E

Oficina Local
d'Habitatge
de Badalona
Badalona

SOL-LICITUD D'AJUTS PER AL PAGAMENT
PAGAMENT DEL LLOGUER
1.
TITULAR DEL CONTRACTE DE LLOGUER
1. DADES DE LA PERSONA SOL·LlCITANT
SOL.LICITANTTITULAR

Nom Cognoms

DNI/NIF/NIE
DNr/NrF/NrE

Amb domicili
domiciliaa

Data de naixement

nsoher DCasat/a
nCasat/a

Estat civil:
civil: DSolter

DVidu/a
trVidu/a

I

D Parella de fet amb base
base jurídica

!

Situació Laboral:
Laboral: D Actiu/iva
Actiu/iva Dn Aturat/ada
Aturat/ada

2.

2.

D
n Pensionista

Esc. Pis
Pis

Número

Població

Esc.

Porta

Codi Postal

Telèfon
Telèfon fix

3.

DParella
nParella de fet sense base jurídica

DADES A EFECTES DE NOTIFICACiÓ
NOTIFICACIó

Domicili

3.

DDivorciatjda
n Divorciat/da DSeparatjada
!separat/ada

Telèfon Mòbil

Correu electrònic

DADES DE L'
HABITATGE LLOGAT
L'HABITATGE
LLOGAT

via

Tipus de via

Número

Número

Postal

Codi Posta l

Nom de la via

Bloc

Escala

Escala

Bloc

Municipi

Pis

Porta

Província

Municipi

(20digits) ::
Referència Cadastral (20digits)

contracte:

Data d'inici del contracte:

n

Lloguer mensual actual
actual::

domiciliat

Sistema de Pagament
Pagament D Rebut domiciliat

compte

Dlngrés
!lngrés en compte

€

DTransferència
nTransferència
DAdministrador
lAdministrador

Nombre d'arrendataris
d'arrendataris del contracte de lloguer
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Oficina Local

d'
Habitatge
d'Habitatge
de Badalona
Badalona

pERSoNALS DE LA UNITAT
4. DADES PERSONALS
uNrrAT DE CONVIVÈNCIA
coNvrvErucrn

4.

Primera persona convivent.
convivent. Parentiu:
Parentiu:
Nom Cognoms:

DNI/NIF/NIE:
DNr/NrF/NrE:

Actiu/iva
D
Aturat/ada D
Situació Laboral:
Laboral: D
n Actiu/iva
E Aturat/ada
n Pensionista

D
n AUTORITZO a l'Ajuntament
l'Ajuntament de Badalona i a l'oficina que tramita aquest expedient

Signatu ra:
Signatura:

l'Oficina Local d'Habitatge
d'Habitatge de Badalona/Engestur,S.A.
Badalona/Engestur,S.A, a fer les consultes detallades
detallades
en l'apartat 6 a l'efecte de verificar
licitud.
verificar les dades d'aquesta sol·
sol.licitud.
En cas que no vulgueu donar l'autorització,
l'autorització, marqueu la casella següent:
següent:

D
n DENEGO
DENEGO el meu consentiment
detallades en l'apartat
l'apartat 6.
consentiment a fer les consultes detallades
Segona persona convivent.
convivent. Parentiu:
Parentiu:

Cognoms:

Nom Cognoms:

DNI/NIF/NIE:
DNI/NIF/NIE:

f

I

Aturat/ada D Pensionista
Situació Laboral:
Laboral: D
E Actiu/iva
Actiu/iva D Aturat/ada

D
n AUTORITZO a l'Ajuntament de Badalona i a l'oficina que tramita aquest expedient

Signatura:
Signatu ra:

l'Oficina Local d'Habitatge
d'Habitatge de Badalona/Engestur,S.A.
Badalona/Engestur,S.A. a fer les consultes
consultes detallades
detallades
en l'apartat 6 a l'efecte de verificar
verificar les dades d'aquesta sol·licitud.
sol.licitud.
En cas que no vulgueu donar l'autorització,
l'autorització, marqueu la casella següent:
següent:

