ANNEX 2
Sol·licitud d’ajudes de lloguer
Pla d’Habitatge 2018-2021
Convocatòria any 2020

DESTINACIÓ

CODI SIA1

DIRECCIÓ GENERAL D'HABITATGE
CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

CODI DIR32

SOL·LICITANT
Persona física
DNI/NIE
Llinatge 1
Adreça electrònica
Adreça postal
Codi postal
Província
Telèfon
REPRESENTANT3
DNI/NIE
Llinatge 1
NIF
Adreça electrònica
Adreça postal
Codi postal
Província
Telèfon
Mitjà d’acreditació de la
representació4

Nom
Llinatge 2

Localitat

Municipi
País
Fax

Nom
Llinatge 2
Denominació social

Localitat
País
Fax
□ REA núm.__________

Municipi

□ Altres

EXPÒS:
Que vull acollir-me a la convocatòria de les ajudes de l’any 2020 per al lloguer d’habitatges, en
el marc del Reial decret 106/2019, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge
2018-2021.

SOL·LICIT:
La subvenció corresponent.

DADES DE TITULARS I MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA MAJORS DE 18 ANYS (s’ha
d’emplenar per cada membre de la unitat de convivència)
1
DNI/NIE
Nom
Llinatge 1
Llinatge 2
Data de
Sexe
 Home
naixement
 Dona

Estat civil
 Fadrí/fadrina  Casat/casada
 Separat/separada
  Vidu/vídua   Divorciat/ada
Cònjuge o
 Sí, amb base jurídica
 No, amb base jurídica
 No
parella de fet
Nivell de
 EGB Educació Primària  ESO  Batxiller  BUP  COU  FP 1
formació
 Tècnic  FP 2  Tècnic superior  Diplomatura  Grau
 Llicenciatura  Postgrau  Altres estudis
Relació amb
 Assalariat/assalariada.
l’activitat
 Ocupador/a, empresari/ària sense assalariats o treballador/a
independent (inclou ajuda familiar).
 Aturat/aturada. Jubilat/jubilada, retirat/retirada o jubilat
anticipat/jubilada anticipada.
 Incapacitat/incapacitada permanent per treballar.
 Dedicat/dedicada a les feines de la llar, que té cura dels infants o d’altres
persones.
 Estudiants, escolars o en formació.
 Altra classe d’activitat econòmica.
Nacionalitat i
Nacionalitat espanyola:  Sí  No
residència
Nacionalitat estrangera amb residència legal a Espanya:  Sí  No
En tot cas, residència legal a les Illes Balears:  Sí  No
Titularitat del
 Sí
contracte de
 No
lloguer
Obligació de
 Sí*
fer la
 No**
(*) En cas que hi estigueu obligat heu d’aportar en tot cas l’autorització per consultar les
declaració de
dades econòmiques segons el model de l’annex 3.
la renda o
(**) En cas que no estigueu obligat a fer la declaració de renda o de l’IRPF, haureu d’aportar
IRPF
el certificat de l’Agència Tributària acreditatiu d’aquest extrem. Si no estau obligat a fer la
declaració de la renda o de l’IRPF però teniu qualque tipus d’ingrés (pensió, nòmina, etc. ),
haureu de presentar la documentació que acrediti aquests ingressos.

2
DNI/NIE
Llinatge 1
Data de
naixement
Estat civil
Cònjuge o
parella de fet
Nivell de
formació
Relació amb

Nom
Llinatge 2
Sexe
  Fadrí/fadrina  Casat/casada
  Vidu/vídua   Divorciat/ada

 Sí, amb base jurídica

 Home
 Dona


 Separat/separada

 No, amb base jurídica

 No

 EGB Educació Primària  ESO  Batxiller  BUP  COU  FP 1
 Tècnic  FP 2  Tècnic superior  Diplomat  Grau  Llicenciat
 Postgrau  Altres estudis
 Assalariat/assalariada.

l’activitat

Nacionalitat i
residència
Titularitat del
contracte de
lloguer
Obligació de
fer la
declaració de
la renda o
IRPF

