SOL·LICITUD D'AJUDA COVID 2021 AL LLOGUER D’HABITATGE
SOLICITUD DE AYUDA COVID 2021 AL ALQUILER DE VIVIENDA
1. DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Nom / Nombre

Primer llinatge / Primer apellido

DNI/NIE

Segon llinatge / Segundo apellido

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico

Adreça postal / Dirección postal
Municipi / Municipio

Telèfon / Teléfono
Número

Província / Provincia

C. Postal

Pis / Piso

País

2. DADES DELS ALTRES MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA MAJORS D’EDAT
DATOS DE LOS OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA MAYORES DE EDAD
Nom/nombre

Cognoms/ apellidos

DNI/NIE

Telèfon/teléfono

3. DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT / DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
1. QUE em trob en una d’aquestes circumstàncies (marcau l’opció corresponent):/QUE me encuentro
en una de estas circunstancias (seleccionar la opción correspondiente):
Situació legal d’atur / Situación legal de desempleo
Situació d’expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) / Situación de expediente de regulación
temporal de empleo (ERTE)
Som autònom/a i he sofert una reducció d'ingresos / Soy autónomo y he sufrido una reducción de
ingresos
Sóc dona víctima de violència de gènere/ Soy mujer victima de violencia de género
Que l’import de la renda mensual de lloguer de l’habitatge és de / Que el importe de la renta mensual de alquiler
de la vivienda es de:
Euros

2. QUE cònec que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o
informació que s'incorpori a la declaració responsable, o la no presentació davant l'Ajuntament de la
documentació que sigui requerida per acreditar el compliment del declarat, determina el reintegrament de la
quantitat total percebuda, més l'interès de demora corresponent des de la data del pagament de la subvenció
fins que s'acordi la procedència de reintegrament, i tindrà prohibida la seva participació en qualsevol
subvenció o línia d'ajuts implementada per l'Ajuntament de Calvià fins a un màxim de quatre anys, sense
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que se'n puguin derivar,art. 69.4 Llei 39/2015/
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QUE conozco que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se
incorpore en la declaración responsable, o la no presentación ante el Ajuntament de la documentación que sea
requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determina el reintegro de la cantidad total percibida, más el
interés de demora correspondiente desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia de
reintegro, y tendrá prohibida su participación en cualquier subvención o línea de ayudas implementada por el
Ajuntament de Calvià hasta un máximo de cuatro años, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas que se puedan derivar art. 69.4 Ley 39/2015.
3.Que estic empadronat/ada a Calvià amb una antiguitat mínima de 8 mesos des de la data de
publicació de les bases d’aquesta convocatòria / Que estoy empadronado/da en Calvià con una antigüedad
mínima de 8 meses desde la fecha de publicación de las bases de esta convocatoria.
4. Que l’habitatge de lloguer declarat es destina a residència habitual i permanent de tots els
membres de la unitat de convivència / Que la vivienda de alquiler declarada se destina a residencia habitual y
permanente de todos los miembros de la unidad de convivencia.
5. Que ni jo, com a persona sol·licitant, ni cap dels membres de la meva unitat de convivència, som
propietaris o usufructuaris de cap habitatge a Espanya. Si som propietaris o usufructuaris, és en un tant per
cent de la propietat per herència, o no en disposam a causa de separació o divorci, o altra causa aliena a la
nostra voluntat, o l’habitatge no està adaptat a la discapacitat d’algun dels membres de la unitat de
convivència / Que ni yo, como persona solicitante, ni ningún miembro de mi unidad de convivencia, es propietario o
usufructuario de alguna vivienda en España; Si somos propietarios o usufructuarios, es en un porcentaje por
herencia, o no disponemos de la misma por causa de separación o divorcio, o por cualquier otra causa ajena a
nuestra voluntad, o la vivienda no está adaptada a la discapacidad de alguno de los miembros de la unidad de
convivencia.
6. Que cap dels membres de la unitat de convivència no percep cap altra ajuda al lloguer de
l’Ajuntament de Calvià o d’altres administracions públiques / Que ninguno de los miembros de la unidad de
convivencia percibe ninguna otra ayuda al alquiler del Ajuntament de Calvià o de otras administraciones públicas.
7. Que els membres de la unitat de convivència disposam de la documentació que acredita el
compliment dels requisits establerts en les bases, la qual posarem a disposició de l’Ajuntament de Calvià
quan ens sigui requerida / Que los miembros de la unidad de convivencia disponemos de la documentación que
acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases, la cual pondremos a disposición del Ajuntament
de Calvià cuando nos sea requerida.
8. Que, en cas de ser beneficiari/ària de l’ajuda, destinaré l'import íntegre de la subvenció al
pagament del lloguer de la residència habitual declarada; comunicaré a l'òrgan que concedeix la subvenció la
modificació de qualsevol circumstància que afecti qualsevol dels requisits que s'exigeixen per concedir la
subvenció; em sotmetré a les actuacions de comprovació i a qualsevol actuació de verificació i control
financer dels òrgans competents i aportaré tota la informació que em sigui requerida / Que, en el caso de ser
beneficiario/a de la ayuda, destinaré el importe íntegro de la subvención al pago del alquiler de la vivienda declarada;
comunicaré al órgano que concede la subvención la modificación de cualquier circunstancia que afecte alguno de los
requisitos que se exigen para conceder la subvención; me someteré a las actuaciones de comprobación y a cualquier
actuación de verificación y control financiero de los órganos competentes y aportaré toda la información que se me
requiera.
9. QUE estic autoritzat per a fer constar a la sol.licitud les dades dels membres, majors d'edat de la
meva unitat de convivència/ QUE estoy autorizado para hacer constar en la solicitud los datos de los miembros,
mayores de edad, de mi unidad de convivencia.
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10. En relació a les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Calvià
(seleccionar l’opció corresponent) / Que, en relación a las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el
Ajuntament de Calvià (seleccionar la opción correspondiente):
10.1 QUE la persona sol.licitant i els membres de la seva unitat de convivència estan al corrent de
pagament / QUE la persona solicitante y los miembros de su unidad de convencia estan al corriente de pago.
10.2 QUE la persona sol.licitant i els membres de la seva unitat de convivència NO estan al corrent
de les seves obligacions tributàries amb l'Estat, amb la Seguretat Social I amb l'Ajuntament de Calvià i
ens trobam en una de les situacions següents/ QUE la persona solicitante y los miembros de su unidad
de convivencia NO estan al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, Seguridad Social y con el
Ajuntament de Calvià y nos encontramos en una de las situaciones siguientes:
a) QUE tenim deutes contrets en els exercicis 2020 i 2021 que no superen la
quantitat a rebre en concepte d'ajuda/ QUE tenemos deudas contraídas en los ejercicios 2020 y 2021 que
no superan la cantidad a recibir enconcepto de ayuda.
b) QUE existeix un deute corresponent a períodes anteriors i procedirem a
regularitzar la nostra situació en el període d'esmena que s'estableixi (10 dies)/ QUE existe una deuda
correspondiente a periodos anteriores y que procederemos a regularizar la situación en el periodo de
subsanación que se establezca (10 días).

