ANNEX 1: SOLICITUD D’AJUDES AL LLOGUER
A. DADES DE TITULARS I MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA MAJORS DE 18 ANYS (omplir
un exemplar per cadascun dels membres de la unitat de convivència)

Tipus de document:

 DNI  NIE  Altre (Especificar:___________________)

Núm. document: __________________
Nom:__________ Primer cognom:______________

Segon cognom:______________

Data de naixement (dia/mes/any): ___/___/___
Estat civil:  Solter/a

 Casat/da

Cònjuge o parella de fet :

Sexe:  Home  Dona

 Separat/da

 Sí, con base jurídica

 Viudo/a  Divorciat/da
 No, con base jurídica

 No

Relació amb l’activitat:
 Assalariat/da.
 Ocupador/a, empresari/a sense assalariats o treballador/a independent (inclou ajuda familiar)
 Aturat/da
 Jubilat/da, retirat/da o jubilat/da anticipat/da.
 Incapacitat/da permanent per a treballar.
 Dedicat/da a les tasques de la llar, a la cura de nens o altres persones.
 Estudiants, escolars o en formació.
 Altra classe d’activitat econòmica.
Nacionalitat i residència
Nacionalitat espanyola:  Sí  No
Nacionalitat estrangera con residència legal a Espanya  Sí  No
En tot cas, residència legal a les Illes Balears  Sí  No
¿És titular del contracte de lloguer?  Sí  No
¿Està obligat a realitzar la declaració de la renda o de l’IRPF?  Sí*  No**

_____________________________________________________________________________
Tipus de document:

 DNI  NIE  Altre (Especificar:___________________)

Núm. document: __________________
Nom:__________ Primer cognom:______________

Segon cognom:______________

Data de naixement (dia/mes/any): ___/___/___
Estat civil:  Solter/a
Cònjuge o parella de fet :

 Casat/da

Sexe:  Home  Dona

 Separat/da

 Sí, con base jurídica

 Viudo/a  Divorciat/da
 No, con base jurídica

 No

Relació amb l’activitat:
 Assalariat/da.
 Ocupador/a, empresari/a sense assalariats o treballador/a independent (inclou ajuda familiar)
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 Aturat/da
 Jubilat/da, retirat/da o jubilat/da anticipat/da.
 Incapacitat/da permanent per a treballar.
 Dedicat/da a les tasques de la llar, a la cura de nens o altres persones.
 Estudiants, escolars o en formació.
 Altra classe d’activitat econòmica.
Nacionalitat i residència
Nacionalitat espanyola:  Sí  No
Nacionalitat estrangera con residència legal a Espanya  Sí  No
En tot cas, residència legal a les Illes Balears  Sí  No
¿És titular del contracte de lloguer?  Sí  No
¿Està obligat a realitzar la declaració de la renda o de l’IRPF?  Sí*  No**
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Data de naixement (dia/mes/any): ___/___/___
Estat civil:  Solter/a
Cònjuge o parella de fet :

 Casat/da

Sexe:  Home  Dona

 Separat/da

 Sí, con base jurídica

 Viudo/a  Divorciat/da
 No, con base jurídica

 No

Relació amb l’activitat:
 Assalariat/da.
 Ocupador/a, empresari/a sense assalariats o treballador/a independent (inclou ajuda familiar)
 Aturat/da
 Jubilat/da, retirat/da o jubilat/da anticipat/da.
 Incapacitat/da permanent per a treballar.
 Dedicat/da a les tasques de la llar, a la cura de nens o altres persones.
 Estudiants, escolars o en formació.
 Altra classe d’activitat econòmica.
Nacionalitat i residència
Nacionalitat espanyola:  Sí  No
Nacionalitat estrangera con residència legal a Espanya  Sí  No
En tot cas, residència legal a les Illes Balears  Sí  No
¿És titular del contracte de lloguer?  Sí  No
¿Està obligat a realitzar la declaració de la renda o de l’IRPF?  Sí*  No**

_____________________________________________________________________________
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Tipus de document:

 DNI  NIE  Altre (Especificar:___________________)

Núm. document: __________________
Nom:__________ Primer cognom:______________

Segon cognom:______________

Data de naixement (dia/mes/any): ___/___/___
Estat civil:  Solter/a

 Casat/da

Cònjuge o parella de fet :

Sexe:  Home  Dona

 Separat/da

 Sí, con base jurídica

 Viudo/a  Divorciat/da
 No, con base jurídica

 No

Relació amb l’activitat:
 Assalariat/da.
 Ocupador/a, empresari/a sense assalariats o treballador/a independent (inclou ajuda familiar)
 Aturat/da
 Jubilat/da, retirat/da o jubilat/da anticipat/da.
 Incapacitat/da permanent per a treballar.
 Dedicat/da a les tasques de la llar, a la cura de nens o altres persones.
 Estudiants, escolars o en formació.
 Altra classe d’activitat econòmica.
Nacionalitat i residència
Nacionalitat espanyola:  Sí  No
Nacionalitat estrangera con residència legal a Espanya  Sí  No
En tot cas, residència legal a les Illes Balears  Sí  No
¿És titular del contracte de lloguer?  Sí  No
¿Està obligat a realitzar la declaració de la renda o de l’IRPF?  Sí*  No**