3
DNI/NIE
Llinatge 1
Data de
naixement
Estat civil
Cònjuge o
parella de fet
Nivell de
formació
Relació amb
l’activitat

Nacionalitat i
residència
Titularitat del
contracte de
lloguer
Obligació de

 Ocupador/a, empresari/ària sense assalariats o treballador/a
independent (inclou ajuda familiar).
 Aturat/aturada.
 Jubilat/jubilada, retirat/retirada o jubilat anticipat/jubilada anticipada.
 Incapacitat/incapacitada permanent per treballar.
 Dedicat/dedicada a les feines de la llar, que té cura dels infants o d’altres
persones.
 Estudiants, escolars o en formació.
 Altra classe d’activitat econòmica.
Nacionalitat espanyola:  Sí  No
Nacionalitat estrangera amb residència legal a Espanya:  Sí  No
En tot cas, residència legal a les Illes Balears:  Sí  No
 Sí
 No
 Sí*
 No**

(*) En cas que hi estigueu obligat heu d’aportar en tot cas l’autorització per consultar les
dades econòmiques segons el model de l’annex 3.
(**) En cas que no estigueu obligat a fer la declaració de renda o de l’IRPF, haureu d’aportar
el certificat de l’Agència Tributària acreditatiu d’aquest extrem. Si no estau obligat a fer la
declaració de renda o de l’IRPF però teniu qualque tipus d’ingrés (pensió, nòmina, etc. ),
haureu de presentar la documentació que acrediti aquests ingressos.

Nom
Llinatge 2
Sexe
  Fadrí/fadrina  Casat/casada
  Vidu/vídua   Divorciat/ada

 Sí, amb base jurídica

 Home
 Dona


 Separat/separada

 No, amb base jurídica

 No

 EGB Ed. Primària  ESO  Batxiller  BUP  COU  FP 1
 Tècnic  FP 2  Tècnic superior  Diplomat  Grau  Llicenciat
 Postgrau  Altres estudis
 Assalariat/assalariada.
 Ocupador/a, empresari/ària sense assalariats o treballador/a
independent (inclou ajuda familiar).
 Aturat/aturada.
 Jubilat/jubilada, retirat/retirada o jubilat anticipat/jubilada anticipada.
 Incapacitat/incapacitada permanent per treballar.
 Dedicat/dedicada a les feines de la llar, que té cura dels infants o d’altres
persones.
 Estudiants, escolars o en formació.
 Altra classe d’activitat econòmica.
Nacionalitat espanyola:  Sí  No
Nacionalitat estrangera amb residència legal a Espanya:  Sí  No
En tot cas, residència legal a les Illes Balears:  Sí  No
 Sí
 No
 Sí*

fer la
declaració de
la renda o
IRPF

4
DNI/NIE
Llinatge 1
Data de
naixement
Estat civil
Cònjuge o
parella de fet
Nivell de
formació
Relació amb
l’activitat

Nacionalitat i
residència
Titularitat del
contracte de
lloguer
Obligació de
fer la
declaració de
la renda o
IRPF

5
DNI/NIE
Llinatge 1
Data de
naixement
Estat civil
Cònjuge o
parella de fet

 No**

(*) En cas que hi estigueu obligat heu d’aportar en tot cas l’autorització per consultar les
dades econòmiques segons el model de l’annex 3.
(**) En cas que no estigueu obligat a fer la declaració de renda o de l’IRPF, haureu d’aportar
el certificat de l’Agència Tributària acreditatiu d’aquest extrem. Si no estau obligat a fer la
declaració de renda o de l’IRPF però teniu qualque tipus d’ingrés (pensió, nòmina, etc. ),
haureu de presentar la documentació que acrediti aquests ingressos.

