Serveis Socials
ANNEX 1: SOL·LICITUD D’AJUDA PER AL LLOGUER D’HABITATGE

SOL·LICITANT I TITULAR DEL CONTRACTE DE LLOGUER:
Nom i cognoms:
DNI/NIE:
Domicili:
Telèfon:
Adreça electrònica:

REPRESENTANT:
Nom i cognoms:
DNI/NIE:
Domicili:
Telèfon:
Adreça electrònica:

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’HABITATGE OBJECTE DEL LLOGUER
Tipus de via: …………., nom de la via: …………………………………………..…..,
número: …………., escala: …………., pis: ……….., porta………..,
població: ………………………………………............, codi postal: ………………….

SITUACIÓ (MARCAU L’OPCIÓ DE L’AJUDA A QUÈ OPTAU)
Ajuda al lloguer general
Jove resident a Sant Josep
Estudiant

c. Pere Escanellas, 12-16 · 07830 Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears) tel. 971 800 125
habitatge@santjosep.org · www.santjosep.org

Serveis Socials
DADES DELS MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA

Núm.

Parentiu

1

Sol·licitant

Nom i cognoms

Data de
naixement

DNI/NIE

2

3

4

5

6

7

8

EXPÒS:
Que consider que reuneix els requisits exigits i vull acollir-me a la convocatòria
d’ajudes per al lloguer que fa l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
SOL·LICIT:
Que se’m concedeixi la subvenció corresponent.

Sant Josep de sa Talaia, ......... d .............................. de 2021

(firma)
ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA
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Serveis Socials
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:

□ Annex 1: sol·licitud mitjançant model normalitzat.
□ Documents d’identitat de les persones titulars del contracte de lloguer

(DNI, NIE o document equivalent en vigor) i dels membres de la unitat de
convivència majors de 18 anys.

□ Annex 2: model d’autorització. Aquest annex serà presentat pel

sol·licitant i titular del contracte de lloguer, per la resta de titulars del
contracte, si fos el cas, i per cada un dels membres de la unitat de
convivència majors de 18 anys.

□ Contracte en vigor de lloguer de l’habitatge.
□ Certificat de matrícula a la universitat, per al cas dels estudiants.
□ Justificants que el pagament del lloguer s’ha realitzat.
□ Certificat de convivència o autorització expressa perquè l’Ajuntament de
Sant Josep de sa Talaia pugui comprovar-lo mitjançant la presentació de
l’annex 2 omplit.

□ Annex 3: declaració responsable firmada pel sol·licitant i titular del
contracte de lloguer, per la resta de titulars, si fos el cas, i per cada un dels
membres de la unitat de convivència majors de 18 anys.

□ Annex 4: comunicació del/s perceptor/s de la subvenció.
□ Acreditació dels ingressos del sol·licitant i dels membres de la unitat de

convivència mitjançant la presentació de la declaració de la renda o
autorització firmada (annex 2).

□ Imprès de transferència bancària facilitat per l’Ajuntament, degudament

omplit amb les dades bancàries actualitzades o certificat de titularitat de
compte a nom del sol·licitant.

□ Títol de família nombrosa.
□ Documentació acreditativa del reconeixement de la situació de
discapacitat.

ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

c. Pere Escanellas, 12-16 · 07830 Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears) tel. 971 800 125
habitatge@santjosep.org · www.santjosep.org

