SOL·LICITUD D'AJUDA AL LLOGUER D’HABITATGE 2021-2022
SOLICITUD DE AYUDA AL ALQUILER DE VIVIENDA 2021-2022
1. DADES DE LA PERSONA QUE FA LA SOL·LICITUD/ DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Nom/Nombre

Primer llinatge / Primer apellido

DNI/NIE

Segon llinatge / Segundo apellido

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico

Telèfon/Teléfono

Adreça postal / Dirección postal

Número

Municipi/Municipio

Província/Provincia

C. Postal

Pis / Piso

País

2. DADES DELS ALTRES MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA/ DATOS DE LOS OTROS MIEMBROS
DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA
Nom/nombre

Primer cognom/ primer
apellido

Segon cognom/ segundo
apellido

DNI/NIE

Discapacitat
(sí/no)

Víctima
violència
gènere
(sí/no)

3. ALTRES DADES / OTROS DATOS
Família nombrosa/Familia numerosa:

SI

NO

La persona sol·licitant: Té discapacitat?
SI
La persona solicitante:
¿Tiene discapacidad?

Família monoparental/Familia monoparental
NO; És víctima de violència de gènere?
¿Es víctima de violencia de género?

SI

SI

NO
NO

4. DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT / DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
1. Que l’habitatge de lloguer declarat es destina a residència habitual i permanent de tots els membres de la
unitat de convivència / Que la vivienda de alquiler declarada se destina a residencia habitual y permanente de todos
los miembros de la unidad de convivencia.
2. Que l’import de la renda mensual de lloguer de l’habitatge és de / Que el importe de la renta mensual de
alquiler de la vivienda es de: …........................ €

Que actualment estic cercant lloguer, presentaré el contracte en el termini de 30 dies des de la
resolució definitiva de l'ajut. / Que actualmente estoy en busqueda de un alquiler, presentaré el contrato en
el plazo de 30 días desde la resolución definitiva de la ayuda.
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3. Que ni jo, com a persona sol·licitant, ni cap dels membres de la meva unitat de convivència, som
propietaris o usufructuaris de cap habitatge a Espanya. Si som propietaris o usufructuaris, és en un tant per
cent de la propietat per herència, o no en disposam a causa de separació o divorci, o altra causa aliena a la
nostra voluntat, o l’habitatge no està adaptat a la discapacitat d’algun dels membres de la unitat de
convivència / Que ni yo, como persona solicitante, ni ningún miembro de mi unidad de convivencia, es propietario o
usufructuario de alguna vivienda en España; Si somos propietarios o usufructuarios, es en un porcentaje por
herencia, o no disponemos de la misma por causa de separación o divorcio, o por cualquier otra causa ajena a
nuestra voluntad, o la vivienda no está adaptada a la discapacidad de alguno de los miembros de la unidad de
convivencia.
4. Que com arrendatari no tinc cap parentiu, en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat, amb
l'arrendador, no sóc soci o partícip de la persona física o jurídica que actua com a arrendador / Que como
arrendatario no tengo parentesco, en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el arrendador, ni
soy socio o partícipe de la persona física o jurídica que actua como arrendador.
5. Que els membres de la unitat de convivència i jo, estam empadronats/ades a Calvià des de la data de
publicació de les bases d’aquesta convocatòria / Que los miembros de la unidad de convivencia y yo estamos
empadronados/das en Calvià desde la fecha de publicación de las bases de esta convocatoria.
6. Que cap dels membres de la unitat de convivència percep cap altra ajuda al lloguer de l’Ajuntament de
Calvià o d’altres administracions públiques / Que ninguno de los miembros de la unidad de convivencia percibe
ninguna otra ayuda al alquiler del Ajuntament de Calvià o de otras administraciones públicas.
7. Que estic al corrent de pagament en relació a les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb
l’Ajuntament de Calvià / Que estoy al corriente de pago en relación a las obligaciones tributarias, con la Seguridad
Social y con el Ajuntament de Calvià.
8. Que els membres de la unitat de convivència disposam de la documentació que acredita el compliment
dels requisits establerts en les bases, la qual posarem a disposició de l’Ajuntament de Calvià quan ens sigui
requerida / Que los miembros de la unidad de convivencia disponemos de la documentación que acredita el
cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases, la cual pondremos a disposición del Ajuntament de Calvià
cuando nos sea requerida.
9. Que conec i accept íntegrament les condicions i requisits que estableix la convocatòria per a la concessió
d’ajudes al lloguer d’habitatges, i sé que, en cas de falsedat en les dades o la documentació aportada, de les
quals es pugui deduir intenció d'engany en benefici propi o aliè, puc ser objecte de sanció. Així mateix, sé
que si correspon, els fets s'han de posar en coneixement del Ministeri Fiscal per si poden ser constitutius
d’il·lícit penal / Que conozco y acepto íntegramente las condiciones y requisitos que establece la convocatoria para
la concesión de ayudas al alquiler de viviendas, y sé que, en caso de falsedad en los datos o en la documentación
aportada, de las que se pueda deducir intención de engaño en beneficio propio o ajeno, puedo ser objeto de sanción.
Así mismo, sé que si corresponde, los hechos se pondrían en conocimiento del Ministerio Fiscal por sí pudieran ser
constitutivos de ilícito penal.
10. Que, en cas de ser beneficiari/ària de l’ajuda, destinaré l'import íntegre de la subvenció al pagament del
lloguer de la residència habitual declarada; comunicaré a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació
de qualsevol circumstància que afecti qualsevol dels requisits que s'exigeixen per concedir la subvenció; em
sotmetré a les actuacions de comprovació i a qualsevol actuació de verificació i control financer dels òrgans
competents i aportaré tota la informació que em sigui requerida / Que, en el caso de ser beneficiario/a de la
ayuda, destinaré el importe íntegro de la subvención al pago del alquiler de la vivienda declarada; comunicaré al
órgano que concede la subvención la modificación de cualquier circunstancia que afecte alguno de los requisitos que
se exigen para conceder la subvención; me someteré a las actuaciones de comprobación y a cualquier actuación de
verificación y control financiero de los órganos competentes y aportaré toda la información que se me requiera.
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5. COMPTE BANCARI PER A L'INGRÉS DE L'AJUDA /CUENTA BANCARIA PARA EL INGRESO DE LA AYUDA(*)
(*) Ha de figurar la persona sol·licitant com a titular del compte / Debe figurar la persona solicitante como titular de la cuenta

