
CLAUS

SOL.LICITUD

Per participar en el procediment d’adjudicació en arrendament dels habitatges adscrits
al programa d’emancipació juvenil “Lloguer Jove” segons la convocatòria novembre
2022”

Dades de la persona sol·licitant principal:
Nom Primer cognom Segon cognom NIF

Data de
naixement

Estat civil: Solter/a, Casat/ada, Divorciat/da, Separat/ada,
Vidu/a

Relació amb
sol·licitant:

Professió:

Adreça a efectes de notificació i contacte: Núm
.

Escal
a

Pis Porta

C. Postal Municipi Província
08830 Sant Boi de Llobregat Barcelona
Telèfon de
contacte

Telèfon 2 de contacte Adreça electrònica:

Dades de la persona co-sol·licitant:
Nom Primer cognom Segon cognom NIF

Data de
naixement Estat civil: Relació amb

sol·licitant:

Professió:

Dades de la/es persona/es de la unitat de convivència que a més de/ls sol·litant/s també
ocuparan l’habitatge (l’ocupació màxima total, inclosos el/s sol·licitant/s, serà de 2
persones):
Nom Primer cognom Segon cognom NIF

Data de
naixement

Estat civil:Solter/a, Casat/ada, Divorciat/da, Separat/ada,
Vidu/a

Relació amb
sol·licitant:

SOL·LICITO/EM ser admès/esos en el procés d’adjudicació en arrendament dels habitatges
adscrits al projecte "Lloguer jove", d'acord amb les bases d’adjudicació aprovades a tal
efecte.

Signatura de la persona sol·licitant Signatura
de la persona co-sol·licitant.



CLAUS

Declaro/em:

Que cap dels membres de la unitat de convivència és propietari/a ni usufructuari/a d’un
habitatge o terreny residencial.

Autoritzo/em:

A CLAUS, SA:

▪ A sol·licitar a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat el certificat municipal històric
d’empadronament i de convivència.

▪ A sol·licitar al Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de l'Agència
de l'Habitatge de Catalunya l'acreditació de la inscripció i de les condicions de la
mateixa o, si fos el cas, la verificació d'haver-ne iniciat el tràmit.

▪ A l’ús de les meves dades personals perquè CLAUS es pugui posar en contacte amb
mi.

Faig/ fem constar:

▪ Que accepto/em les bases que regeixen el present procediment d'adjudicació.
▪ Que facilitaré/em a CLAUS, SA la comprovació i la verificació del compliment de les

condicions exigides a les bases.
▪ Que ens comprometem a mantenir una actitud cívica i respectuosa amb la comunitat

de veïns i veïnes.

A aportar per totes les persones sol·licitants, segons el cas:

Fotocòpia del DNI o permís de residència de totes les persones que ocuparan l’habitatge.
En cas que la unitat familiar estigui integrada per algun menor d'edat, s'acompanyarà també
fotocòpia del llibre de família, així com, si fos el cas, de la sentència de separació, divorci o
atribució de guarda i custodia del menor on constin, si és el cas, els imports de la pensió
compensatòria i/o d'aliments que abona l'altre progenitor.
Vida laboral actualitzada.
Declaració d'IRPF presentada referent a l'exercici 2021 o, en el cas de no estar obligat o obligada
a presentar-la, el certificat d'imputacions del mateix exercici emès per l'Agencia Tributària.
Excepcionalment, les persones que només puguin fer referència als ingressos de l’any 2022, han
de presentarles darreres nòmines i contracte laboral.
En cas de treballadors/es per compte aliè: el contracte de treball i els fulls de salari
corresponents a les sis mensualitats anteriors a la presentació de la sol·licitud.
En cas de ser perceptor/a d'alguna pensió, prestació i/o subsidi: els documents justificatius dels
imports a cobrar durant tot el 2021 emesos per l'ens pagador (certificat on consti l'import mensual i
el període atorgat).
En cas de treballadors/es per compte propi: últim pagament del rebut d’autònoms.

Sant Boi de Llobregat,  ______ de _________________ de  2022

Signatura de la persona sol·licitant Signatura
de la persona co-sol·licitant