Nom
Llinatge 2
Sexe
  Fadrí/fadrina  Casat/casada
  Vidu/vídua   Divorciat/ada

 Sí, amb base jurídica

 Home
 Dona


 Separat/separada

 No, amb base jurídica

 No

 EGB Educació Primària  ESO  Batxiller  BUP  COU  FP 1
 Tècnic  FP 2  Tècnic superior  Diplomat  Grau  Llicenciat
 Postgrau  Altres estudis
 Assalariat/assalariada.
 Ocupador/a, empresari/ària sense assalariats o treballador/a
independent (inclou ajuda familiar).
 Aturat/aturada.
 Jubilat/jubilada, retirat/retirada o jubilat anticipat/jubilada anticipada.
 Incapacitat/incapacitada permanent per treballar.
 Dedicat/dedicada a les feines de la llar, que té cura dels infants o d’altres
persones.
 Estudiants, escolars o en formació.
 Altra classe d’activitat econòmica.
Nacionalitat espanyola:  Sí  No
Nacionalitat estrangera amb residència legal a Espanya:  Sí  No
En tot cas, residència legal a les Illes Balears:  Sí  No
 Sí
 No
 Sí*
 No**

(*) En cas que hi estigueu obligat heu d’aportar en tot cas l’autorització per consultar les
dades econòmiques segons el model de l’annex 3.
(**) En cas que no estigueu obligat a fer la declaració de renda o de l’IRPF, haureu d’aportar
el certificat de l’Agència Tributària acreditatiu d’aquest extrem. Si no estau obligat a fer la
declaració de renda o de l’IRPF però teniu qualque tipus d’ingrés (pensió, nòmina, etc. ),
haureu de presentar la documentació que acrediti aquests ingressos.

Nom
Llinatge 2
Sexe
  Fadrí/fadrina  Casat/casada
  Vidu/vídua   Divorciat/ada

 Sí, amb base jurídica

 Home
 Dona


 Separat/separada

 No, amb base jurídica

 No

Nivell de
formació
Relació amb
l’activitat

Nacionalitat i
residència
Titularitat del
contracte de
lloguer
Obligació de
fer la
declaració de
la renda o
IRPF

6
DNI/NIE
Llinatge 1
Data de
naixement
Estat civil
Cònjuge o
parella de fet
Nivell de
formació
Relació amb
l’activitat

Nacionalitat i
residència

 EGB Educació Primària  ESO  Batxiller  BUP  COU  FP 1
 Tècnic  FP 2  Tècnic superior  Diplomat  Grau  Llicenciat
 Postgrau  Altres estudis
 Assalariat/assalariada.
 Ocupador/a, empresari/ària sense assalariats o treballador/a
independent (inclou ajuda familiar).
 Aturat/aturada.
 Jubilat/jubilada, retirat/retirada o jubilat anticipat/jubilada anticipada.
 Incapacitat/incapacitada permanent per treballar.
 Dedicat/dedicada a les feines de la llar, que té cura dels infants o d’altres
persones.
 Estudiants, escolars o en formació.
 Altra classe d’activitat econòmica.
Nacionalitat espanyola:  Sí  No
Nacionalitat estrangera amb residència legal a Espanya:  Sí  No
En tot cas, residència legal a les Illes Balears:  Sí  No
 Sí
 No
 Sí*
 No**

(*) En cas que hi estigueu obligat heu d’aportar en tot cas l’autorització per consultar les
dades econòmiques segons el model de l’annex 3.
(**) En cas que no estigueu obligat a fer la declaració de renda o de l’IRPF, haureu d’aportar
el certificat de l’Agència Tributària acreditatiu d’aquest extrem. Si no estau obligat a fer la
declaració de renda o de l’IRPF però teniu qualque tipus d’ingrés (pensió, nòmina, etc. ),
haureu de presentar la documentació que acrediti aquests ingressos.

Nom
Llinatge 2
Sexe
 Fadrí/fadrina  Casat/casada
  Vidu/vídua   Divorciat/ada

 Sí, amb base jurídica

 Home
 Dona


 Separat/separada

 No, amb base jurídica

 No

 EGB Educació Primària  ESO  Batxiller  BUP  COU  FP 1
 Tècnic  FP 2  Tècnic superior  Diplomat  Grau  Llicenciat
 Postgrau  Altres estudis
 Assalariat/assalariada.
 Ocupador/a, empresari/ària sense assalariats o treballador/a
independent (inclou ajuda familiar).
 Aturat/aturada.
 Jubilat/jubilada, retirat/retirada o jubilat anticipat/jubilada anticipada.
 Incapacitat/incapacitada permanent per treballar.
 Dedicat/dedicada a les feines de la llar, que té cura dels infants o d’altres
persones.
 Estudiants, escolars o en formació.
 Altra classe d’activitat econòmica.
Nacionalitat espanyola:  Sí  No
Nacionalitat estrangera amb residència legal a Espanya:  Sí  No
En tot cas, residència legal a les Illes Balears:  Sí  No

