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VPNC VEX VAC REH

A DADES DE LES PERSONES DECLARANTS / DATOS DE LAS PERSONAS DECLARANTES
COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI / NIF / CIF

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI / NIF / CIF

B DECLARACIÓ / DECLARACIÓN

Als efectes d'obtindre les ajudes procedents del vigent Pla d'Habitatge, i de conformitat amb la normativa d'aplicació, formula esta 
declaració responsable relativa a la justificació d'ingressos: 

A efectos de obtener las ayudas procedentes del vigente Plan de Vivienda, y de conformidad con la normativa de aplicación,formula la 
presente declaración responsable relativa a la justificación de ingresos:

(MARQUEU AMB UNA X EL QUE PROCEDISCA) 
(MARCAD CON UNA X LO QUE PROCEDA)

Que està obligat a presentar declaració de l'IRPF, per la qual cosa aporta la corresponent a l'exercici fiscal vençut. 
Que está obligado a presentar declaración del IRPF, por lo que aporta la correspondiente al ejercicio fiscal vencido.
Que no està obligat a presentar declaració de l'IRPF, si bé ha presentat model de devolució davant l'Agència Estatal de l'Administració 
Tributària, per la qual cosa aporta còpia del full de la notificació-liquidació que emet l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. 
Que no está obligado a presentar declaración del IRPF, si bien ha presentado modelo de devolución ante la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, por lo que aporta copia de la notificación-liquidación que emite la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Que no està obligat a presentar declaració de l'IRPF i tampoc no ha presentat model de devolució davant l'Agència Estatal de l'Administració 
Tributària, per la qual cosa aporta els següents documents: (marqueu només els documents que aporteu) 
Que no está obligado a presentar declaración del IRPF y tampoco ha presentado modelo de devolución ante la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, por lo que aporta los siguientes documentos: (marcad solo los documentos que aporte)

Certificat de vida laboral emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
Certificado de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Certificat d'empresa, en el que consten els ingressos bruts, les retencions a compte de l'IRPF i les cotitzacions a la Seguretat Social. 
Certificado de empresa, en el que constan los ingresos brutos, las retenciones a cuenta del IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social.
Nòmines. 
Nóminas.
Còpia del contracte o contractes de treball. 
Copia del contrato o contratos de trabajo.
Certificats bancaris relatius al rendiment del capital mobiliari. 
Certificados bancarios relativos al rendimiento del capital mobiliario.
Certificat de pensions emés per l'Institut Nacional de la Seguretat Social. 
Certificado de pensiones emitido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Certificat de la prestació de desocupació expedit per l'administració competent. 
Certificado de la prestación de desempleo expedido por la administración competente.
Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, si els sol·licitants disposen d'este. 
Certificado de imputaciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, si los solicitantes disponen del mismo.

Que els ingressos que s'acrediten amb la documentació que s'aporta, són els únics que ha percebut durant l'exercici fiscal corresponent. 
Que los ingresos que se acreditan con la documentación que se aporta, son los únicos que ha percibido durante el ejercicio fiscal 
correspondiente.

Tot allò que declara davall la seua responsabilitat, i manifesta conéixer que l'incompliment dels requisits legals determinarà la interrupció de la 
subsidiació, i reemborsament de les ajudes percebudes incrementades amb els interessos legals; tot això sense perjudici de les sancions que 
puguen correspondre de conformitat amb la normativa sancionadora vigent en matèria d'habitatge. 

Todo lo que declara bajo su responsabilidad, manifestando conocer que el incumplimiento de los requisitos legales determinará la interrupción 
de la subsidiación, y el reintegro las ayudas recibidas incrementadas con los intereses legales; todo ello sin perjuicio de las sanciones que 
pudieran corresponder de conformidad con la normativa sancionadora vigente en materia de vivienda.

, d del

Firma: Firma:

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 
14/12/99).