Opció 1/Opción 1- IBAN DEL COMPTE3 /IBAN DE LA CUENTA3 per a comptes a Espanya/para cuentas en España:
País
(2 dígits /dígitos)

Control IBAN
(2
dígits /dígitos)

Codi entitat/ Código entidad
(4 dígits/dígitos)

Codi/Código sucursal-oficina
(4 dígits/dígitos)

DC compte
(2
dígits /dígitos)

Núm. compte o llibreta / Nº cuenta o libreta (10 dígits/dígitos)

Opció 2/Opción 2- IBAN DEL COMPTE3 d’altres països/IBAN DE LA CUENTA3 de otros países:

6. DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER A TOTES LES PERSONES / DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA
TODAS LAS PERSONAS
CONTRACTE VIGENT DE LLOGUER DE L’HABITATGE / CONTRATO VIGENTE DE ALQUILER DE LA
VIVIENDA
REBUTS DOMICILIATS DEL PAGAMENT DEL LLOGUER A UNA ENTITAT FINANCIERA O
JUSTIFICANTS DE TRANSFERÈNCIES BANCÀRIES (des de l'1 de setembre de 2021 i fins última
mensualitat vençuda a la data de publicació)/ RECIBOS DOMICILIADOS DEL PAGO DEL ALQUILER EN
UNA ENTIDAD FINANCIERA O JUSTIFICANTES DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS (desde el 1 de
setiembre de 2021 hasta la última mensualidad vencida en la fecha de publicación).
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER A DETERMINADES PERSONES/ DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
PARA DETERMINADAS PERSONAS
DOCUMENTACIÓ JUDICIAL O ADMINISTRATIVA QUE JUSTIFIQUI SER VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA DE
GÈNERE, SI ESCAU/ DOCUMENTACIÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA QUE JUSTIFIQUE SER VÍCTIMA
DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SI PROCEDE.
(*) Informo que, a la convocatòria de l'any 2020-2021 vaig presentar els següents documents i comunico que
no han sofert canvis, amb la qual cosa dono el meu consentiment perquè l'òrgan gestor els incorpori a la
present sol.licitut/Informo que en la convocatoria del año 2020-2021 presenté los siguientes documentos y
comunico que no han sufrido cambios, por lo que doy mi consentimiento para que el órgano gestor los incorpore a la
presente solicitud.
Contracte de lloguer / Contrato de alquiler
Documentació acreditativa de ser victima de violència de gènere / Documentación acreditativa de ser vícitima
de violència de género.
7. DOCUMENTACIÓ QUE L'AJUNTAMENT POT CONSULTAR DIRECTAMENT/
DOCUMENTACIÓN QUE EL AJUNTAMENT PUEDE CONSULTAR DIRECTAMENTE
Tret que consti oposició expressa, la presentació de la sol.licitud comporta l'autorització a l'Ajuntament de
Calvià per consultar, a través dels sistemes habilitats a aquest efecte, la informació que acrediti el
compliment dels requisits de la convocatòria: dades d'identitat, dades relatives a la residència, a efectes de
Padró Municipal, la informació relativa a que el sol.licitant i els membres de la unitat de convivència no
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consten com a propietaris o usufructuaris de cap habitatge en territori espanyol, informació d'índole
tributària de l'Agència Estatal d’Administració Tributària, informació relativa a si es troba al corrent de les
seves obligacions tributàries amb la Oficina Municipal de Tributs de l'Ajuntament de Calvià, d'estar al corrent
amb la Seguretat Social, la informació que resulti necessària per acreditar i verificar el compliment o
manteniment dels requisits que motiven la concessió de l'ajuda, per tant la persona sol.licitant no ha de
presentar més documents ni certificats. L'autorització inclou el consentiment de l'accés a les dades de les
persones menors o a càrrec que formen part de l'unitat de convivència així com, dels majors d'edat afectats
per la sol.licitud. / Salvo que conste oposición expresa, la presentación de la solicitud conlleva la autorización al
Ajuntament de Calvià a recabar, a través de los sistemas habilitados al efecto, la información que acredita el
cumplimiento de los requisitos de la convocatoria: datos de identidad, datos relativos a la residencia a efectos de
Padrón Municipal, la información relativa a que el solicitante y los miembros de la unidad de convivència no constan
como propietarios o usufructuarios de ninguna vivienda en el teritorio español, información de índole tributaria de la
