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JUSTIFICACIÓ DE QUÈ LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA QUE RESIDIX A L'HABITATGE TÉ UNS 
INGRESSOS INFERIORS A 3 VEGADES L'IPREM  (PLA 2018-2021) 

JUSTIFICACIÓN DE QUE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA QUE RESIDE EN LA VIVIENDA TIENE 
UNOS INGRESOS INFERIORES A 3 VECES EL IPREM (PLAN 2018-2021)

RHV 
90018

A DADES DE L'HABITATGE / DATOS DE LA VIVIENDA

CP LOCALITAT / LOCALIDADPROVÍNCIA / PROVINCIA

TIPUS VIA / TIPO VÍA PORTA 
PUERTA

PIS / PISOESCALA 
ESCALERANÚM. / NºNOM DE LA VIA / NOMBRE DE LA VÍA

B DADES DE LA PART  BENEFICIÀRIA-USUÀRIA DE L'HABITATGE 
DATOS DE LA PARTE BENEFICIARIA-USUARIA DE LA VIVIENDA

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DNI / NIF / NIE

DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP

LOCALITAT / LOCALIDADPROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

TIPUS VIA / TIPO VÍA

C DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE
Les persones sotasignades, membres de la unitat de convivència de l'habitatge més amunt esmentat, DECLAREN, sota la seua 
responsabilitat, que el nivell d'ingressos de la unitat de convivència és inferior a 3e vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes 
Múltiples (IPREM). 

  Las personas abajo firmantes, miembros de la unidad de convivencia de la vivienda arriba referenciada, DECLARAN bajo su 
responsabilidad que el nivel de ingresos de la unidad de conviviencia es inferior a 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples (IPREM).

Nota: Per al càlcul d'ingressos sumeu l'import de la base imposable general i l'import de la base imposable de l'estalvi (caselles 392+405 de la 
declaració IRPF de l'exercici 2016 o 415+435 de 2017, segons la data de la sol·licitud d'ajuda) de tots els membres de la unitat de convivència.
Nota: Para el cálculo de ingresos sumar el importe de la base imponible general y el importe de la base imponible del ahorro (casillas 392+405 
de la declaración IRPF del ejercicio 2016 o 415+435 de 2017, según la fecha de la solicitud de ayuda) de todos los miembros de la unidad de 
convivencia.

22.558,77
22.365,42

IRPF 2017
IRPF 2016

3 IPREM

DOCUMENTACIÓ (NO AUTORITZACIÓ) / DOCUMENTACIÓN (NO AUTORIZACIÓN)D
 D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
en absència d'oposició expressa per part de l'interessat, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtenir directament les dades dels 
documents elaborats per qualsevol administració i que per a aquest procediment són els assenyalats a continuació. 
 En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació haurà de manifestar-ho a continuació, quedant obligat a aportar 
els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment. 
  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener 
directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este procedimiento son los señalados a continuación. 
 En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información deberá manifestarlo a continuación, quedando obligado a 
aportar los documentos correspondientes en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.

NO autoritze l'obtenció de les dades tributàries i patrimonials (aporteu certificat de l'AEAT i declaració de la renda) 
NO autorizo la obtención de los datos tributarias y patrimoniales (aportar certificado de la AEAT y declaración de la renta)

,Lloc i data / Lugar y fecha: d de

NOTA: Omplir amb les dades de totes les persones de la unitat de convivència. Només han de signar els majors de 16 anys. 
NOTA: Rellenar con los datos de todas las personas de la unidad de convivencia. Sólo han de firmar los mayores de 16 años.

NOM / NOMBRE COGNOMS / APELLIDOS DNI/NIE SIGNATURA / FIRMAData naixement 
Fecha nacimiento
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C
DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE
Les persones sotasignades, membres de la unitat de convivència de l'habitatge més amunt esmentat, DECLAREN, sota la seua responsabilitat, que el nivell d'ingressos de la unitat de convivència és inferior a 3e vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM).
  Las personas abajo firmantes, miembros de la unidad de convivencia de la vivienda arriba referenciada, DECLARAN bajo su responsabilidad que el nivel de ingresos de la unidad de conviviencia es inferior a 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Nota: Per al càlcul d'ingressos sumeu l'import de la base imposable general i l'import de la base imposable de l'estalvi (caselles 392+405 de la declaració IRPF de l'exercici 2016 o 415+435 de 2017, segons la data de la sol·licitud d'ajuda) de tots els membres de la unitat de convivència.
Nota: Para el cálculo de ingresos sumar el importe de la base imponible general y el importe de la base imponible del ahorro (casillas 392+405 de la declaración IRPF del ejercicio 2016 o 415+435 de 2017, según la fecha de la solicitud de ayuda) de todos los miembros de la unidad de convivencia.
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IRPF 2017
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DOCUMENTACIÓ (NO AUTORITZACIÓ) / DOCUMENTACIÓN (NO AUTORIZACIÓN)
D
 D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'interessat, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtenir directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració i que per a aquest procediment són els assenyalats a continuació.
 En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació haurà de manifestar-ho a continuació, quedant obligat a aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.
  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este procedimiento son los señalados a continuación.
 En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información deberá manifestarlo a continuación, quedando obligado a aportar los documentos correspondientes en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.
,
Lloc i data / Lugar y fecha:
d
de
NOTA: Omplir amb les dades de totes les persones de la unitat de convivència. Només han de signar els majors de 16 anys.
NOTA: Rellenar con los datos de todas las personas de la unidad de convivencia. Sólo han de firmar los mayores de 16 años.
NOM / NOMBRE
COGNOMS / APELLIDOS
DNI/NIE
SIGNATURA / FIRMA
Data naixement
Fecha nacimiento
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