11. QUE som titular del compte bancari corresponent a les següents dades, a l'efecte de l'ingrés
derivat del procediment citat a l'inici de la present declaració/ QUE soy titular de la cuenta bancaria
correspondiente a los siguientes datos, a los efectos del ingreso derivado del procedimiento citado al inicio de la
presente declaración
Opció 1/Opción 1- IBAN DEL COMPTE3 /IBAN DE LA CUENTA3 per a comptes a Espanya/para cuentas en España:
País
(2 dígits /dígitos)

Control IBAN
(2
dígits /dígitos)

Codi entitat/ Código entidad
(4 dígits/dígitos)

Codi/Código sucursal-oficina
(4 dígits/dígitos)

DC compte
(2
dígits /dígitos)

Núm. compte o llibreta / Nº cuenta o libreta (10 dígits/dígitos)

Opció 2/Opción 2- IBAN DEL COMPTE3 d’altres països/IBAN DE LA CUENTA3 de otros países:

4. DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER A TOTES LES PERSONES/ DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA
TODAS LAS PERSONAS
Per a totes les persones que sol.licitin l'ajuda/ Para todas la personas que solicten la ayuda
1. SOL.LICITUD que compren la DECLARACIÓ REPONSABLE i ACREDITACIÓ BANCARIA (Annex I)
/ SOLICITUD que comprende la DECLARACIÓN JURADA y ACREDITACIÓN BANCARIA (Anexo I).
2. CONTRACTE VIGENT DE LLOGUER DE L’HABITATGE ( complet, ordenat i signat) / CONTRATO
VIGENTE DE ALQUILER DE LA VIVIENDA (completo, ordenado y firmado)
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5. DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER A DETERMINADES PERSONES/ DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
PARA DETERMINADAS PERSONAS
Per a les persones sol.licitants que es trobin en un dels següents casos/ Para las personas solicitantes que se
encuentren en alguno de los casos siguientes:
En cas d'ERTO si l'expedient de regulació temporal d'ocupació no està autoritzat, es troba en
tramitació o pendent de resolució, haurà de presentar carta de l'empresa o certificat de la sol·licitud d'
ERTO/ En caso de ERTE si el expediente de regulación temporal de empleo no está autorizado, se
encuentra en tramitación o pendiente de resolución, se deberá presentar carta de la empresa o certificado de
solicitud de ERTE.
En cas de ser víctima de Violència de gènere, aportar sentencia judicial o ordre d'allunyament
vigent/ En caso de ser victima de violencia de género debe aportar sentencia judicial u orden de alejamiento
vigente.
En cas de ser AUTÒNOM, ha de presentar la darrera declaració trimestral o la vida laboral / En caso
de ser AUTÖNOMO debe presentar la última declaración trimestral o vida laboral.
6. DOCUMENTACIÓ QUE L'AJUNTAMENT POT CONSULTAR DIRECTAMENT/ DOCUMENTACIÓN QUE EL
AJUNTAMENT PUEDE CONSULTAR DIRECTAMENTE
Tret que consti oposició expressa, la presentació de la sol.licitud comporta l'autorització a l'Ajuntament de
Calvià per consultar, a través dels sistemes habilitats a aquest efecte, la informació que acrediti el
compliment dels requisits de la convocatòria: a) les dades relatives a si està inscrit al SEPE, al SOIB, b)
dades relatives a la residència, a efectes de Padró Municipal, c) la informació relativa a que el sol·licitant i els
membres de la unitat de convivència no consten com a propietaris o usufructuaris de cap habitatge al territori
espanyol, d) La informació d'estar al corrent amb la Seguretat Social, e) La informació relativa a si es troba al
corrent de les seves obligacions tributàries amb la Oficina Municipal de Tributs de l'Ajuntament de Calvià
(OMT), f) La informació d'índole tributària de la hisenda estatal- l'Agència Estatal d’Administració Tributària
(AEAT), g) La informació que resulti necessària per acreditar i verificar el compliment o manteniment dels
requisits que motiven la concessió de l'ajuda, per tant la persona sol.licitant no ha de presentar més
