Sol·licitud de subvencions per al pagament del
lloguer per joves del Berguedà 2021
1. Dades de la persona sol·licitant titular del contracte de lloguer
Nom
Cognoms
DNI/NIE
Data de naixement
Telèfon fix
Telèfon mòbil
Correu electrònic

2. Dades de les persones que conviuen amb el/la sol·licitant-titular del
contracte de lloguer durant l’any 2021
1- Nom i cognoms
DNI/NIE
Data de naixement

2- Nom i cognoms
DNI/NIE
Data de naixement
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3- Nom i cognoms
DNI/NIE
Data de naixement

4- Nom i cognoms
DNI/NIE
Data de naixement

5- Nom i cognoms
DNI/NIE
Data de naixement

3. Dades de l’habitatge
Adreça
Població
CP
Referència Cadastral (20 dígits)
Data d’inici del contracte
Data de finalització del contracte
Lloguer mensual
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4. Documentació que cal adjuntar
-

Documents d’identitat de tots els membres de la unitat de convivència durant l’any
2021.

-

Contracte de lloguer de l’habitatge en la que figuri com a arrendatari la persona
sol·licitant i amb indicació de l’import del preu del lloguer.

-

Rebuts, justificants bancaris, o qualsevol document acreditatiu del pagament del
lloguer de cadascuna de les mensualitats del 2021 a subvencionar.

-

Certificat de titularitat bancaria o imprès normalitzat de la persona sol·licitant amb
les dades bancàries del compte on s’ha d’ingressar la subvenció, d’acord amb el
model que figura a la pàgina web del Consell Comarcal del Berguedà.

-

Justificant dels ingressos de l’any 2021 de la persona sol·licitant i de cadascuna
de les que integren la unitat de convivència en edat laboral, com determina el
punt 7.e) de les bases reguladores (si s’ha presentat la declaració d’IRPF el darrer
exercici fiscal i s’autoritza al Consell Comarcal a consultar les dades a l’Agència
Tributària, no caldrà aportar aquesta documentació)

-

Les següents acreditacions, quan s’escaigui:
o

Grau de discapacitat igual o superior al 33% o acreditació de la situació de
dependència declarada per l’òrgan competent d’algun membre de la unitat
de convivència.

o

Persones amb ascendents o descendents a càrrec seu.

o

Persones víctimes de violència de gènere o domèstica.

o

Famílies monoparentals amb menors a càrrec.

o

Famílies nombroses.

o

Persones extutelades: joves que acreditin que han estat un mínim d’un any
sota tutela, en els darrers 3 anys.

o

Persones en situació d’atur: que dins de l’any en curs o l’anterior a la
convocatòria han estat en situació legal d’atur un mínim de 6 mesos.
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5. Autoritzo
o

Autoritzo el Consell Comarcal del Berguedà a fer les consultes detallades al punt 7 de
les bases reguladores, tant del sol·licitant com de la resta de membre de la unitat de
convivència:
-

Justificant dels ingressos del sol·licitant i de totes les persones de la unitat de
convivència en edat laboral.

-

Volant d’empadronament, a l’efecte de determinar que aquest és el domicili
habitual i del nombre de persones que formen la unitat de convivència.

-

Els certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’AEAT, de
deutes amb l’ATC i de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat
Social (TGSS) i les dades de la vida laboral de la TGSS.

o

Quan s’escaigui, les dades esmentades al punt 7. g) de les bases reguladores.

NO Autoritzo el Consell Comarcal del Berguedà a fer les consultes i, conseqüentment,
adjunto tota la documentació requerida.

6. Declaració responsable
Declaro responsablement que accepto i que reuneixo tots els requisits establerts a
les bases reguladores dels ajuts al lloguer per a joves del Berguedà, aprovades pel
Ple del Consell Comarcal del Berguedà el dia 15 de desembre de 2021.
Declaro responsablement que em trobo al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries d'Hisenda i de la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents.
He estat informat/ada i accepto la política de protecció de dades.

Localitat i data

Signatura
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INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES:
Us informem que, d’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques, i a l’article 11 de LO 3/2018 de Protecció de Dades Personals i de Garantia
dels Drets Digitals, les vostres dades seran tractades per part del Consell Comarcal del Berguedà [P0800015J], que n’és el responsable, com segueix:

Responsable del
tractament:

Finalitat del
tractament:

Consell Comarcal del Berguedà
C/ Barcelona, 49, 3r - 08600 Berga (Barcelona)
Tel. 93 821 35 53 ccbergueda@ccbergueda.cat

Dades de contacte del
delegat de Protecció de
Dades

dpd@ccbergueda.cat
C/ Barcelona, 49, 3r – 08600 Berga
(Barcelona)
Tel. 93 821 35 53

Ajuts al lloguer per a joves del Berguedà per a joves del Berguedà.

Legitimació:

La legitimació és el consentiment exprés.

Destinataris:

No se cediran dades a tercers, excepte consentiment previ del titular, obligació prevista en normativa o interès legítim

Drets:

Podeu exercir, en tot cas i davant d'aquest organisme, els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició, limitació, a retirar el consentiment atorgat si escau, i a no ser objecte
de decisions individualitzades automatitzades. Tots són reconeguts i conferits per la legislació vigent en matèria de protecció de dades. Cal que envieu la vostra sol·licitud al delegat de
Protecció de Dades o mitjançant els tràmits disponibles a la seu electrònica http://www.bergueda.cat/
Si ho estimeu oportú, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del web:
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Termini de
conservació:

El temps necessari per donar compliment a les obligacions legals segons la normativa vigent en cada moment.
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