Sol·licitud d’ajut per a la concessió de subvencions per la inclusió i
manteniment d’habitatges al programa de la Borsa d’habitatges de lloguer del
municipi del Prat de Llobregat

Dades de la persona sol·licitant
Nom

Cognoms

NIF/CIF/NIE

Telèfons de contacte
E-mail
Adreça

Dades representant (si s’escau)
Nom

Cognoms

E-mail

NIF/CIF/NIE
Telèfon de contacte

Dades de l’habitatge objecte de la sol·licitud
Nom de la via

Codi postal
08820

Número

Bloc

Escala

Pis

Porta

Població
El Prat de Llobregat

 Autoritzo que PRAT ESPAIS,SLU utilitzi les dades de contacte electròniques que he
facilitat (correu electrònic i número de mòbil) com a mitjà preferent de notificació en relació
amb aquest expedient (e-notum).

1

Documentació que cal adjuntar (*)
Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE del sol·licitant.
Còpia del contracte d’arrendament signat durant l’any 2021 i formalitzat en el marc del programa de la
Borsa de mediació de lloguer de Prat Espais SLU.
Nota simple registral o escriptura pública acreditativa de la propietat de l'habitatge.

Documentació acreditativa de l'apoderament vigent en el cas que el propietari actual actuï mitjançant
representant o es tracta d'una persona jurídica.

Documentació econòmica que justifiqui l’import de la subvenció de l’habitatge susceptible de
formalitzar un nou contracte de lloguer o la renovació del mateix en el marc del programa de la Borsa
d'Habitatges del Prat de Llobregat (el darrer rebut emès de l’IBI, el/s rebut/s de reparacions, substitució
d’elements i equips de l’habitatge o intervencions de millora i manteniment, així com del cost de
tramitació de butlletins d’instal·lacions, certificat energètic o cèdula d’habitabilitat).
Declaració responsable, segons model oficial adjunt:
-

conforme en els últims tres anys no s’han obtingut subvencions de la mateixa naturalesa i pel
mateix immoble.
de no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
conforme el sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributaries amb l’Estat, Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament del Prat de Llobregat així com les obligacions amb la Seguretat
Social. (**)

Full de transferència bancària, segons model oficial adjunt.

*No serà necessari aportar la documentació indicada en els primers tres apartats, els sol·licitants que hagin signat un
contracte de lloguer en el marc del Programa de la Borsa de mediació de lloguer de Prat Espais SLU.
** AUTORITZO a l’òrgan gestor de les subvencions, a fer les consultes detallades a l’apartat 6 a l’efecte de verificar les dades
d’aquesta sol·licitud. En cas que no es vulgui donar l’autorització, s’hauran d’aportar els certificats negatius de deute amb la
Hisenda i la Seguretat Social.

Import sol·licitat(en números i lletres)*/**

* Segons documentació aportada i amb els impostos inclosos
** Pendent de revisió per l’ entitat responsable de la tramitació de la subvenció
Signatura:
L’Ajuntament del Prat de Llobregat és el responsable del tractament de les vostres dades personals. Us informem que
aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades
personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades i garantia dels drets digitals, amb la finalitat de tramitar i gestionar la subvenció per a la inclusió d'habitatges en el
Programa de la Borsa de Mediació per al lloguer social, del municipi del Prat de Llobregat, per a l’any 2021. El tractament de
les dades és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics d’acord
amb l’article 6.1.e) RGPD (Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques). Les dades seran comunicades a Prat Espais SLU,
encarregat del tractament, essent aquest un requisit essencial per a la tramitació i resolució d’aquesta subvenció. Les dades
es tractaran de conformitat amb la informació continguda en https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament. Es pot trobar
informació addicional a https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i
supressió de les vostres dades i les de limitació i oposició al seu tractament dirigint-vos a l’Ajuntament, plaça de la Vila, 1.

El Prat de Llobregat, a __________________________
Signatura:

