
SOL·LICITUD PER A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 
MUNICIPALS AL LLOGUER  

 
 
1. Dades persona beneficiària 
 
 

Nom i cognoms  
 
DNI / NIE /PASSAPORT 

 

 

Adreça  
 

Població/Barri/Urbanització/  
 

Codi postal  
   

Telèfon/s de contacte   
  
 

 
2. Dades persona sol·licitant o representant legal (en cas de menors o 
incapacitats legalment) 
 
 

Nom i cognoms  
 
DNI / NIE /PASSAPORT 

 

 

Adreça  
 

Població/Barri/Urbanització/  
 

Codi postal   
   

Telèfon/s de contacte   
  
 

 
3. Dades de l’habitatge llogat 
 
Nom dels titulars del contracte de lloguer 
      

Lloguer mensual actual  
          € 

Data inici del contracte de lloguer 
      

Data finalització del contracte de lloguer 
      

Mètode de pagament de lloguer 
Rebut domiciliat Transferència 

 

Ingrés en compte Administrador (rebut) 

 
 



4. Declaració responsable 
 

Heu rebut algun ajut econòmic el 2021 en el mateix concepte d’altres organismes públics o 
privats? 
 
        ☐ Si. Quin i quantia:_____________________________________________________ 
        ☐ No 

  
 

5. Documentació que ha de presentar el/la sol·licitant en tots els casos: 
 

☐  DNI/NIF o NIE del beneficiari o document equivalent de la persona sol·licitant i de tots 
els membres que formen la unitat de convivència majors d’edat. 

☐  Certificat o volant d’empadronament individual històric del sol·licitant.  
☐ Certificat o volant d’empadronament de convivència col·lectiu de Santa Margarida i els 

Monjos.  
☐  Llibre de família si s’escau. 
☐ Justificant dels ingressos corresponents de març a agost 2021 dels membres de la 

unitat de convivència en edat laboral. Cal acreditar-los de la següent manera: 
☐  Treballadors/es per compte aliena: nòmines. 
☐  Treballadors autònoms: les 2 últimes liquidacions trimestrals d'IRPF. 
☐ Certificat de SEPE d’acreditació conforme percep o no prestació d'atur o 

subsidi familiar. Si es percep prestació/subsidi d'atur cal justificar el seu import 
els mesos corresponents de març a agost 2021(*). 

☐  Informe de vida laboral dels membres de la unitat de convivència majors 
d’edat (*) actualitzat. 

☐  Certificat de la Seguretat Social en cas de ser pensionista i/o rebre prestació 
per fill a càrrec, IMV, cal justificar el seu import en els darrers 6 mesos. (*). 

☐  Certificat de la Renda Garantida de Ciutadania i/o Prestació No Contributiva 
en cas de ser-ne perceptor. 

☐  Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant, amb els corresponents annexes 
si escau. 

☐ Aportar els rebuts de lloguer (emès per l’administrador de la propietat, o propietari de 
l’habitatge) o transferència bancària realitzats entre els mesos corresponents a març a 
agost 2021.  

☐  Fotocopia de la primera plana de la llibreta bancària a nom del beneficiari.  
☐  Acreditar situacions de discapacitat i/o dependència 
☐  Acreditar situacions de família monoparental o nombrosa 
☐  En cas de separació o divorci, sentència judicial o conveni regulador.  
☐ En cas d’altres situacions no acreditades amb la documentació esmentada 

anteriorment, aportar altres documents justificatius. Aquest apartat queda subjecta a 
valoració tècnica de Serveis socials. 

 

Trobar -se al corrent de les obligacions tributaries i fiscals i de reintegrament amb 
l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i l'Agència Estatal d’Administració 
Tributària, així com també amb la Seguretat Social i la resta d'Administracions 

L’omissió de presentació de la documentació complementària suposa la no 
acreditació de la situació respectiva, i conseqüentment no es tindrà en compte en la 
valoració de l’ajut.  
 

  
    6. Consulta de dades i documents electrònics entre administracions (Via Oberta) 
 



☐  Denego la consulta de dades i documents electrònics entre administracions següents: 
(La present denegació implica l'aportació de tota la documentació en suport paper).  

- Certificat d’empadronament del sol·licitant o certificat de convivència (en el cas 
de tractar-se d’un menor o incapacitat ) 

- Informe vida laboral de les persones majors de 16 anys de la unitat de 
convivència. 

- Certificat de pensions i/o prestacions de l’INSS, SEPE,  
- Certificat de grau de discapacitat  i/o dependència 
- Certificat del títol de família monoparental/numerosa 
- Trobar-se al corrent de les obligacions tributaries i fiscals i de reintegrament 

amb l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i l'Agència Estatal 
d’Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social i la resta 
d'Administracions 

 
7. Dades bancàries del beneficiari 
La persona beneficiària ha de ser titular o cotitular de la llibreta o el compte corrent. 

Codi IBAN 

                             

 

 
8. Declaració 

 
 El/la signatari/ària declara que, sota la seva responsabilitat, són certes les dades consignades i 

les que consten a la documentació que adjunta. 

 El/la signatari/ària declara que comunicarà a Serveis Socials Basics qualsevol canvi en les 
circumstàncies personals, ja sigui econòmiques, socials o de salut. 

 El/la signatari/ària declara que comunicarà a Serveis Socials Basics qualsevol canvi en 
l’assistència a centre de dia: canvi d’intensitat, de centre, de no assistència,... 

 El/la signatari/ària declara que, en el cas que li sigui atorgat el servei sol·licitat, se li transfereixi al 
número de compte que ha facilitat. 

 Les manifestacions que es produeixin en aquestes sol·licitud seran responsabilitat del que signa 
el document i s’incorren en falsedat en seran els  únics responsables, sens perjudici que SSB 
pugui adoptar les mesures que cregui més convenients. 

 

Signatura de la persona beneficiària / representant legal (en cas de menors o incapacitats): 
   
 
 
 
Sta. Margarida i els Monjos, a _____ de/d’ ___________de _________ 
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