
Arrendador/a 

Nom i Cognoms / Nom fiscal :  

DNI/CIF:    Adreça:  

Població:    Codi Postal:  

Amposta, a  de  de 2020

Distingit senyor/a,

 Jo ,  , proveït amb D.N.I ,

amb domicili a efectes de notificacions a ,

em  dirigeixo  a  vostè  com  arrendatari  de  l'habitatge  situat  a  la  següent  adreça

,

amb contracte de lloguer subscrit  el  dia   de   de  ,  per informar-lo de la

situació de vulnerabilitat que estic vivint a causa de la crisi del COVID-19.

En conseqüència, per mitjà del present escrit, i a falta d'acord previ entre nosaltres, vinc a sol·licitar-li,
de conformitat al que preveuen els articles 4 i següents del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, un
ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renta del lloguer de l'habitatge anteriorment
referit.

Per tal de justificar aquesta situació de vulnerabilitat econòmica,  li acompanyo la següent documentació:

Per tot l'exposat, i a l'espera de la seva resposta en el termini de 7 dies laborables, tal i com exposa
l'article 4 del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, li SOL·LICITO que em concebi una reducció del
50% de la renda mensual o un ajornament de la renda del lloguer fins que duri l'estat d'alarma o, si fos
insuficient, de les mensualitats següents per superar aquesta situació.

Atentament,

(SIGNATURA)

Certificat de prestació o subsidi per desocupació
Certificat cessament activitat per compte propi
Llibre de família o document acreditatiu parella de fet
Certificat d'empadronament de la unitat familiar
Declaració de discapacitat, dependència o incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral
Nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots el membres de la unitat familiar
Declaració responsable del deutor o deutors en relació al compliment dels requisits exigits per 
situar-se en una situació de vulnerabilitat econòmica
No disposo dels documents no seleccionats en la llista anterior.
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