D
tr DENEGO
DENEGO el meu consentiment
consentiment a fer les consultes detallades
detallades en l'apartat
l'apartat 6.
Tercera persona convivent.
convivent. Parentiu:
Parentiu:

Cognoms:

Nom Cognoms:

DNI/NIF/NIE:
DNI/NIF/NIE:

Actiu/iva
D
Aturat/ada D
Situació Laboral:
n Pensionista
Laboral: D
n Actiu/iva
tr Aturat/ada

D
n AUTORITZO a l'Ajuntament
l'Ajuntament de Badalona i a l'oficina que tramita aquest expedient

Signatura:
Signatu ra:

l'Oficina Local d'Habitatge
detallades
d'Habitatge de Badalona/Engestur,S.A.
Badalona/Engestur,S.A. a fer les consultes detallades
en l'apartat
l'apartat 6 a l'efecte de verificar
verificar les dades d'aquesta sol·licitud.
sol.licitud.
En cas que no vulgueu donar l'autorització,
l'autorització, marqueu la casella següent:
següent:

D
detallades en l'apartat
l'apartat 6.
n DENEGO
DENEGO el meu consentiment
consentiment a fer les consultes detallades
Quarta persona convivent.
Parentiu:
convivent. Parentiu:

Cognoms:

Nom Cognoms:

DNI/NIF/NIE::
DNI/NIF/NIE

I

Actiu/iva
D Aturat/ada
Aturat/ada D
Situació Laboral:
Laboral: D
E Actiu/iva
tr Pensionista

D
n AUTORITZO a l'Ajuntament
l'Ajuntament de Badalona i a l'oficina que tramita aquest expedient

Signatura:
Signatu ra

detallades
l'Oficina Local d'Habitatge
Badalona/Engestur,S.A. a fer les consultes detallades
d'Habitatge de Badalona/Engestur,S.A.

en l'apartat
verificar les dades d'aquesta sol·licitud.
sol.licitud.
l'apartat 6 a l'efecte de verificar
En cas que no vulgueu donar l'autorització,
següent:
l'autorització, marqueu la casella següent:

D
l'apartat 6.
fl DENEGO
DENEGO el meu consentiment
detallades en l'apartat
consentiment a fer les consultes detallades
Página 2 de 6

ffi

lí

Oficina
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5. DOCUMENTACiÓ
DOCUMENTACIO QUE
5.
ADJUNTAR
CALADJUNTAR
QUE CAL
-Justificant dels
persona sol·
dels ingressos
ingressos de
de la
la persona
sol'licitant
-Justificant
licitant iide
de cadascun
cadascun dels
dels membres
membres de
de la
la unitat
unitat de
de convivència
convivència en
en edat
edat laboral
laboral
que no
no estiguin
presentar la
estiguin obligats
obligats aa presentar
la declaració
que
declaració de
de l'IRPF,
l'lRPF, han
han d'aportar un
un certificat
certificat d'imputacions
d'imputacions corresponent
corresponent aa

I'any 2017,
20t7, subministrat
per l'Agència
subministrat per
l'Agència Estatal
Estatal d'Administració
l'any
d'Administració Tributària (AEAT)
(AEAT) ii l'informe
l'informe de
(únicament
vida laboral
de vida
laboral (únicament
menors de 65
65 anys)
pensions, prestacions
anys) ii el
el certificat
certificat de les
prestacions o ajuts exempts
les pensions,
menors
exempts de tributació.
-Original ii fotocòpia, o fotocòpia compulsada
compulsada del
del llibre
llibre de família, si
si s'escau.

