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Exemplar per a l'administració

(ESPAI RESERVAT PER AL SEGELL DE REGISTRE
D’ENTRADA DE L’AJUNTAMENT)

SOL·LICITUD DE RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

Cognoms i Nom/Denominació Social

SOL·LICITANT

NIF/NIE/CIF

Adreça

Núm./Parc. Esc.

Plaza Major, 15 – 46450 BENIFAIÓ – Tel. 96 178 10 19 – Fax. 96 179 41 38 – CIF. P-4606000-J

Carrer/Plaça/Av./Camí/Urb.

DOMICILI EFECTE
NOTIFICACIONS

Telèfon

Codi Postal

Localitat

Planta

Porta

Província

SOL·LICITA
La prestació de RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA, a l'empara de la llei 9/2007, de 12 de març, de la Generalitat
Valenciana de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat valenciana.

DOCUMENTACIÓ GENERAL A APORTAR A LA SOL·LICITUD (marcar amb una X)
Full de manteniment de tercers
Fotocòpia del document nacional d'identitat
Passaport i Certificat de residència per a nacionals de la Unió Europea
Targeta de residència per a nacionals de països no comunitaris
Certificat municipal d'empadronament i convivència que acredite haver residit a la Comunitat Valenciana almenys durant 24 mesos
ininterrompudament i immediatament anteriors a la data de sol·licitud
Fotocòpia del Llibre de Família
Còpia de la sol·licitud o resolució de denegació pels organismes corresponents de les pensions i prestacions a què pogueren tindre
dret (PNC, Dependència, Renda Activa d'Inserció, Pensió compensatòria,...)
Còpia de la Declaració de la renda de l'últim exercici econòmic o certificat de l'agència tributària de no haver-la presentat.
Certificat de pensions expedit per l'INSS i/o certificat de prestacions de l'INEM
Certificat de vida laboral dels 12 mesos anteriors a la sol·licitud
En cas d'haver treballat per compte d'altri en els últims 12 mesos, nòmines acreditatives dels mesos treballats.
En cas d'haver sigut treballador autònom en els últims 12 mesos, declaracions trimestrals de l'IVA
En cas de ser propietari de béns immobles, certificat del cadastre
Supòsits especials:
En els casos de víctimes de violència en l'àmbit familiar o de gènere, denúncia formal.
En cas de privació de llibertat, es presentarà informe de la presó o una altra documentació que constate esta circumstància.
En cas de separació: sentència judicial i conveni regulador

Lloc:

LLOC I DATA

Data:

Signatura sol·licitant o representant:

SIGNATURA
A OMPLIR PER
L’ADMINISTRACIÓ

ORIGINAL A: ___________________
FOTOCÒPIA A: ___________________
___________________

LA SECRETÀRIA

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE BENIFAIÓ
Les seues dades s'incorporaran a la base de dades de l'Aj. de Benifaió sent utilitzades i protegides en els termes establits en la L.O. 15/99 de 13
de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal i resta de normativa aplicable.
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INSTRUCCIONS
1.- CONTINGUT:
La renda Garantida de Ciutadania es configura com el dret a una prestació econòmica gestionada per la xarxa pública de serveis
socials, vinculada al compromís dels destinataris de promoure de mode actiu la seua inserció sociolaboral.
2.- REQUISITS DELS DESTINATARIS:
a)

b)
c)
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

Tindre nacionalitat espanyola o de qualsevol Estat membre de la Unió Europea. Els nacionals d'altres països tindran dret a
la prestació sempre que tots els membres que donen dret als beneficis a què es referix la present llei acrediten la seua
residència legal a la Comunitat Valenciana, en els termes establits en la llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i
llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, reformada per la llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre, i
la seua normativa de desplegament.
Haver estat empadronat en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, almenys durant 24 mesos ininterrompudament
i immediatament anteriors a la sol·licitud.
Conviure en un llar independent o assimilat. En cas de privació de llibertat de la persona titular podrà continuar percebent
la renda garantida de ciutadania, sempre que els beneficiaris complisquen els requisits i es mantinga un pla d'inserció
específic per als mateixos.
No disposar d'ingressos superiors a la prestació econòmica de la renda garantida, computada conforme a les regles de
l'article 20 de la llei.
Haver sol·licitat prèviament, dels organismes corresponents, les pensions i/o prestacions a què tinguen dret.
Subscriure el pla d'inserció que s'establisca pels tècnics de serveis socials.
Participar en els programes d'inserció o capacitació laboral que establisquen tant el SERVEF com el Ministeri de Treball i
Assumptes Socials, quan així ho establisca el pla d'inserció laboral.
No haver causat baixa voluntària no justificada en el seu treball, per quanta pròpia o aliena, dins dels 12 mesos anteriors a
la sol·licitud de la renda garantida de ciutadania.
No incórrer els destinataris en alguna de les incompatibilitats descrites en l'article 18 de la llei.

3.- INCOMPATIBILITATS:
1.
2.
3.
4.
5.

Només es concedirà una sola prestació de renda Garantida de Ciutadania per unitat familiar i per a la mateixa llar.
Disposar de béns suficients (l'usdefruit de la vivenda no s'inclou)
Inclusió del titular en la prestació de renda Activa d'Inserció de l'INEM.
Percebre qualsevol dels destinataris alguna prestació pública indegudament en l'últim any, sempre per causa imputable
al mateix i que existisca resolució ferma.
Tindre dret a pensió compensatòria i/o alimentària i no rebre-la, sense haver fet ús dels seus drets per a percebre-la o que
renuncie a la mateixa.

4.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Participar activament en la seua inserció sociolaboral.
Participar en programes del SERVEF o un altre organisme/entitat quan ho indique el Pla d'Inserció laboral.
No rebutjar una oferta de treball, excepte casos excepcionals segons l'Informe Social.
No causar baixa voluntària en ocupació obtingut en aplicació de les mesures del pla d'inserció.
Aplicar la prestació a la seua finalitat.
Complir el Pla d'Inserció Laboral.
Col·laborar per a adequar el compliment al Pla familiar d'Inserció.
Atendre les necessitats dels menors i escolarització obligatòria dels mateixos.
No practicar mendicitat.
Reclamar els drets econòmics que els corresponguen.
Comunicar el canvi de la situació als serveis socials de l'Ajuntament.
No delinquir.

5.- INICI DE LA PRESTACIÓ:
Els efectes econòmics de la Renda Garantida de Ciutadania per a la unitat familiar, seran des del primer dia del mes següent a la data
de presentació de la sol·licitud en el registre d'entrada de l'Ajuntament (Pl. Major, 15, 2a planta).
6.- NORMATIVA:






Llei 9/2007, de 12 de març, de la Generalitat, de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana (DOCV
Núm. 5.475 de 22/03/2007).
Llei 16/2008 de 22 de desembre de Mesures Fiscals de gestió Administrativa i Financera i d'organització de la Generalitat
(DOGV núm. 5922 de 29/12/2008).
Decret 93/2008, de 4 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei de Renda garantida de Ciutadania (DOCV
núm. 5801 de 08/07/2008).
Ordre de 31 de juliol del 2008, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases de convocatòria de
la prestació renda garantida de ciutadania (DOCV núm. 5823 de 07/08/2008).
Reial Decret 1398/1993, Reglament del procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora.