Agencia Estatal de la Adminitración Tributaria, información relativa a si se encuenrtra al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Oficina Municipal de Tributos de l'Ajuntament de Calvià, de estar al corriente con la Seguridad
Social, la información que resulte necesaria para acreditar y verificar el cumplimiento y mantenimento de los
requisitos que motivan la concesión de la ayuda, por lo que no debe presentar más documentos ni certificados. La
autorización incluye el consentimiento del acceso a los datos de las personas menores o a cargo, que forman parte
de la unidad de convivencia, así como las de los mayores de edad por la solicitud.
8. DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN CAS DE NO AUTORITZAR LA CONSULTA DE DADES/
DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN CASO DE NO AUTORIZAR LA CONSULTA DE DATO
Si voleu oposar-vos-hi, heu d'indicar quines dades no voleu que consulti directament l'Ajuntament, i heu
d'aportar els certificats corresponenets juntament amb la sol.licitud (no heu d'assenyalar cap casella si
autoritzau a l'Ajuntament de Calvià a realitzar les comprovacions). /Si usted quiere oponerse, debe indicar qué
datos no quiere que consulte directamente el Ajuntament, y debe aportar los certificados correspondientes junto con
la solicitud de la ayuda (no debe marcar ninguna casilla en caso de autorizar al Ajuntament de Calvià a realizar
las comprobaciones):
Documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb Hisenda /
Documentación acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias con Hacienda.
Còpia de l'IRPF de l'últim exercici de tots els membres de la unitat familiar o bé certificat
d'imputacions de l'IRPF / Copia del IRPF del último ejercicio de todos los miembros de la unidad familiar o
bien certificado de imputaciones del IRPF
Documentació acreditativa d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social / Documentación
acreditativa de estar al corriente de pago con la Seguridad Social.
Documentació acreditativa d'estar al corrent de pagament amb l'Ajuntament de Calvià /
Documentación acreditativa de estar al corriente de pago con el Ayuntamiento de Calvià.
Certificat del registre de la propietat sobre titularitat d'immmobles en tot el territori nacional, de
cadascun del arrendataris (titulars del contracte de lloguer) / Certificado del registro de la propiedad
sobre titularidad de inmuebles en todo el territorio nacional, de cada uno de los arrendatarios (titulares del
contrato de alquiler).
Certificat de convivència / Certificado de convivencia
Resolució del reconeixement del grau de discapacitat, si escau / Resolución del reconocimiento del
grado de discapacidad, si procede.
Títol del llibre de família nombrosa o monoparental/ Título del libro de familia numerosa o
monoparental.
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SOL·LICIT / SOLICITO:
- Que se'm concedeixi l'ajuda al lloguer d'habitatge conforme a la convocatòria de subvencions / Que se me
conceda la ayuda al alquiler de vivienda conforme a la convocatoria de subvenciones.
De conformitat amb el que es disposa el reglament (UE) 2016/679 i
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals s’informa als sol·licitants que
les seves dades s'incorporaran a un fitxer de dades personals,
denominat “ Registre de sol·licitants d'ajudes al lloguer d'habitatges
en el terme municipal de Calvià”, del que és responsable
l'Ajuntament de Calvià i que té per finalitat recopilar el llistat de
dades presentades pels sol·licitants de les ajudes convocades per
l'Ajuntament, necessaris per a la tramitació i concessió de les
mateixes. Cessions de les dades previstes: publicació de dades en
el BOIB, en el Tauló d'Edictes de l'Ajuntament i a la pàgina web de
l'Ajuntament i les previstes a les bases de la convocatòria, així com
la possible difusió en mitjans de comunicació locals de la concessió
de les ajudes, amb consentiment de les persones afectades. A la
Base de dades Nacional de Subvencions, tal com estipula l'article 18
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
L'òrgan administratiu davant el qual es poden exercitar, si n’és el
cas, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i la resta de
drets reconeguts en la Llei orgànica 3/2018, és el Servei d'Atenció a
la Ciutadania de l'Ajuntament de Calvià, carrer Julià Bujosa Sans,
batlle, 1 (Calvià).

