QUINA DOCUME
ENTACIÓ CALL APORTAR PER A L’AJUT AL
A LLOGUER 2017?
RMINI FINS ELL 19 DE JUNY
Y
TER

IMPORTA
ANT NO FEM FOTOCÒPIESS

Imprresos normallitzats de l’Aggència tots degudament ccomplimenta
ats:
1. La sol∙liccitud degudam
ment complimentada (s’hha d’omplir correctament TOTA).
2. Full de ttransferènciaa bancària no
ormalitzat peer a pagaments de l’Agèn
ncia de l’Habbitatge de Ca
atalunya (ha d’estar
complim
mentada, signaada per la persona sol∙licittant de l’ajutt i segellada pel
p banc).
Foto
ocòpies de la següent documentació de
d la persona sol.licitant i dels membres de la unitaat de convivè
ència:
1. DNI/NIF//NIE vigent de
d la persona
a sol∙licitant i de tots els membres
m
que
e formen la uunitat de con
nvivència o lliibre de
família ssi s’escau. En
n el cas de pe
ersones nouvvingudes que
e han obtingu
ut el DNI, hann de fer consstar en la sol∙licitud
l’anterior document d’identificació
d
ó NIE.
2. Volant d
de convivènciia actualitzat de la personna sol∙licitant.
3. Justifican
nt dels ingresssos de la persona sol.licittant i de totes les persone
es amb 16 anyys o més:
a. Declaració de l’impost so
obre la renda de l’any 201
15.
o
de fer la rendaa, portar el Certificat
C
d’i mputacions 2015 de l’A
Agència
b. En cas de no haver‐hi obligació
TTributària (A
Agència Tributària) + inforrme de la vid
da laboral acttual (Segurettat Social telf. 901 50 20 50)
5 o el
corresponent certificat de
e les pensionss o ajuts exem
mpts de tribu
utació.
c. Declaració reesponsable d’ingressos,
d
een situacionss excepciona
als que no ppuguin justificar els ingreessos +
informe emèès pels serveiss socials si toots els ingresssos de la unitat de convivèència s’acrediten mitjançaant una
declaració reesponsable.
ÚNICAMENT es podraan justificar els
e ingressos de l’any en curs, quan la persona
p
sol∙liicitant o algu
un dels memb
bres de
la unitat de convivènccia hagin tinggut un canvi im
mportant en la seva situació laboral.
4. El contraacte de llogu
uer a nom de
e la persona sol.licitant. Lloguer
L
menssual màxim dde 600€. Els contractes
c
siggnats a
partir dee l’1 de juny de
d 2013 ingré
és de la fiançaa al INCASÒL o CAMBRA DE
D LA PROPIETTAT.
5. Tots els rebuts de llo
oguer corresp
ponents a l’anny 2017, pagats fins a la data
d de preseentació de la sol∙licitud, on
n ha de
constar el nom de l’arrendador,, de l’arrenddatari, el concepte i l’im
mport. Els reebuts s’han de
d pagar per banc
mitjançaant transferència bancària, ingrés en compte o rebut
r
domiciliat o pagar‐‐ho a través de les finqu
ues (en
d
deguddament segellat per les fin
nques).
aquest cas el rebut haa d’estar ha d’estar
6. Altra doccumentació:
a. Certificat ICA
ASS.
b. Certificat dell SEPE.
c. Documentacció acreditativva del procés de desnonam
ment o d’execució hipoteccària.
d. Víctima de teerrorisme o d’amenaça.
d
e. TTítol de família nombrosa
a vigent.
f. TTítol de família monopare
ental vigent.
g. Documentacció acreditativva de ser perssona jove ex‐‐tutelada.
h. Documentacció acreditativva de ser subjjecte del Pla de protecció internacionaal de Catalunyya.
i. Documentacció acreditativva en cas d’haaver patit maaltractamentss.
d del deparrtament d’habitatge es cre
egui oportun a.
j. Altra documeentació que des

Per presentar la sol∙licitud
d cal demanaar cita prèvia – 93 764 37 17 o habitatgge@tordera.ccat
OFICINA
A LOCAL D’HA
ABITATGE