_____________________________________________________________________________
Tipus de document:

 DNI  NIE  Altre (Especificar:___________________)

Núm. document: __________________
Nom:__________ Primer cognom:______________

Segon cognom:______________

Data de naixement (dia/mes/any): ___/___/___
Estat civil:  Solter/a
Cònjuge o parella de fet :
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Sexe:  Home  Dona

 Separat/da

 Sí, con base jurídica

 Viudo/a  Divorciat/da
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 Altra classe d’activitat econòmica.
Nacionalitat i residència
Nacionalitat espanyola:  Sí  No
Nacionalitat estrangera con residència legal a Espanya  Sí  No
En tot cas, residència legal a les Illes Balears  Sí  No
¿És titular del contracte de lloguer?  Sí  No
¿Està obligat a realitzar la declaració de la renda o de l’IRPF?  Sí*  No**

_____________________________________________________________________________
Tipus de document:

 DNI  NIE  Altre (Especificar:___________________)

Núm. document: __________________
Nom:__________ Primer cognom:______________

Segon cognom:______________

Data de naixement (dia/mes/any): ___/___/___
Estat civil:  Solter/a
Cònjuge o parella de fet :

 Casat/da

Sexe:  Home  Dona

 Separat/da

 Sí, con base jurídica

 Viudo/a  Divorciat/da
 No, con base jurídica

 No

Relació amb l’activitat:
 Assalariat/da.
 Ocupador/a, empresari/a sense assalariats o treballador/a independent (inclou ajuda familiar)
 Aturat/da
 Jubilat/da, retirat/da o jubilat/da anticipat/da.
 Incapacitat/da permanent per a treballar.
 Dedicat/da a les tasques de la llar, a la cura de nens o altres persones.
 Estudiants, escolars o en formació.
 Altra classe d’activitat econòmica.
Nacionalitat i residència
Nacionalitat espanyola:  Sí  No
Nacionalitat estrangera con residència legal a Espanya  Sí  No
En tot cas, residència legal a les Illes Balears  Sí  No
¿És titular del contracte de lloguer?  Sí  No
¿Està obligat a realitzar la declaració de la renda o de l’IRPF?  Sí*  No**
(*) En el cas que estigui obligat haurà d’aportar en tot cas l’autorització per a consultar les dades econòmiques
segon el model de l’annex 2.
(**) En el cas que no estigui obligat a realitzar la declaració de renta o de l’IRPF, haurà d’aportar el certificat de
l’Agència Tributària acreditatiu d’aquest extrem. Si no està obligat a realitzar la declaració de Renta o del IRPF
però té algun tipus d’ingrés (pensió, nòmina, ...)haurà de presentar la documentació que acrediti aquests
ingressos.
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B. DADES DE CONTACTE
Núm. tel. mòbil:__________________ Direcció de correu electrònic:_________________
C. ALTRES DADES
Unitat de convivència:
 Amb dos o més persones:
 Amb la primera persona adulta major de 18 anys.
 Amb una persona addicional.
 Amb dos persones addicionals.
 Amb tres persones addicionals.
 Amb quatre persones addicionals.
 Amb cinc persones addicionals.
 Amb més persones addicionals, nombre: ____
 Núm. total de membres de la unitat de convivència: ____
Sectors preferents:
 Per cada fill/a a càrrec de la unitat familiar. Nombre total de fills/filles:____
 Unitats familiars monoparentals amb càrregues familiars.
 Persones que hagin patit una execució hipotecària prèvia del seu habitatge habitual, o que hagin
donat el seu habitatge habitual en pagament del deute.
 Unitats de convivència en les quals hi hagi alguna víctima acreditada de violència de gènere.
 Unitats de convivència en les quals hi hagi alguna persona que assumeixi la pàtria potestat, tutela
o acolliment familiar permanent d’un menor d’edat orfe per violència de gènere.
 Unitats de convivència afectades per situacions catastròfiques.
 Unitats de convivència que tinguin algun membre afectat de discapacitat.
 Unitats de convivència en las quals tots els membres integrants es trobin en situació d’atur i hagin
esgotat les prestacions corresponents a aquesta situació.
 Dones en situació o risc d’exclusió social.
 Persones sense llar.
 Persones que hagin patit danys que les incapacitin com conseqüència de l’activitat terrorista.
D. DADES DEL CONTRACTE
Núm. titulars del contracte:_______

Renda mensual del lloguer de l’habitatge:_______

Data de la firma del contracte (dia/mes/any):
Data d’inici del contracte (dia/mes/any):
Data de finalització del contracte (dia/mes/any):

___/___/___
___/___/___
___/___/___

E. DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL HABITATGE OBJECTE DEL LLOGUER
Municipi:___________________ Població:________________
Tipus de via:____________ Nom de la via:___________________________________________
Núm. de via: ______ Escala: ______ Pis: _______ Porta: ______ Codi postal:________
___________, _____ de _______ de 20_______
[Firmes dels titulars del contracte i dels altres membres de la unitat de convivència majors de 18 anys]
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