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, se informa a los
interesados que sus datos se incorporarán a un fichero de datos
personales, denominado “ Registro de solicitantes de ayudas al alquiler
de viviendas en el término municipal de Calvià”, del que es responsable
el Ayuntamiento de Calvià la finalidad del cual es recopilar el listado de
datos presentados por los solicitantes de las ayudas convocadas por el
Ayuntamiento, necesarios para la tramitación y concesión de las mismas.
Cesiones de los datos previstos: publicación de datos en el BOIB, en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento y a la página web del Ayuntamiento
y las previstas en las bases de la convocatoria, así como la posible
difusión en medios de comunicación locales de la concesión de las
ayudas, con consentimiento de las personas afectadas. En la Base de
datos Nacional de Subvenciones, tal como estipula el artículo 18 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El órgano
administrativo ante el cual puede ejercitar, si procede, los derechos de
acceso, rectificación, cancelación, oposición y aquellos otros reconocidos
en la Ley Orgánica 3/2018, es el Servicio de Atención a la Ciudadanía del
Ayuntamiento de Calvià, calle Julià Bujosa Sans, alcalde, 1 (Calvià).

[Signatura de la persona sol·licitant i titulars del contracte de lloguer de l’habitatge /Firma de la persona solicitante y titulares
del contrato de alquiler de la vivienda]
[Signatures dels altres membres de la unitat de convivencia majors de 18 anys/Firmas de los otros miembros de la unidad de
convivencia mayores de 18 años]

[Signatura del declarant(1)]

[Signatura del declarant (2)]

[Signatura del declarant (3)]

[Signatura del declarant (4)]

[Signatura del declarant (5)]

[Signatura del declarant (6)]

Calvià,

d
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