fotocòpia compulsada
compulsada del
licitant. El
-Original ii fotocòpia, o fotocòpia
del contracte de lloguer, a nom
nom de
de la
la persona sol·
sol.licitant.
El contracte ha
ha
pagament de l'arrendatari
d'acreditar el
el pagament
l'arrendatari a l'arrendador
l'arrendador de la fiança
d'acreditar
fiança obligatòria.
fotocòpia compulsada
-Original i fotocòpia, o fotocòpia
compulsada de tots els
els rebuts pagats de lloguer corresponents a l'any 2018, fins
fins a la
la
sol'licitud,
on ha de constar el nom de l'arrendador, de l'arrendatari,
data de presentació de la sol·
licitud, on
el
concepte
i
l'import.
l'arrendatari,
-Full de
per a pagament a tercers
de transferència
transferència bancaria per
(full 6/6),
tercers (full
6/6), degudament emplenada, signada
signada i segellada
segellada per
l'entitat bancaria
bancaria..
-Si s'escau, original i fotocòpia o fotocòpia compulsada
compulsada del document
document acreditatiu de ser persona
persona jove extutelada.
extutelada.
-Si s'escau, original
original i fotocòpia
fotocòpia o fotocòpia
fotocòpia compulsada
prova qualificat d'acord
-Si
compulsada el
el mitjà de
de prova
d'acord amb
amb l'article 33
33 de
de la
la llei
deldret
5/2008, de 24 d'abril, del
dret de les dones a eradicar la violència masclista.
masclista.

6.
6.

susceptible de ser consultada
consultada telemàticament
Documentació susceptible
telemàticament a altres administracions públiques
sol· licitant
públiques del sol.licitant
i dels membres
membres de la unitat
unitat de convivència.
convivència .

-DNl/NtF/NlE
-DNI/NIF/NIE vigent.(Direcció
vigent.(Direcció General
General d la Policia)
-Volant
-Volant de convivència
convivència emès per l'Ajuntament.(Padró
l'Ajuntament.(Padró municipal d'habitants)
d'habitants)
-Declaració de l'IRPF
unitat de convivència
convivència amb
amb l'obligació
l'obligació de presentar-la.
presentar-la.
l'IRPF del darrer
darrer exercici dels membres
membres de la unitat
(Agencia Estatal de l'Administració
l'Administració Tributària)
Tributària)
-En cas de persones
persones beneficiàries d'ajuts,
d'ajuts, prestacions
prestacions o pensions, certificatso
certificats o resolucions
resolucions queacreditin
que acreditin la percepció

d'una pensió oo ajut
detalli l'import
l'import ii el període
període de cobrament. En
En el cas de
ajut emès
emès per l'INSS
l'INSS o per l'òrgan
l'òrgan gestor
gestor que
que en detalli
no cobrar-ne cap, certificat
certificat de no cobrar cap ajut, prestació
prestació o pensió(lnstitut
pensió(lnstitut Nacional
Nacional de la Seguretat
Seguretat Social)
Social)
-En cas de persones en situació
situació d'atur,
d'atur, resolució/certificat
resolució/certificat de prestació
prestació que
que en detalli
detalli l'import
l'import ii el període
període de

cobrament.
cobrament. En el cas
cas de no
no cobrar-ne cap, certificat
certificat de no rebre cap prestació
prestació d'atur(Servei
d'atur(Servei d'Ocupació
d'Ocupació de
de Catalunya
Catalunya ii
Servicio
Servicio Estatal de
de Empleo
Empleo Público)
Público)
-Si
-Si s'escau,
s'escau, original
original ii fotocòpia
fotocòpia oo fotocòpia
fotocòpia compulsada
compulsada del
del títol
títol de
de família
família nombrosa,
nombrosa, vigent.
vigent.
-Si
-Si s'escau,
s'escau, original
original ii fotocòpia
fotocòpia oo fotocòpia
fotocòpia compulsada
compulsada deltítol
del títol de
de família
família monoparental,
monoparental, vigent.
vigent.
-Si
-Si s'escau,
s'escau, original
original ii fotocòpia
fotocòpia oo fotocòpia
fotocòpia compulsada
compulsada del
del certificat
certificat de
de discapacitat.
discapacitat.
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DECLARO:
DECLARO:

persones que
cap de
de les
les persones
que formem
Que cap
formem lala unitat
Que
unitat de
de convivència
convivència no
parentiu per
no tenen
per vincle
tenen parentiu
vincle oo una
una altre
altre relació
relació
per consanguinitat,
estable anàloga,
anàloga, per
consanguinitat, adopció
estable
adopció oo afinitat
grau, amb
afinitat fins
fins el
el segon
segon grau,
amb els
els arrendadors.
arrendadors.
persones que
cap de
que formem
de les
les persones
formem lala unitat
Que
Que cap
unitat de
de convivència
convivència no
partícips de
no són
són sòcies
sòcies oo partícips
persona física
de la
la persona
física oo

jurídica que
que actua
actua com
com arrendadora.
arrendadora.
jurídica
persones que
que formem
cap de
de les
les persones
formem lala unitat
Que
Que cap
unitat de
de convivència
convivència no
no són
són titulars
titulars ni
ni usufructuàries
usufructuàries d'un
d'un habitatge
habitatge aa

tot el
que no
elterritoriespanyol,
llevat que
tot
territori espanyol, llevat
gaudi.
no en
en disposin de
de l'ús
l'ús iigaudi.
cap de les persones que formem
formem la
Que cap
la unitat de convivència, no són
són beneficiaris
beneficiaris de cap
cap altre ajut, prestació oo
subvenció de qualsevol administració pública o entitat privada
privada per aquesta mateixa finalitat per el
subvenció
el mateix any.

Que no estic sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions
subvencions de conformitat amb
la Llei estatal 38/2003,
l'article 13 de la
38/2003, de 17 de novembre,
novembre, general de subvencions.

Que no es troba incurs en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició
condició de beneficiari de subvencions
subvencions

establerts en
en l'article
I'article 13.2 de la
Aquest document
la Llei 38/2003, de 17
L7 de novembre,
novembre, general de subvencions. Aquest
l'administració.
serà facilitat per l'administració.
corrent en el compliment
compliment de les seves obligacions
amb la Seguretat
Seguretat Social.
Que es troba al corrent
obligacions tributàries iiamb
corrent de les obligacions
obligacions tributàries
tributàries amb I'Ajuntament.
l'Ajuntament. Aquest requisit serà
serà comprovat per
Que es troba al corrent
I'administració.
l'administració.
consten en la sol.licitud
sol· licitud ien
i en els documents que adjunta són certes.
certes.
Que totes les dades que consten
requisits que exigeix
exigeix la convocatòria per
per sol.licitar
sol· licitar i atorgar ajuts.
ajuts.
Que compleix i accepta tots els requisits
que se li concedís l'ajut que
que sol.licita,
sol· licita, I'accepta.
l'accepta .
Que, en cas que
normativa generalvigent
general vigent que
que regula els ajuts ii subvencions
subvencions que
que atorga
atorga aquest
aquest
accepta i compleix la normativa
Que accepta

Ajuntament.
Ajuntament.
cal que
que justifiqui,
justifiqui, amb
amb documents, els
els ajuts isubvencions
i subvencions que
que atorgui aquest
aquest
que cal
Que està assabentat/da que

Ajuntament.
Ajuntament.
els
Que autoritza
autoritza aa I'Ajuntament
l'Ajuntament de
de Badalona
Badalona aa sol.licitar
sol·licitar qualsevol
qualsevol informació
informació aa fitxers
fitxers públics,
públics, entre
entre aquests
aquests els
Que
de
de I'Administració
l'Administració Tributària,
Tributària, com
com també
també altres
altres dades
dades de
de la
la Tresoreria
Tresoreria General
General de
de la
la Seguretat
Seguretat Social
Social oo en
en
qualsevol
qualsevol altre
altre organisme
organisme que
que tingués
tingués atribuida
atribuïda la
la competència
competència perverificar
per verificar les
les dades
dades contingudes
contingudes en
en aquesta
aquesta