Titularitat del
contracte de
lloguer
Obligació de
fer la
declaració de
la renda o
IRPF

7
DNI/NIE
Llinatge 1
Data de
naixement
Estat civil
Cònjuge o
parella de fet
Nivell de
formació
Relació amb
l’activitat

Nacionalitat i
residència
Titularitat del
contracte de
lloguer
Obligació de
fer la
declaració de
la renda o
IRPF

8
DNI/NIE
Llinatge 1
Data de
naixement

 Sí
 No
 Sí*
 No**

(*) En cas que hi estigueu obligat heu d’aportar en tot cas l’autorització per consultar les
dades econòmiques segons el model de l’annex 3.
(**) En cas que no estigueu obligat a fer la declaració de renda o de l’IRPF, haureu d’aportar
el certificat de l’Agència Tributària acreditatiu d’aquest extrem. Si no estau obligat a fer la
declaració de renda o de l’IRPF però teniu qualque tipus d’ingrés (pensió, nòmina, etc. ),
haureu de presentar la documentació que acrediti aquests ingressos.

Nom
Llinatge 2
Sexe
 Fadrí/fadrina  Casat/casada
  Vidu/vídua   Divorciat/ada

 Sí, amb base jurídica

 Home
 Dona


 Separat/separada

 No, amb base jurídica

 No

 EGB Educació Primària  ESO  Batxiller  BUP  COU  FP 1
 Tècnic  FP 2  Tècnic superior  Diplomat  Grau  Llicenciat
 Postgrau  Altres estudis
 Assalariat/assalariada.
 Ocupador/a, empresari/ària sense assalariats o treballador/a
independent (inclou ajuda familiar).
 Aturat/aturada.
 Jubilat/jubilada, retirat/retirada o jubilat anticipat/jubilada anticipada.
 Incapacitat/incapacitada permanent per treballar.
 Dedicat/dedicada a les feines de la llar, que té cura dels infants o d’altres
persones.
 Estudiants, escolars o en formació.
 Altra classe d’activitat econòmica.
Nacionalitat espanyola:  Sí  No
Nacionalitat estrangera amb residència legal a Espanya:  Sí  No
En tot cas, residència legal a les Illes Balears:  Sí  No
 Sí
 No
 Sí*
 No**

(*) En cas que hi estigueu obligat heu d’aportar en tot cas l’autorització per consultar les
dades econòmiques segons el model de l’annex 3.
(**) En cas que no estigueu obligat a fer la declaració de renda o de l’IRPF, haureu d’aportar
el certificat de l’Agència Tributària acreditatiu d’aquest extrem. Si no estau obligat a fer la
declaració de renda o de l’IRPF però teniu qualque tipus d’ingrés (pensió, nòmina, etc. ),
haureu de presentar la documentació que acrediti aquests ingressos.

Nom
Llinatge 2
Sexe

 Home
 Dona


Estat civil
Cònjuge o
parella de fet
Nivell de
formació
Relació amb
l’activitat

Nacionalitat i
residència
Titularitat del
contracte de
lloguer
Obligació de
fer la
declaració de
la renda o
IRPF

9
DNI/NIE
Llinatge 1
Data de
naixement
Estat civil
Cònjuge o
parella de fet
Nivell de
formació
Relació amb
l’activitat

  Fadrí/fadrina  Casat/casada
  Vidu/vídua   Divorciat/ada

 Sí, amb base jurídica

 Separat/separada

 No, amb base jurídica

 No

 EGB Educació Primària  ESO  Batxiller  BUP  COU  FP 1
 Tècnic  FP 2  Tècnic superior  Diplomat  Grau  Llicenciat
 Postgrau  Altres estudis
 Assalariat/assalariada.
 Ocupador/a, empresari/ària sense assalariats o treballador/a
independent (inclou ajuda familiar).
 Aturat/aturada.
 Jubilat/jubilada, retirat/retirada o jubilat anticipat/jubilada anticipada.
 Incapacitat/incapacitada permanent per treballar.
 Dedicat/dedicada a les feines de la llar, que té cura dels infants o d’altres
persones.
 Estudiants, escolars o en formació.
 Altra classe d’activitat econòmica.
Nacionalitat espanyola:  Sí  No
Nacionalitat estrangera amb residència legal a Espanya:  Sí  No
En tot cas, residència legal a les Illes Balears:  Sí  No
 Sí
 No
 Sí*
 No**

