Sol·licitud d'ajuda a l'habitatge de lloguer
Jove

Família monoparental

1. Dades de la persona que sol·licita
Nom i cognoms:
Núm. d'identificació:

Nacionalitat:

Núm:

Carrer:
Edifici:

Bloc:

Població:

Escala:

Pis:

Cp:

Telèfons:

Porta:

Representant legal:
Persona de contacte:

Telèfons:

Adreça electrònica:

2. Descripció de l'habitatge (domicili permanent i habitual) actual
Adreça:
Població:
Nom i cognoms del/de la propetari/ària:
No

Relació de parentiu amb el/la propietari/ària:

Si (especifiqueu-ne el grau): .................................
Data de finalització del contracte d'arrendament:

Data des de la qual s'ocupa aquest habitatge:
Preu mensual del lloguer:
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Si en el preu mensual de lloguer s'inclouen serveis complementaris indiqueu-los a continuació amb indicació del seu cost:
Inclou la calefacció

No

Si

import ...........................................

/mes

Inclou l'aigua

No

Si

import ...........................................

/mes

Inclou l'aparcament

No

Si

import ...........................................

/mes

Inclou altres prestacions

No

Si

import ...........................................

/mes

concepte: ...........................

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud
Fotocòpia i original del passaport o document d'identitat de la persona que sol·licita.
Per estrangers, certificat d'inscripció al servei d'immigració que acrediti el tipus i la vigència.
Per famílies monoparentals amb fills a càrrec, llibre de família i passaports o documents d'identitat dels menors.Qualsevol informe
social que estimin convenient.
Justificants d'ingressos de toto tipus així com dels saldos de comptes bancaris tant de la persona sol·licitant com dels membre de la unitat
familiar, corresponents al darrer any.
Extracte de punts de vellesa de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
Declaració jurada de no disposar de cap habitatge de propietat en ple domini, ni dret real d'ús, ni al Principal ni a l'estranger.
Fotocòpia del contracte de lloguer de l'habitatge redactat de conformitat amb la legislació vigent i on consti la persona sol·licitant com
arrendatària.
Fotocòpia de l'últim rebut de lloguer de l'habitatge.
Document acreditatiu d'emancipació legal, en els casos escaients.
Per famílies monoparentals, justificant documental d'aquesta situació
Declaració jurada de no tenir cap parentiu amb el propietari de l'habitatge fins el tercer grau de consanguinitat o afinitat inclosos.
Declaració jurada de no gaudir de l'habitatge per raò del càrrec o de les funcions professionals que es presten.
Declaració jurada en relació a les persones que viuen a l'habitatge.
.

Informació complementària
Si el sol·licitant actua en representació d'una altra persona, ha de presentar poders que l'autoritzen a efectuar aquest tràmit.
Prèviament a la resolució de la sol·licitud, el Comú pot demanar a la persona interesada qualsevol complement d'informació que
cregui oportú per tal de verificar que es compleix els requisits.

Legislació aplicable
Reglament per a la concessió d'ajudes per facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer de data 15 de febrer de 2007, publicada al BOPA núm.
18 de data 21 de febrer de 2007.
Als efectes del que preveu la Llei 15/2003, de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre, s'informa que les dades que
ens faciliteu s'incorporaran al fitxer informatitzat del Comú de Canillo, titular i responsable del mateix; que prendrà mesures necessàries
per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, certificació, oposició i supressió, sempre que la
legislació vigent no disposi el contrari, a l'adreça de correu electrònic tramits@canillo.ad o bé directament al servei de tràmits de l'edifici
administratiu del Comú, plaça Carlemany s/núm., Canillo.
Ordinació tributària vigent a la parròquia de Canillo.
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Cognoms

3. Composició de la llar
Parentiu
Sol·licitant
Cònjuge o
parella
Fills

Altres
(Especifiqueu-los)

Nom

Núm. identificació
Edat

Data naixement

Nacionalitat

Estat civil

Activitat

COMÚ D'ORDINO

Ingressos
d'origen salarial
Nombre de
treballadors assalariats

Altres lligats a les activitats
econòmiques (autònoms)
Ingressos

Altres ingressos
Especifiqueu-ne l'origen

 durant l'any (sumeu totes les columnes)

Ingressos

4. Ingressos econòmics anuals, per tots els membres que resideixen en l'habitatge per al qual es sol·licita l'ajuda
Membres
de la llar

Sol·licitant
Cònjuge o
parella
Fills

Altres
(especifiqueu-los)

Totals
(sumeu les
columnes)
Ingressos totals de la llar:

Ingressos

Altres ingressos

Especifiqueu-ne l'origen

6. Altres ajudes
Esteu rebent alguna ajuda en matèria d'habitatge d'algun altre organisme?
No

Si

import .......................

/mes

Organisme ............................................................

/mes

Organisme ............................................................

Esteu rebent, actualment, alguna altra ajuda?
No
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7. Observacions

Si

import .......................

8. Consentiment de verificació de dades
D'acord amb la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, autoritzo al Comú de Canillo a comprovar
la veracitat de les dades consignades a la sol·licitud amb els registres de l'administració general, les administracions comunals, els notaris,
les companyies d'asseguradores i la Caixa Andorrana de Seguretat Social amb la finalitat exclusiva de que s'avalui la meva sol·licitud.
Canillo,

d

del

Signatura de la persona que sol·licita i de tots els membres de la llar a excepció dels fills a càrrec.

(Sol·licitant)

(Cònjuge o parella)

(Altres)

(Altres)

(Altres)

(Altres)

(Altres)

(Altres)

(Altres)

9. Declaració
Declaro que totes les dades declarades en l'imprès són certes i completes i que estic assabentat/da que una eventual falsedat o omissió en aquest
document pot donar lloc a la incoació d'un procediment judicial per possible delicte de falsedat en document públic o oficial, d'acord amb
l'ordenament jurídic del Principat d'Andorra.
Canillo,

d

Signatura de la persona que sol·licita

de

