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FORMULARI 2: SOL·LICITUD DE PRESTACIÓ SOCIAL PER AL PAGAMENT DE L’HABITATGE 

 

1. Dades prestació social 

Codi de la convocatòria  

Departament HABITATGE SOCIAL 

Tipus d’ajut que es sol·licita  
(marqueu el que correspongui) 

 

PRESTACIONS ECONÒMIQUES AMB FINALITAT SOCIAL PER AL 

PAGAMENT DEL LLOGUER O HIPOTECA, DESTINADES A FACILITAR EL 
MANTENIMENT i PERMANÈNCIA EN L’HABITATGE PER L’ANY 2022 

 

2. Dades de la persona sol·licitant titular del contracte de lloguer o hipoteca 

Nom i cognoms       

NIF / NIE       Telèfon mòbil       

Correu electrònic 
(en majúscules) 

      
      

 Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment a 
l’adreça  de correu electrònic facilitada en aquesta sol·licitud.  

 

3. Dades de l’habitatge pel qual es sol·licita prestació 

Tipus de via       Nom de la via       

Número  
    
  

Bloc       Escala       Pis       Porta       

Població       

Referència cadastral        Import mensual       

Sistema del pagament 
del lloguer o hipoteca 

 Rebut domiciliat    Transferència      Ingrés en compte     Administrador 

 

4. Dades de la resta de membres de la unitat de convivència (UC) per als quals autoritzo la 
consulta de les seves dades als efectes d’aquest tràmit 

Nom i cognoms       Parentiu       

NIF / NIE  
  

 

 

Nom i cognoms       Parentiu       

NIF / NIE  
 
      

 

Nom i cognoms       Parentiu       

NIF / NIE        

 

Nom i cognoms       Parentiu       

NIF / NIE        

 

Nom i cognoms       Parentiu       

NIF / NIE        

5. Circumstàncies personals i familiars de la unitat de convivència (UC): 



 

 Que tots els membres de la uc es troben en situació d’atur i consten inscrits al SOC 

 Persones que han patit un desnonament  

 Dones víctimes de violència masclista 

 Que els ingressos de la UC no superin 2.35 vegades l’IRSC 

 Persona sol·licitant principal majors de 65 anys 

 Persona sol·licitant principal menors de 35 anys 

 A la UC hi ha algun membre amb discapacitat reconeguda  33% (intelectual) o al 65% (sensorial o física) 
i/o grau de dependència reconegut igual o superior  a 1 

 La UC constitueix una família monoparental.  

 La UC constitueix una família nombrosa. 

 

6. Documentació que s’adjunta: (marqueu el que correspongui) 

En el cas de marcar que la documentació ja es va lliurar a l’Ajuntament en altres convocatòries o expedients d’Habitatge 
social, haurà de ser en els últims 2 anys, no haver sofert canvis, i ser vigent . 

 Original del DNI/NIF/NIE de tots els membres que formen la unitat de convivència (UC).  Lliurat en la 
convocatòria: 

Documentació acreditativa dels ingressos i situació personal de la UC : 

 Declaració de l’IRPF. (AEAT)  o Certificat imputacions 2021  Lliurat en la convocatòria: 

 Certificat prestació d’atur actual amb l’import mensual  

      

      Certificat de declaració de cessament d’activitat emès per l’AEAT 
     
      Informe de vida laboral https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/ 

 Certificat de les pensions o prestacions contributives o no contributives (PNC, RMI, SOC, SEPE..), o 
altres ajuts exempts de tributació, emesos per les entitats pagadores.  

 Inscripció com a demandant d’ocupació al SOC 

 Declaració responsable ingressos (model normalitzat).  