(*) En cas que hi estigueu obligat heu d’aportar en tot cas l’autorització per consultar les
dades econòmiques segons el model de l’annex 3.
(**) En cas que no estigueu obligat a fer la declaració de renda o de l’IRPF, haureu d’aportar
el certificat de l’Agència Tributària acreditatiu d’aquest extrem. Si no estau obligat a fer la
declaració de renda o de l’IRPF però teniu qualque tipus d’ingrés (pensió, nòmina, etc. ),
haureu de presentar la documentació que acrediti aquests ingressos.

Nom
Llinatge 2
Sexe
  Fadrí/fadrina  Casat/casada
  Vidu/vídua   Divorciat/ada

 Sí, amb base jurídica

 Home
 Dona


 Separat/separada

 No, amb base jurídica

 No

 EGB Educació Primària  ESO  Batxiller  BUP  COU  FP 1
 Tècnic  FP 2  Tècnic superior  Diplomat  Grau  Llicenciat
 Postgrau  Altres estudis
 Assalariat/assalariada.
 Ocupador/a, empresari/ària sense assalariats o treballador/a
independent (inclou ajuda familiar).
 Aturat/aturada.
 Jubilat/jubilada, retirat/retirada o jubilat anticipat/jubilada anticipada.
 Incapacitat/incapacitada permanent per treballar.
 Dedicat/dedicada a les feines de la llar, que té cura dels infants o d’altres
persones.
 Estudiants, escolars o en formació.

Nacionalitat i
residència
Titularitat del
contracte de
lloguer
Obligació de
fer la
declaració de
la renda o
IRPF

10
DNI/NIE
Llinatge 1
Data de
naixement
Estat civil
Cònjuge o
parella de fet
Nivell de
formació
Relació amb
l’activitat

Nacionalitat i
residència
Titularitat del
contracte de
lloguer
Obligació de
fer la
declaració de
la renda o
IRPF

 Altra classe d’activitat econòmica.
Nacionalitat espanyola:  Sí  No
Nacionalitat estrangera amb residència legal a Espanya:  Sí  No
En tot cas, residència legal a les Illes Balears:  Sí  No
 Sí
 No
 Sí*
 No**

(*) En cas que hi estigueu obligat heu d’aportar en tot cas l’autorització per consultar les
dades econòmiques segons el model de l’annex 3.
(**) En cas que no estigueu obligat a fer la declaració de renda o de l’IRPF, haureu d’aportar
el certificat de l’Agència Tributària acreditatiu d’aquest extrem. Si no estau obligat a fer la
declaració de renda o de l’IRPF però teniu qualque tipus d’ingrés (pensió, nòmina, etc. ),
haureu de presentar la documentació que acrediti aquests ingressos.

Nom
Llinatge 2
Sexe
  Fadrí/fadrina  Casat/casada
  Vidu/vídua   Divorciat/ada

 Sí, amb base jurídica

 Home
 Dona


 Separat/separada

 No, amb base jurídica

 No

 EGB Educació Primària  ESO  Batxiller  BUP  COU  FP 1
 Tècnic  FP 2  Tècnic superior  Diplomat  Grau  Llicenciat
 Postgrau  Altres estudis
 Assalariat/assalariada.
 Ocupador/a, empresari/ària sense assalariats o treballador/a
independent (inclou ajuda familiar).
 Aturat/aturada.
 Jubilat/jubilada, retirat/retirada o jubilat anticipat/jubilada anticipada.
 Incapacitat/incapacitada permanent per treballar.
 Dedicat/dedicada a les feines de la llar, que té cura dels infants o d’altres
persones.
 Estudiants, escolars o en formació.
 Altra classe d’activitat econòmica.
Nacionalitat espanyola:  Sí  No
Nacionalitat estrangera amb residència legal a Espanya:  Sí  No
En tot cas, residència legal a les Illes Balears:  Sí  No
 Sí
 No
 Sí*
 No**

(*) En cas que hi estigueu obligat heu d’aportar en tot cas l’autorització per consultar les
dades econòmiques segons el model de l’annex 3.
(**) En cas que no estigueu obligat a fer la declaració de renda o de l’IRPF, haureu d’aportar
el certificat de l’Agència Tributària acreditatiu d’aquest extrem. Si no estau obligat a fer la
declaració de renda o de l’IRPF però teniu qualque tipus d’ingrés (pensió, nòmina, etc. ),
haureu de presentar la documentació que acrediti aquests ingressos.

ALTRES DADES
Unitat de
convivència

Tipologia
d’edat del
sol·licitant
Tipologia de
llar

Sectors
preferents

 Amb dues o més persones:

 Amb la primera persona adulta major de 18 anys.
 Amb una persona addicional.
 Amb dues persones addicionals.
 Amb tres persones addicionals.
 Amb quatre persones addicionals.
 Amb cinc persones addicionals.
 Amb més persones addicionals, nombre: ____

 Nre. total membres de la unitat de convivència: ____
 Persona major d’edat, en tot cas.
 Persona jove de menys de 35 anys.
 Persona d’entre 35 i 64 anys.
 Persona de 65 anys o més.
 Una persona, home de menys de 35 anys.
 Una persona, home d’entre 35 i 64 anys.
 Una persona, home de 65 anys o més.
 Una persona, dona de menys de 35 anys.
 Una persona, dona d’entre 35 i 64 anys.
 Una persona, dona de 65 anys o més.
 Dos adults, sense infants dependents econòmicament, almenys una
persona, home o dona de 65 anys o més.
 Dos adults, sense infants dependents econòmicament, que tenguin
ambdós menys de 65 anys.
 Altres llars sense infants dependents econòmicament.
 Un adult amb almenys un infant dependent.
 Dos adults amb un infant dependent.
 Dos adults amb dos infants dependents.
 Dos adults amb tres infants o més dependents.
 Altres llars amb infants dependents.
- Família nombrosa de categoria general:  Sí  No
- Família nombrosa de categoria especial:  Sí  No
- Unitat familiar monoparental amb càrregues familiars:  Sí  No
- Persones que han estat o estan en execució hipotecària:  Sí  No
- Persones que han donat el seu habitatge en pagament del deute:
 Sí  No
- Unitat de convivència amb una víctima de violència de gènere:
 Sí  No
- Unitat de convivència en què un membre assumeix la pàtria potestat, la
tutela o l’acolliment familiar d’un menor orfe:  Sí  No
- Unitat de convivència afectada per una situació catastròfica:  Sí  No
- Unitat de convivència amb algun membre amb discapacitat:  Sí  No
- Unitat de convivència amb algun membre amb discapacitat del següent
tipus: persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental,
persones amb discapacitat intel·lectual o persones amb discapacitat del
desenvolupament, amb un grau de discapacitat reconegut igual o
superior al 33 %:  Sí  No
- Unitat de convivència amb algun membre amb discapacitat del següent
tipus: persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de
discapacitat reconegut igual o superior al 65 %:  Sí  No

