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SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ LLOGUER JOVE 2021 

1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT (Titular contracte lloguer)

Nom i Cognoms: _____________________________________________________________ 

NIF/NIE : ________________________________________________________________ 

Data naixement: _____________________ (entre 18 i 35 anys) 

Telèfon/s: __________________________________________________________________ 

Correu electrònic: ____________________________________________________________ 

Quina és la vostra situació laboral?   Actiu/va    Aturat/da    Estudiant    Altres 
Us trobeu en situació de diversitat funcional/discapacitat?: Sí    No    En quin grau? : ___ 

Adreça per a notificacions 

Tipus de via (c/, plaça, av.): ____  Nom de la via:  _________________________________ 

Núm.:_____ Bloc: _____ Escala: ___Pis: _____ Porta: ____ 

Codi Postal: ________ Població: ________________________________________________ 

2. DADES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA (Indiqueu a continuació les dades de la resta de persones
que hi conviuen o hi conviuran a l’habitatge, amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles).

Dades de la primera persona convivent 
Nom i Cognoms:_____________________________________________________________ 

NIF/NIE : ________________________________________________________________ 

Data naixement:_____________________ 

Quina és la vostra situació laboral?   Actiu/va    Aturat/da    Estudiant    Altres 
Us trobeu en situació de diversitat funcional/discapacitat: Sí    No  En quin grau? : ___ 

Dades de la segona persona convivent 

Nom i Cognoms: _____________________________________________________________ 

NIF/NIE: ________________________________________________________________ 

Data naixement: _____________________ 

Quina és la vostra situació laboral?   Actiu/va    Aturat/da    Estudiant    Altres 
Us trobeu en situació de diversitat funcional/discapacitat: Sí    No    En quin grau? : ___ 

Dades de la tercera persona convivent 

Nom i Cognoms:_____________________________________________________________ 

NIF/NIE: ________________________________________________________________ 

Data naixement:_____________________ 

Quina és la vostra situació laboral?   Actiu/va    Aturat/da    Estudiant    Altres 
Us trobeu en situació de diversitat funcional/discapacitat: Sí    No    En quin grau? : ___ 

(En cas que hi convisquin més persones a l’habitatge, indiqueu-ho emprant un altre full de sol·licitud que caldrà que adjunteu a 
aquest)  
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3. DADES RELATIVES AL LLOGUER OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ (S’atorgarà una
subvenció per habitatge) 

Disposes de contracte de lloguer? (només per habitatges del municipi de Vilanova i la Geltrú)

 SÍ, i les dades de l’habitatge llogat són:

Tipus de via (C/, Plaça, Av.): ____  Nom de la via: _________________________________ 

Núm.:_____ Bloc: _____ Escala: ___Pis: _____ Porta: ____ 

Codi Postal: 08800 Població: Vilanova i la Geltrú 
Referència cadastral (20 dígits): _______________________   
(per saber la referència cliqueu a https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?buscar=S) 

Dades de l’habitatge  
Cèdula d’habitabilitat vigent: ___________________ 

Certificat d’eficiència energètica (lletra):  __ 

Data inici contracte: ____________________ 
Import abonat fiança:__________________________ 

Import lloguer mensual: ______________________ (no pot superar els 800€/mes) 
Sistema pagament del lloguer: 

Rebut domiciliat    ingrés al compte      Transferència     Administrador   

 NO, no tinc contracte de lloguer. (* veure punt 11 de la declaració responsable)

4. CONCEPTES PELS QUALS ES SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ (marqueu els que corresponguin)

   Fiança (únicament es podrà demanar l’ajut pel pagament de la fiança quan el contracte s’hagi subscrit
com a màxim en els 3 mesos anteriors a la data de presentació d’aquesta sol·licitud o bé quan encara no s’ha 
subscrit el contracte) 

  Lloguer mensual (es podrà demanar la subvenció per al pagament de les rendes mensuals de lloguer de l’any
2021)

https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?buscar=S
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5. DOCUMENTACIÓ

5.1 DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR EL SOL·LICITANT I LA RESTA DE MEMBRES 
DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA MAJORS DE 16 ANYS (Marqueu amb una x els documents que
s’aporten):  

 Contracte de lloguer de l’habitatge, en cas que ja el tingueu.
 Tots els rebuts pagats de lloguer de 2021 fins a la data de presentació de la sol·licitud, en cas que ja

disposeu de contracte de lloguer.
 Model de l’Ajuntament de Vilanova per autoritzar la transferència bancària segellat per l’entitat

bancària (model normalitzat)
 Acreditació ingressos any 2021 (si no se’n disposaven l’any 2019) quan la persona es trobi en

situació activa: certificat ingressos i retencions de l’empresa o empreses on es treballi.
 En cas de ser estudiant: Matrícula que acrediti aquesta condició o certificat del centre educatiu.
 En cas satisfer pensions familiars: sentència, conveni regulador i comprovants pagaments.
 En cas de violència de gènere: presentar, com a mínim, un dels documents següents: sentència, tot

i que encara no hagi guanyat fermesa, que declari que la dona ha patit alguna de les formes de
violència / ordre de protecció vigent / atestat elaborat per les forces i cossos de la seguretat /
informe del ministeri fiscal / informe de l’Institut Català de les Dones/ qualsevol altre document
establert per disposició legal.

