A EMPLENAR PER L'AJUNTAMENT

Ajuntament d’Artés

SOL·LICITUD AJUDA HABITATGE

Data
Entrada núm.

DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms / Nom de l’empresa, associació, comunitat…

CIF / NIF

Domicili de notificació

Codi postal

Municipi

Telèfon

Correu electrònic

DADES DEL REPRESENTANT (si procedeix)
Nom i cognoms

CIF / NIF

EXPOSO
Que vista la convocatòria d’ajudes d’habitatge aprovada per l’Ajuntament d’Artés

SOL·LICITO
Que es doni per presentada la meva sol·licitud i la documentació adjunta.

ADJUNTO ELS DOCUMENTS
Indiqueu els documents aportats en la relació del
revers d’aquesta sol·licitud

DADES DE NOTIFICACIÓ
Persona a notificar
Sol·licitant

Representant

Mitjà preferent de notificació
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb
aquesta sol·licitud al correu electrònic indicat
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/670, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) us informem el següent:
Responsable del tractament: Ajuntament d’Artés – C. Barquera, 41 – 08271 Artés – Telèfon 938305001 – Correu electrònic artes@artes.cat
Finalitat del tractament: prestació de serveis i gestió de tràmits municipals
Legitimació: el tractament és necessari per al compliment de les obligacions atribuïdes a l’Ajuntament d’Artés (article 6 RGPD)
Persones destinatàries: les vostres dades no se serviran a tercers, excepte obligació legal
Dades de les persones interessades: podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació,
enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant correu electrònic a dpd.ajartes@diba.cat (articles 15 a 22 RGPD)
Informació addicional: podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a https://www.artes.cat/proteccio-de-dades-personals
CONSENTIMENT PEL TRACTAMENT DE DADES
Amb la signatura d’aquest document presto el meu consentiment exprés perquè les meves dades puguin ser tractades per la finalitat esmentada.

Lloc i data

Signatura

Ajuntament d’Artés (OAC)
C. Barquera, 41 · 08271 Artés · Tel 938 305 001 · Fax 938 202 049 · artes@artes.cat
CIF P0801000A · Número Entitat Local 01080109

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Documents d’identitat de cada una de les persones titulars del contracte de lloguer (DNI, NIE, passaport o document
equivalent, que permeti acreditar nacionalitat i residència).
En el cas d’haver d’acreditar relacions de parentiu, llibre de família o altre document equivalent.
Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascuna de les que integren la unitat de convivència en edat
laboral.
Declaracions responsables de les persones arrendatàries del contracte de lloguer, segons el model que figura a l’annex.
Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s’ha d’ingressar la subvenció,
d’acord amb el model que figura a l’annex.
En el cas de pertànyer a algun dels sectors preferents, s’ha d’aportar la documentació administrativa que ho justifiqui.
En els casos de divorci, separació, cessament de la convivència o no convivència dels membres de la unitat de
convivència, s’aportarà segons convingui en cada cas, sentència judicial o conveni regulador. Si el procés es troba en
tràmit, s’aportarà certificació acreditativa del Jutjat.
Contracte de lloguer de l’habitatge en la que figuri com a arrendatari la persona sol·licitant i amb indicació de l’import
del preu del lloguer.*
Còpia de la documentació justificativa del compliment de l’obligació de dipositar la fiança del contracte d’arrendament a
l’INCASOL, que ha de facilitar l’arrendador a l’arrendatari. L’import d’aquesta fiança és d’una mensualitat de la renda que
s’hagi establert al contracte.*
Volant d’empadronament, a l’efecte de determinar que aquest és el domicili habitual i del nombre de persones que
formen la unitat de convivència.
DONO EL CONSENTIMENT a l’Ajuntament d’Artés perquè sigui aquesta administració pública que obtingui a
través de la plataforma informàtica del Padró Municipal d’Habitants el corresponent volant.
Rebuts, justificants bancaris, declaracions jurades o qualsevol document acreditatiu del pagament del lloguer de
cadascuna de les mensualitats des de l’1 de gener de 2019, en el cas de contractes en vigor en aquesta data, o si són de
vigència posterior, a partir d'aquesta i fins a la darrera mensualitat vençuda en la data de la presentació de la sol·licitud.*

*Si el contracte de lloguer se subscriu amb posterioritat a la resolució definitiva de concessió, les persones sol·licitants han
de presentar aquesta documentació en el termini màxim de DOS MESOS des de la resolució definitiva de la concessió de
l’ajuda, que queda condicionada a l’aportació d’aquests documents. En el cas que no ho facin, s’entén que desisteixen de la
sol·licitud i s’ha de dictar la resolució corresponent, d’acord amb l’article 21.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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