sol'licitud.
sol· licitud.
Que està
està informat/da
informat/da del
del contingut
contingut de
de I'apartat
l'apartat de
de comunicació
comunicació que
que consta
consta en
en aguesta
aquesta sol.licitud.
sol ·licitud.
Que
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de
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de Badalona

es compromet
compromet aa comunicar
comunicar aa l'Ajuntament
Que
l'Ajuntament de
Badalona, aa través
qualsevol canvi
Que es
de Badalona,
través de
que es
pugui
de la
la OLH,
OLH, qualsevol
canvi que
es pugui

produir ii que
que pugui
pugui afectar
percebre l'ajut
produir
afectar al
al manteniment
manteniment del
del dret
dret aa percebre
l'ajut objecte
objecte d'aquesta
d'aquesta sol·licitud.
sol.licitud.

n AUTORITZO aa l'Ajuntament
l'Ajuntament de
que tramita
D
de Badalona
Badalona ii aa l'oficina
l'oficina que
tramita aquest
aquest expedient
expedient l'Oficina
l'Oficina Local
Local d'Habitatge
d'Habitatge de
de
Badalona/Engestur,S.A. a fer les
les consultes detallades
Badalona/Engestur,S.A.
licitud.
detallades en
en l'apartat
l'apartat 6 a l'efecte
l'efecte de verificar les
les dades
dades d'aquesta sol·
sol.licitud.
n DENEGO
DENEGO el
el meu
meu consentiment a fer les consultes
D
consultes detallades
detallades en
en l'apartat
l'apartat 6.
6.
Localitat i data
Localitat

la persona sol·
sol'licitant
Signatura de la
licitant

lnformació sobre tractament de dades
Informació
(UEl2Ot6/679,
el Reglament General de Protecció de Dades (UE)
De conformitat amb el
2016/679, us informem que:
tractament: Ajuntament
Ajuntament de Badalona
Badalona
•. Responsable del tractament:
tractament: Tramitació de les sol·
pagament del lloguer
licituds d'ajudes per al pagament
•r Finalitat del tractament:
sol.licituds
.• Legitimació:
per
Legitimació: El tractament
tractament és necessari
al compliment
obligacions atribuïdes
compliment de les obligacions
atribuides a l'Ajuntament
l'Ajuntament (art.
RGPD)
6 RGPD)
Persones destinatàries: Les vostres
•o Persones
vostres dades no es cediran a tercers, excepte
excepte obligació legal
.• Termini de conservació:
Gestionat el tràmit les vostres
vostres dades es conservaran
conservaran com a part del procediment
conservació: Gestionat
procediment
administratíu
administratiu el termini que indica la legislació vigent.
interessades: Podeu accedir
accedir a les vostres
vostres dades, rectificar-les, cancel.lar-les,
cancel ·lar-Ies, oposaroposar•o Drets de les persones interessades:
vos al tractament i sol.licitar
sol· licitar la seva limitació, enviant la vostra
vostra sol'licitud
sol· licitud a l'Ajuntament.
l'Ajuntament.
o
• lnformació
Informació addicional:www.badalona.cat
addicional: www.badalona.cat
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Ajuntament de Badalona
SOL'LlCITUD
SOL.LICITUD DE
DE TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA BANCARIA PER A PAGAMENT A TERCERS

DADES DEL TITULAR
Nom i cognoms o raó social

NI
F
NIF

I

I

Número
Número

plaça...
Dom
ici li: carrer, plaça
...
Domicili:

I

I

Pobla
ció
Població

I

Pis

Porta

I

I

Província
Provín ci a

I

I

Telèfon
ïelèf on

Fax

I

I

Adreça electrònica
electrònica

I

I
Codi postal

I

Sigles

II

II

I

DADES DE
DE LA TRANSFERÈNCIA
TRANSFERèNCIA
Denominació
itat bancaria
Denominació de la ent
entitat
bancaria