 En cas de ser persona ex tutelada: documentació acreditativa expedida per la Generalitat de
Catalunya

 Altres documents: _______________________________________________________________

5.2 DOCUMENTACIÓ SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA TELEMÀTICAMENT A 
ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DEL SOL·LICITANT I DELS MEMBRES DE LA 
UNITAT DE CONVIVÈNCIA, D’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIX L’ARTICLE 70 DEL 
DECRET 76/2020, D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, LLEVAT QUE US OPOSEU A LA 
CONSULTA 

En el cas de denegar les consultes, hauran de presentar la documentació detallada a continuació: 

NIF/NIE vigent de la persona sol·licitant i de totes les persones que formen la unitat de convivència  
Declaració Renda del darrer exercici (2019)  o Certificat d’imputacions de l’IRPF de l’any 2019, en 
cas de no estar obligat a fer la declaració. 
Acreditació ingressos any 2021 (si no se’n disposaven l’any 2019):  

En cas de no percebre ingressos, certificat negatiu que ho acrediti (INSS,SOC) 
En cas d’atur: resolució/certificat de prestació que detalli l’import i el període de cobrament 
(SOC) 
En cas de rebre ajuts, prestacions, pensions: Resolució/certificat que acrediti la prestació 
d’una pensió/ajut emès per INSS o per l’òrgan gestor que detalli l’import i el període de 
cobrament 
Certificat de Vida Laboral (amb data d’expedició de menys de 3 mesos). 

Certificat de diversitat funcional/discapacitat, si escau. 
Carnet de Família Monoparental. 
Certificat de no tenir deutes amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria 
General de la Seguretat Social (TGSS) i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) 

Si us voleu oposar podeu marcar la casella que apareix a continuació, però en aquest cas haureu 
d’aportar la documentació acreditativa necessària abans esmentada: 

 M’oposo a la consulta de les dades esmentades.

L’òrgan competent per a resoldre aquesta subvenció podrà demanar altra documentació complementària 
per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada. 
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6. DECLARACIÓ RESPONSABLE

Jo (Nom i Cognoms) ____________________________, amb NIF/NIE ____________ 

Declaro:  
1. Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i la documentació que s’hi adjunta són certes.
2. Que, en relació als criteris fixats a l’apartat 9 de les Bases reguladores, el sol·licitant o algun dels

membres de la unitat de convivència acredita trobar-se en les següents circumstàncies (marqueu-ne
totes les que correspongui):
 

Primer accés a un habitatge d'emancipació, acreditant-lo mitjançant certificat històric d'empadronament

Persones estudiants que acrediten combinar-ho amb un treball remunerat

Persones extutelades

Persones que acrediten un nivell d'ingressos de la UC inferiors a 0,95 IRSC

Persones en situació d'atur

Persones amb diversitat funcional, que ho acreditin amb certificat ICASS

Persones amb diversitat funcional acreditada per l'ICASS, en un grau igual o superior al 65%

Persones amb ascendents o descendents al seu càrrec, o que satisfà pensions familiars

Persones empadronades al municipi de Vilanova i la Geltru  durant un mínim de 5 anys, en els darrers 20 anys

Família monoparental, acreditada pel corresponent títol

Persones víctimes de violència de gènere o domèstica

Renda de lloguer  mensual igual o inferior al que estableix l'Index de Referència de Preus de Lloguer

Lloguer d'un habitatge amb Certificat d'eficiència energètica classe A,B o C

3. Que ni jo, ni cap altre membre de la unitat de convivència som propietaris de cap altre habitatge o
que sent-ne, no en disposem de l’ús i gaudi.

4. Que ni jo, ni cap altre membre de la unitat de convivència hem alienat per títol onerós en el període
d’un any anterior a aquesta sol·licitud cap habitatge.

5. Que no gaudeixo d’una altra subvenció per al pagament del lloguer.
6. Que no tinc una relació de parentiu (fins al segon grau de consanguinitat) o afinitat amb

l’arrendador/a
7. Que estic al corrent de les obligacions tributàries, de la Seguretat Social d’acord amb els articles 18 i

19 del Reial Decret 88/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de
subvencions.

8. Que no tinc cap deute amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que em trobo al corrent de les
obligacions tributàries davant l’AEAT, la TGSS i l’ATC.

9. Que no em trobo en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (haver estat sotmès mitjançant sentència ferma a la plena pèrdua de la possibilitat
d’obtenir ajuts públics, haver sol·licitat la declaració de concurs, haver  estat insolvent en qualsevol procediment, haver donat
lloc, per haver estat declarat culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració, tenir la
residència fiscal en un territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal, entre d’altres)

10. Que accepto plenament les Bases Reguladores d’aquestes subvencions, publicades al BOPB de
data 26 de setembre de 2019 i em comprometo a notificar qualsevol canvi que es pugui produir i que
afecti a la concessió de la subvenció.

11. En cas de no tenir contracte de lloguer em comprometo a presentar-lo en el termini màxim de 2
mesos a comptar a partir de la notificació de la concessió de la subvenció.

Nom i Cognoms:                                Signatura:                               Data:

AVÍS LEGAL 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 es garanteix la confidencialitat en aquell 
àmbit l’ens local on es faci la petició, així com de qualsevol de les seves dades personals facilitades, essent utilitzables les mateixes, estrictament, per 
a les finalitats per a les quals han estat facilitades.  Les dades personals esmentades seran guardades i custodiades amb confidencialitat i en cap cas 
seran tractades per a una finalitat diferent de la pròpia. Us informem que el responsable del tractament de les dades personals és l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú (plaça de la Vila, núm.8, 08800), davant del qual podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i 
portabilitat per escrit o bé per correu electrònic a l’adreça: dpd@vilanova.cat 

mailto:dpd@vilanova.cat
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