 Sol·licitud de pagament (model Sol·licitud de transferència bancària)  

 Resolució o carnet de reconeixement del grau de disminució emès per l’ICASS, de qualsevol dels 
membres de la unitat de convivència.  Lliurat en la convocatòria: 

 Títol de família monoparental, i sentència de separació o divorci establint la custodia dels menors i/o 
possibles compensacions econòmiques.  Lliurat en la convocatòria: 

 Títol de família nombrosa.  Lliurat en la convocatòria: 

 Llibre de família.  Lliurat en la convocatòria: 

Documentació relativa a l’habitatge: 

 Original del contracte de lloguer de l’habitatge.  Lliurat en la convocatòria: 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/


  

 1 A
ju

n
ta

m
e

n
t 

d
e
 S

a
n
t 
V

ic
e
n
ç
 d

e
ls

 H
o
rt

s
 |
 P

la
ç
a
 d

e
 l
a

 V
ila

, 
1
 |
 0

8
6
2
0
 |
 T

e
l.
 9

3
6

5
6
1
5
5
1
 |
 C

IF
 P

0
8
2
6
3
0
0
F

 

 Original de tots els rebuts de lloguer pagats de gener a desembre de 2022 

 Original de l’escriptura de constitució del préstec hipotecari 

 Original de tots els rebuts de les quotes d’amortització hipotecària de gener a desembre de 2022. 

 

7. Documentació susceptible de ser consultada a altres administracions públiques que no 
cal aportar si se n’autoritza la seva consulta, per a tots els membres de la u.c. 

• Declaració de l’IRPF o Certificat d’imputacions 2021 

• Prestacions socials públiques de tots els membres de la uc 

• Certificat RMI i Renda Garantida de Ciutadania quan la seva tramitació s’hagués realitzat a través del 
Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament, de tots els membres de la unitat de convivència 

• Certificat col·lectiu d’empadronament històric. 

• Inscripció com a demandant d’ocupació al SOC 

8. El/La beneficiari/a declara sota la seva responsabilitat 

1. Que reuneix els requisits per a ser beneficiari/ària previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de 
novembre, General de Subvencions, si s’escau. 

2. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament de la subvenció 
i/o prestació. 

3. Declaració de compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan concedent i 
el control financer que pugui efectuar l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 

4. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per la mateixa finalitat i compromís de 
comunicar les que se n’obtinguin en el futur. 

 

9. AUTORITZO 

A l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a fer les consultes detallades la l’apartat 7 a l’efecte de verificar les 
dades d’aquesta sol·licitud. En cas que no vulgueu donar l’autorització, marqueu la casella següent:                

 DENEGO el meu consentiment a fer les consultes detallades a l’apartat  7. 

Al Departament d’Habitatge Social de l'Ajuntament a consultar dades referents a ajuts, prestacions o pensions 
i, si s’escau, la comprovació de la situació e) de les circumstàncies familiars descrites a  les bases reguladores 
d’aquesta convocatòria, al Departaments de Serveis Socials i al Departament d'Igualtat de l’Ajuntament, amb la 
finalitat de tramitar les subvencions objecte d’aquesta convocatòria. En cas que no vulgueu donar l’autorització, 
marqueu la casella següent:  DENEGO el meu consentiment 

A l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a consultar la documentació aportada en convocatòries anteriors, que 
no ha sofert canvis respecte a la darrera vegada que es va presentar, i que és vigent, tal com preveu l’article 53 
de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en 
endavant LPACAP) i l’article 22.1.e) de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.  DENEGO el meu consentiment, 

 

Signatura de la persona sol·licitant 

 

Sant Vicenç dels Horts,         de/d’                     de 2022 

En compliment del disposat en el RGPD, de 27 d'abril de 2016, i la LOPDGDD 3/2018, de 5 de desembre, se l'informa que les dades facilitades seran 
tractades per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts amb NIF P0826300F situat en Plaça de la Vila, 1, 08620 Sant Vicenç dels Horts, amb telèfon 936561551 i 
adreça de correu-e  ajuntament@svh.cat. Pot contactar amb el delegat de protecció de dades en dpd@svh.cat. Les seves dades seran tractades amb la 
finalitat de gestionar aquesta sol·licitud. Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir les obligacions legals 
d’acord a la normativa vigent en cada moment. La base legal per al tractament de les seves dades és l’exercici dels poders públics. Les dades es comunicaran 
a les administracions públiques amb competència en la matèria i als tercers que prestin serveis auxiliars i necessaris amb relació a la finalitat del tractament. 
Se l’informa que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició. Podeu obtenir més informació sobre els seus drets tot 
acudint a la pàgina web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades https://apdcat.gencat.cat, així com presentar una reclamació davant aquest organisme si 
ho considera oportú. 

 

mailto:ajuntament@svh.cat
mailto:dpd@svh.cat
https://apdcat.gencat.cat/
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