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
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Als efectes d'obtindre les ajudes procedents del vigent Pla d'Habitatge, i de conformitat amb la normativa d'aplicació, formula esta 
declaració responsable relativa a la justificació d'ingressos: 

A efectos de obtener las ayudas procedentes del vigente Plan de Vivienda, y de conformidad con la normativa de aplicación,formula la 
presente declaración responsable relativa a la justificación de ingresos:

(MARQUEU AMB UNA X EL QUE PROCEDISCA) 
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Que està obligat a presentar declaració de l'IRPF, per la qual cosa aporta la corresponent a l'exercici fiscal vençut. 
Que está obligado a presentar declaración del IRPF, por lo que aporta la correspondiente al ejercicio fiscal vencido.
Que no està obligat a presentar declaració de l'IRPF, si bé ha presentat model de devolució davant l'Agència Estatal de l'Administració 
Tributària, per la qual cosa aporta còpia del full de la notificació-liquidació que emet l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. 
Que no está obligado a presentar declaración del IRPF, si bien ha presentado modelo de devolución ante la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, por lo que aporta copia de la notificación-liquidación que emite la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Que no està obligat a presentar declaració de l'IRPF i tampoc no ha presentat model de devolució davant l'Agència Estatal de l'Administració 
Tributària, per la qual cosa aporta els següents documents: (marqueu només els documents que aporteu) 
Que no está obligado a presentar declaración del IRPF y tampoco ha presentado modelo de devolución ante la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, por lo que aporta los siguientes documentos: (marcad solo los documentos que aporte)

Certificat de vida laboral emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
Certificado de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Certificat d'empresa, en el que consten els ingressos bruts, les retencions a compte de l'IRPF i les cotitzacions a la Seguretat Social. 
Certificado de empresa, en el que constan los ingresos brutos, las retenciones a cuenta del IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social.
Nòmines. 
Nóminas.
Còpia del contracte o contractes de treball. 
Copia del contrato o contratos de trabajo.
Certificats bancaris relatius al rendiment del capital mobiliari. 
Certificados bancarios relativos al rendimiento del capital mobiliario.
Certificat de pensions emés per l'Institut Nacional de la Seguretat Social. 
Certificado de pensiones emitido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Certificat de la prestació de desocupació expedit per l'administració competent. 
Certificado de la prestación de desempleo expedido por la administración competente.
Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, si els sol·licitants disposen d'este. 
Certificado de imputaciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, si los solicitantes disponen del mismo.

Que els ingressos que s'acrediten amb la documentació que s'aporta, són els únics que ha percebut durant l'exercici fiscal corresponent. 
Que los ingresos que se acreditan con la documentación que se aporta, son los únicos que ha percibido durante el ejercicio fiscal 
correspondiente.

Tot allò que declara davall la seua responsabilitat, i manifesta conéixer que l'incompliment dels requisits legals determinarà la interrupció de la 
subsidiació, i reemborsament de les ajudes percebudes incrementades amb els interessos legals; tot això sense perjudici de les sancions que 
puguen correspondre de conformitat amb la normativa sancionadora vigent en matèria d'habitatge. 

Todo lo que declara bajo su responsabilidad, manifestando conocer que el incumplimiento de los requisitos legales determinará la interrupción 
de la subsidiación, y el reintegro las ayudas recibidas incrementadas con los intereses legales; todo ello sin perjuicio de las sanciones que 
pudieran corresponder de conformidad con la normativa sancionadora vigente en materia de vivienda.
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Firma: Firma:

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 
14/12/99).
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B
DECLARACIÓ / DECLARACIÓN
Als efectes d'obtindre les ajudes procedents del vigent Pla d'Habitatge, i de conformitat amb la normativa d'aplicació, formula esta declaració responsable relativa a la justificació d'ingressos:
A efectos de obtener las ayudas procedentes del vigente Plan de Vivienda, y de conformidad con la normativa de aplicación,formula la presente declaración responsable relativa a la justificación de ingresos:
(MARQUEU AMB UNA X EL QUE PROCEDISCA)
(MARCAD CON UNA X LO QUE PROCEDA)
Tot allò que declara davall la seua responsabilitat, i manifesta conéixer que l'incompliment dels requisits legals determinarà la interrupció de la subsidiació, i reemborsament de les ajudes percebudes incrementades amb els interessos legals; tot això sense perjudici de les sancions que puguen correspondre de conformitat amb la normativa sancionadora vigent en matèria d'habitatge.
Todo lo que declara bajo su responsabilidad, manifestando conocer que el incumplimiento de los requisitos legales determinará la interrupción de la subsidiación, y el reintegro las ayudas recibidas incrementadas con los intereses legales; todo ello sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder de conformidad con la normativa sancionadora vigente en materia de vivienda.
,
d
del
Firma:
Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
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