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DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT TITULAR DEL CONTRACTE DE LLOGUER

Nom i cognoms  

DNI/NIF/NIE  

Data naixement   Sexe   Home      Dona

Estat civil  

Ha presentat declaració IRPF 2015?   Sí      No

Situació laboral (actual)  

DADES DE LA UNITAT FAMILIAR/CONVIVÈNCIA

1. Nom i cognoms  

DNI/NIF/NIE   Data naixement   Sexe   Home      Dona

Estat civil   Relació de parentiu amb el primer sol·licitant  

Ha presentat declaració IRPF 2015?   Sí      No

2. Nom i cognoms  

DNI/NIF/NIE   Data naixement   Sexe   Home      Dona

Estat civil   Relació de parentiu amb el primer sol·licitant  

Ha presentat declaració IRPF 2015?   Sí      No

3. Nom i cognoms  

DNI/NIF/NIE   Data naixement   Sexe   Home      Dona

Estat civil   Relació de parentiu amb el primer sol·licitant  

Ha presentat declaració IRPF 2015?   Sí      No

4. Nom i cognoms  

DNI/NIF/NIE   Data naixement   Sexe   Home      Dona

Estat civil   Relació de parentiu amb el primer sol·licitant  

Ha presentat declaració IRPF 2015?   Sí      No

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades personals s’inclouran al fitxer titularitat 
de l’Ajuntament de Granollers per gestionar els serveis d’habitatge.  Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit i 
adjuntant còpia de DNI a l’OAC, c. Sant Josep 7,  08401 Granollers.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS AL PAGAMENT DEL LLOGUER DELS CONTRACTES SIGNATS A TRAVÉS  
DE LA BORSA DE LLOGUER MUNICIPAL
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DADES PER A NOTIFICACIONS 

Tipus via   Nom via  

Número   Escala   Planta   Porta  

Població   CP  

Telèfon/s   Adreça electrònica  

Telèfon mòbil per rebre avisos SMS  

DADES DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE L’HABITATGE:

Tipus via   Nom via  

Número   Escala   Planta   Porta  

Població   CP  

Referència cadastral  

Nombre d’arrendataris/llogaters  

Data de signatura del contracte  

Data d’inici de vigència del contracte  

Import mensual del lloguer (tots els conceptes)  

Forma de pagament del lloguer:   Rebut domiciliat      Transferència bancària

DECLARACIÓ SOBRE TITULARITATS D’HABITATGES 

Vostè o algun membre disposa d’un habitatge en propietat?   Sí      No
(En cas afirmatiu s’haurà d’aportar la documentació corresponent.)

DECLARACIÓ SOBRE SI S’HAN SOL·LICITAT/OBTINGUT ALTRES SUBVENCIONS/AJUTS

 Que NO he demanat ni obtingut cap altra subvenció/ajut per a aquesta mateixa finalitat i pel mateix període.

 Que SÍ he demanat/obtingut una altra subvenció/ajut per a aquesta mateixa finalitat i pel mateix període (indiqueu quina):

Nom de la subvenció/prestació  

Administració/ens que l’atorga  

Període/períodes  

Quantitat sol·licitada/obtinguda  
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DECLARACIÓ RESPONSABLE

Declaro/em:
· Conèixer i acceptar les bases que regulen aquesta convocatòria de subvencions, i complir tots els requisits per poder ser bene-
ficiari/ària.
· No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i acceptar i complir la normativa en matèria de subvencions.
· Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
· Estar al dia en el pagament de qualsevol obligació econòmica municipal amb l’Ajuntament de Granollers.
· Estar al corrent de pagament del lloguer per tots els conceptes previstos en el contracte d’arrendament de l’habitatge.
· No tenir relació de parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d’afinitat amb l’arrendador respecte l’habitatge arren-
dat.
· Conèixer que l’incompliment dels requisits previstos a les bases de les subvencions serà motiu de la pèrdua de la subvenció 
amb possibilitat de retorn de les quantitats percebudes. 