Beneficiari de
RBE o d’altres
ajudes

Lloguer social
Situació
d’especial
vulnerabilitat
Desnonament

Lloguer en
rotació

- Unitat de convivència en què tots els membres estan en situació de
desocupació i han exhaurit les prestacions corresponents:  Sí  No
- Dones en situació o risc d’exclusió social:  Sí  No
- Dones en situació o risc d’exclusió social amb fills menors només
exclusivament a càrrec seu:  Sí  No
- Persones sense llar:  Sí  No
- Persones incapacitades per conseqüència de l’activitat terrorista:
 Sí  No
 No vaig obtenir cap d’aquestes ajudes.
 Vaig obtenir l’ajuda de la renda bàsica d’emancipació (RBE).
 Vaig obtenir la reducció del lloguer del programa de la renda adequada
de l’IBAVI.
 Vaig obtenir l’ajuda per al lloguer d’habitatges a sectors amb escassos
recursos econòmics.
 Vaig obtenir l’ajuda per al lloguer d’habitatges en els plans d’habitatges
anteriors.
 No procedesc d’un lloguer social.
 Procedesc d’un lloguer social.
 Perceb un complement per al lloguer com a beneficiari en situació
d’especial vulnerabilitat.
 Perceb una prestació no contributiva de la seguretat social.
 No procedesc d’un desnonament.
 Procedesc d’un desnonament d’habitatge propi.
 Procedesc d’un desnonament d’habitatge de lloguer.
 No procedesc d’un desnonament.
 Procedesc d’un desnonament d’habitatge propi.
 Procedesc d’un desnonament d’habitatge de lloguer.

DADES DEL CONTRACTE
Nombre de titulars del contracte
Renda mensual del lloguer de
l’habitatge
Data de signatura del contracte
(dia/mes/any)
Data d’inici d’efecte del
contracte (dia/mes/any)
Data de finalització del contracte
(dia/mes/any)
COMPTE CORRENT (IBAN DE 24 DÍGITS) DE L’ARRENDADOR ON S’INGRESSA EL LLOGUER
(compte corrent del propietari)
D.C.
Codi entitat
Codi sucursalD.C.
Núm. compte o llibreta
IBAN
bancària
oficina

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’HABITATGE OBJECTE DEL LLOGUER
Municipi
Població
Tipus via
Nom via
Núm. via
Escala
Pis
Porta
Referència
cadastral

CP

Registre de
la propietat
Finca
registral
Any de
construcció

De:
Núm.:
Núm.:

Propietat de
l’habitatge

 Administració
 Empresa a la qual fa feina l’arrendatari
 Banc
 Empresa
 Particular
 Altre
 Unifamiliar independent
 Unifamiliar adossat
 Pis edifici <= 10 habitatges
 Pis edifici > 10 habitatges

Tipus
d’habitatge

Superfície (m²)

Nre.
habitacions

DOCUMENTACIÓ
Documentació que es pot obtenir per mitjans telemàtics
D’acord amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, s’entén atorgat el consentiment per obtenir dades de documents
elaborats per altres administracions que es puguin consultar mitjançant xarxes corporatives o
sistemes electrònics habilitats a aquest efecte, i que siguin necessàries per tramitar aquesta
comunicació.
 M’opòs que es consultin les dades i els documents necessaris per a la tramitació d’aquesta
comunicació. Per això, present els documents que consten, entre d’altres, en l’apartat
«Documentació que s’adjunta».
Documentació de què ja disposa alguna administració pública5
Document 1
Document 2
Identificació del document:
Identificació del document:
Expedient o núm. de registre d'entrada:
Expedient o núm. de registre d'entrada:
Òrgan:
Òrgan:
Administració (i conselleria, si escau)
Administració (i conselleria, si escau)
Codi segur de verificació, si escau:
Codi segur de verificació, si escau:
Document 3
Document 4
Identificació del document:
Identificació del document:
Expedient o núm. de registre d'entrada:
Expedient o núm. de registre d'entrada:
Òrgan:
Òrgan:
Administració (i conselleria, si escau)
Administració (i conselleria, si escau)
Codi segur de verificació, si escau:
Codi segur de verificació, si escau:
Documentació que s'adjunta
 Els documents d’identitat de cada una de les persones físiques titulars del contracte de
lloguer (DNI, NIE o document equivalent) i els dels membres de la unitat de convivència de
18 anys o més, que tenen la nacionalitat espanyola.
 El document acreditatiu de tenir la residència legal a Espanya en el cas d’estrangers.
 La còpia del document acreditatiu de les facultats de representació del representant de la
persona física sol·licitant.
 L'autorització expressa, en tot cas, de la persona física sol·licitant i dels altres membres de










