Import (€) 

Part especial de la base imposable 0,00 € 

Part general de la base imposable 0,00 € 
 
4.- Que em comprometo a proporcionar, en tot moment, la informació que se’m requereixi respecte 
de la subvenció, en el cas que em fos concedida, i a acceptar les actuacions de comprovació de la 
Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d’altres òrgans competents 
d’acord amb la normativa vigent aplicable. 
 
 
I perquè consti signo aquesta declaració en el lloc i la data a sota indicats. 
 
 
Localitat i data:__________________________________, _____________________________ 
 
 
 
 
 
Signatura 
 
(*) Pensionista: justificant de les pensions contributives i no contributives percebudes en l’exercici 
de 2006 i justificant d’altres ingressos que puguin tenir. Si no es cobra pensió, cal aportar certificat 
de pensió negativa.  
Actiu/va: certificat de retencions i ingressos de l’empresa o empreses, corresponents a l’any 2006, 
o les últimes nòmines i justificant d’altres ingressos que puguin tenir .  
Autònom:  declaracions trimestrals de l’IVA de l’any 2006. 
Aturat/ada: certificat de l’INEM, lliurat per l’OTG on s’està inscrit, en el qual figuri la quantitat de la 
prestació percebuda durant l’any 2006. 