Em comprometo/ens comprometem a:
· Destinar la subvenció a la finalitat que determina el seu atorgament.
· Comunicar les alteracions que suposin una modificació sobrevinguda de les circumstàncies que justifiquen la percepció de la 
subvenció.
· Comunicar les aportacions que hagi rebut pel mateix concepte. 
· Facilitar la comprovació i verificació del compliment de les condicions exigides en l’acord de concessió, i sotmetre’s a les me-
sures de control financer que s’escaiguin.

AUTORITZACIÓ
A l’Ajuntament de Granollers, perquè directament o a través de l’Oficina d’Habitatge de Granollers que gestiona Granollers 
Promocions, SA, pugui verificar les dades i actualitzar, si escau, l’adequat compliment de totes les condicions, així com fer les 
gestions oportunes davant de tercers amb motiu de la sol·licitud d’aquesta subvenció als efectes de verificar els documents 
aportats.

Especialment, autoritzo/em a consultar les següents dades:
· Declaració de renda sobre les persones físiques (Agència Estatal de l’Administració Tributària-AEAT)
· Certificat/s emesos pels òrgans pagadors acreditatius de l’import a percebre (Institut Nacional de la Seguretat Social)
· Certificat d’empadronament/convivència emès per l’Ajuntament de Granollers (Padró municipal d’habitants)
· Dades sobre la propietat d’habitatges, o qualsevol dret d’ús i gaudi sobre un immoble (Registre de la Propietat i Cadastre)

Granollers,   de   de 20  

Signatura de tots els majors de 16 anys
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DOCUMENTACIÓ A APORTAR AMB LA SOL·LICITUD
Tota la documentació s’haurà de presentar en original i còpia

1) Documentació de la unitat familiar/convivència

 Original i còpia del DNI/NIF/NIE del sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar/convivència.

 En cas de menors de d’edat, original i còpia del llibre de família.

 En cas de separació o divorci: caldrà aportar original i còpia del conveni regulador i sentència judicial, o en el seu defecte, 
acreditació de la seva tramitació.

 Justificant dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar/convivència majors de 16 anys, corresponents a 
l’exercici 2015: 

 Original i còpia de la declaració de renda completa dels obligats a presentar-la.
 En cas de no estar-hi obligats d’acord amb la normativa tributària, caldrà presentar els documents següents:

 Treballador règim general: original i còpia dels certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, emesos per 
l’empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.

 Perceptors de pensions, subsidis o prestacions: original i còpia de la documentació acreditativa del tipus, concepte, 
quantia i durada de la percepció, emesa per l’organisme oficial corresponent.

 En tots els casos, certificat d’altes i baixes a la Seguretat Social * (Informe de vida laboral, que es pot sol·licitar via 
telemàtica a www.seg-social.es).
 En el cas de no poder aportar la documentació anterior corresponent, es podrà aportar certificat d’imputacions emès 

per l’Agència Estatal de l’Administració tributària.

2) Documentació a presentar sobre el contracte d’arrendament i despeses subvencionables:

 Original i còpia del contracte d’arrendament signat, on haurà de constar haver dipositat, com a mínim, una mensualitat de 
fiança en favor de la propietat.

 Original i còpia del model d’autoliquidació amb acreditació d’haver abonat l’Impost de Transmissions Patrimonials i 
Actes Jurídics Documentats del contracte d’arrendament corresponent, o en cas de tramitació telemàtica, impressió de 
l’autoliquidació presentada i abonada amb dades de control i verificació.

 Original i còpia del document acreditatiu d’haver abonat la primera mensualitat de lloguer, en el cas que no consti en el 
contracte d’arrendament.

 Còpia de la Cèdula d’Habitabilitat i del Certificat Energètic.

 Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’Ajuntament de  Granollers, mitjançant model normalitzat.

 Documentació en cas de disposar d’un bé immoble: en cas de disposar de la propietat, usdefruit o qualsevol altre dret d’ús 
i gaudi d’un bé immoble, caldrà aportar original i còpia de l’escriptura pública o sentència on figuri la titularitat.

 Original i còpia dels rebuts de pagament de lloguer abonats fins al moment de presentació de la sol·licitud corresponents 
a 2016, mitjançant rebut bancari amb segell de l’entitat bancària o rebut emès per l’arrendador/administrador de l’habitage.