la unitat de convivència perquè, segons el model que figura en l’annex 3, l’òrgan instructor
o l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) puguin obtenir, de manera directa, la informació
que acrediti les dades d’identitat o de caràcter personal del sol·licitant i dels membres de la
unitat de convivència, el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social
del sol·licitant, els ingressos del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència, i
qualsevol altra informació tributària o econòmica que figuri en l'Agència Tributària Estatal,
l'Agència Tributària de les Illes Balears i la Tresoreria General de la Seguretat Social.
La informació registral simple de qualsevol Registre de la Propietat acreditativa del fet que,
quant al llogater o als llogaters que figuren en el contracte de lloguer, no apareixen
titularitats registrals vigents al seu favor en tot el territori nacional, com a propietaris,
usufructuaris o titulars registrals de qualsevol dret real que permeti l’ús i gaudi d’algun
habitatge ubicat en territori espanyol.
Les declaracions responsables del llogater o dels llogaters del contracte de lloguer, segons
el model que figura a l’annex 4.
El contracte de lloguer de l’habitatge.
El certificat de convivència, a l’efecte de determinar que l’habitatge llogat és el domicili
habitual i permanent del llogater i dels membres de la unitat de convivència durant tot el
període del contracte per al qual es concedeixi l’ajuda.
Els rebuts acreditatius d’estar al corrent del pagament de les rendes del contracte de
lloguer, en el moment de la presentació de la sol·licitud d’ajuda.
Els justificants que el pagament del lloguer s’ha fet per transferència, a través d’una entitat
financera o de crèdit, des de l’1 de gener de 2020 en el cas de contractes en vigor en
aquesta data, o si són de vigència posterior, a partir d'aquesta, i en ambdós casos fins a la
darrera mensualitat vençuda.

 La declaració responsable de veracitat de dades bancàries, segons el model que figura en
l’annex 6.
 El títol de família nombrosa expedit per l’Administració competent, si escau.
 La declaració administrativa sobre el tipus i el grau de discapacitat reconegut per l’òrgan
competent, en el cas de persones amb discapacitat.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de
protecció de dades), i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del
tractament de dades personals que conté aquesta sol·licitud.
Tractament de dades. Les dades personals que conté aquesta sol·licitud seran tractades per
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. No obstant això, atès que aquest model
de sol·licitud no està prèviament vinculat a un òrgan concret, responsable del tractament, la
informació sobre la protecció de dades s’ampliarà i especificarà en la primera comunicació que faci
l’òrgan competent en la matèria sobre la qual se sol·licita l’exercici de drets.
Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir
els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat,
d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i fins i tot, de retirar el consentiment, si
escau, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de dades) davant el responsable
del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de
dades personals», previst a la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).
Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d’un
mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la «Reclamació de
tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Delegació de protecció de dades. La Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència (pg. de Sagrera, 2,
07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

.............................................., ... d....................de 2020
[signatures del sol·licitant, dels titulars del contracte i dels altres membres de la unitat de
convivència majors de 18 anys]

INSTRUCCIONS
Escriviu preferentment en majúscules, sobretot en l'apartat de dades personals.
1. Codi d'identificació del procediment. L'ha de consignar l'Administració.
2. Escriviu el codi d'identificació corresponent a l'òrgan (DIR3). Si no el sabeu, podeu cercar-lo a
la pàgina web d'atenció a la ciutadania del Govern de les Illes Balears o demanar-lo a les
oficines del Registre.
3. En el cas que formalitzi la sol·licitud un representant, s'han de consignar totes les dades del
sol·licitant en l'apartat corresponent («Sol·licitant»).
4. Si acreditau la representació per un mitjà diferent de la inscripció en el Registre electrònic
d'apoderament (REA), heu de presentar el document que l'acrediti i, en l'apartat
«Documentació que s'adjunta», hi heu de fer constar que presentau aquesta acreditació.
5. Si ara se us sol·licita documentació que ja heu aportat anteriorment o que ha estat expedida
per qualsevol administració, emplenau l’espai per a les dades identificatives perquè
l’Administració pugui accedir als documents esmentats. Exemple:
Identificació del document: informe energètic
Identificació de l’expedient o registre d’entrada: L19E123/2017
Òrgan: Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic
Administració: Conselleria Territori, Energia i Mobilitat
Codi segur de verificació, si escau: CUV201610111-1691716669