I

I
País DC""
DCmo^ Codi
Codi banc
banc Oficina
Oficina
Illpaís
IBAN
IBAN

mm I I I I II

DC
DC

I I I

I
IIIIIIIIII

Compte

1[1]1

SWIFI
SWIFTII
I I I I I I I I I I II
Número
Número

plaça...
Domicil
...
Domicili:i: carrer, plaça

I

I

Població

Pis

I
Provinc
ia
Provi n cia

I

I

Port
Portaa

I

I
Cod
Codii postal

II

I

Sota la
la meva responsabilitat
responsabilitat declaro que les dades dalt indicades corresponen
corresponen amb el compte corrent
que s'ind
o llibreta d'esta
lvis oberta al
ica .
s'indica.
d'estalvis
al nom del titular que
Signatura
Signatura

Badalona
Badalona,D
de

I

I

de 20
de~

Diligència de conformitat
ixen amb les existents
la entitat bancària. Les dades a dalt indicades coincide
coincideixen
exístents
conformitat de la
en aquesta of
icina.
oficina.
Signatura
la entitat
Signatura i sege
segellll de la
entitat

El
El director,

Les factures s'hauràn d'ad recar al Departament de Comptabilitat a l'adreça: Carrer Francesc Layret, 86, lr pis.
Informació
lntormacló sobre les vostres dades
dades personals:
En
ica 15/1999,
En compliment de
de l'art.
I'art.55 de
de la
la Llei
Llei orgàn
orgànica
l5l1999, de
de 13
13 de
protecció de
personal, us
desembre,
r àcte r personal,
desembre, de
de protecció
de dades
dades de
de ca
caràcter
proporcionem
lació a l'ús de
propor
cionem informac
ió que heu de conèixer en
informació
en re
relació
personals que
que us
formulari.
les
les dades
dades personals
us sol'licitem
sol licitem en
en aquest
aquest formulari.
per gestionar aquesta
que, per
Us
lic it ud, ens
aquesta sOI'
sol'licitud,
ens heu
heu de
Us recordem que,
proporcionar tota
nyalada com
la informació asse
assenyalada
com a
à obligatòria ii
tota la
que les
que
entificat. Ten
iu dret
les dades
fitxer id
identificat.
Teniu
dades s'incorporaran
s'incorporaran al
al fitxer
dret a
les vostres dades i oposa
ica r, cancel'la
r-vos al seu
acced
ir, rectif
accedir,
rectificar,
cancel larr les
oposar-vos
tractament,
islac ió vigent.
legislació
tractament, en les condicions
condicions previstes en la leg

Responsable del fitxer:
fltxer:

Ajuntament de Badalona

Adreça:
AdreCa;

PI.
lea de Catalunya,
Pl. Assemb
Assemblea
Catalunya, 9-12

Identificació
ldentlílc.cló del
d€l fitxer:
fltxer:

Gestió Ingressos
lngressos

Finalitat
Flnalltat del fitxer:
fltxer:

prevlstes:
Cessions
Cesslons previstes:

Exercici
Exerclcl de drets:

gestió i control dels tributs
La gestió
municipals i d'altres ingressos
ingressos de dret
tributs municipals
públic
Direccio
ia Estatal
istracio Tributaria,
lJrreccro General
Agencta
Lstatal d'Admin
0'A0mtntstracto
I nDuIaíra,
ueneral Cadastre,
uacastre, Agenc
Inspecc
ió Treball i Seguretat Socia
jurisdi cciona ls i minist
eri
lnspecció
Social,l, òrgans
òrgans jurisdiccionals
ministeri
(art 95 Llei
fis.el i d'altres
d'eltres cessions
.p\sions (art.
I lei 58/2003,
58/2OO3. qeneral
oeneral tributària)
trihlrtària)
fiscal
Servei d'Atenció al Ciutadà
Registre
Registre General
PI.
9-12
Pl. Assemblea de Catalunya,
Catalunya,9-12
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