document ni certificats. / Salvo que conste oposición expresa, la presentación de la solicitud conlleva la
autorización al Ajuntament de Calvià a recabar, a través de los sistemas habilitados al efecto, la información que
acredita el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria: a) los datos relativos a si esta inscrito en el SEPE,
SOIB, b) datos relativos a la residencia, a efectos de Padrón Municipal, c) la información relativa a que el solicitante y
los miembros de la unidad de convivència no constan como propietarios o usufructuarios de ninguna vivienda en el
teritorio español, d) la información de estar al corriente con la Seguridad Social, e) La información relativa a si se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Oficina Municipal de Tributos de l'Ajuntament de Calvià
(OMT), f) La información de índole tributaria de Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) , g) La
información que resulte necesaria para acreditar y verificar el cumplimiento y mantenimento de los requisitos que
motivan la concesión de la ayuda, por lo que no debe presentar más documentos ni certificados.
Si voleu oposar-vos-hi, heu d'indicar quines dades no voleu que consulti directament l'Ajuntament, I heu
d'aportar els certificats corresponenets junament amb la sol.licitud (no heu d'assenyalar cap casella si
autoritzau a l'Ajuntament de Calvià a realitzar les comprovacions. /Si usted quiere oponerse, debe indicar qué datos
no quiere que consulte directamente el Ajuntament, y debe aportar los certificados correspondientes junto con la
solicitud de la ayuda (no debe marcar ninguna casilla en caso de autorizar al Ajuntament de Calvià a realizar las
comprobaciones):
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Certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions (SEPE, SOIB..) en el qual figuri la quantia
mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis o que n´és sol.licitant/ Certificado expedido
por la entida gestora de las prestaciones (SEPE, SOIB.) en el que figure la cuantía mensual percibida en
concepto de prestaciones o subsidios o que es solicitante.
Certificat expedit per l'Agencia Estatal de Adminitració Tributària (AEAT) sobre la base de la
declaració del cessament d'activitat declarada per l'interessat o certificat de vida laboral en cas de
treballadors per compte pròpi o autònoms/ Certificadao expedido por la Agencia Estatal de Admistración
Tributaria (AEAT) en base a la declaración de cese de actividad declarada por el interesado o certificado de
vida laboral en caso de trabajadores por cuenta propia/ autónomo.
Nota simple del registre de la propietat sobre titularitat d'immmobles en tot el territori nacional, del
sol.licitant i de tots els membres de la unidad de convivència/ Nota simple del registro de la propiedad
sobre titularidad de inmuebles en todo el territorio nacional, del solicitante y de todos los miembros de la
unidad de conviencia.
Certificat d'empadronament actualitzat / Certificado de empadronamiento actualizado.
Certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb Hisenda / Certificado
acreditativo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con Hacienda.
Certificat acreditatiu d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social / Certificado acreditativo
de estar al corriente de pago con la Seguridad Social.
Certificat acreditatiu d'estar al corrent de pagament amb l'Ajuntament de Calvià / Certificado
acreditativo de estar al corriente de pago con el Ayuntamiento de Calvià.

7. SOL·LICIT / SOLICITO:

Que se'm concedeixi l'Ajuda per pal.liar les conseqüències de la crisi sanitaria, 2021, al lloguer
d'habitatge / Que se me conceda la Ayuda para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria, 2021, al alquiler de
vivienda.
Responsable del tractament: Ajuntament de Calvià| Finalitat:
tramitació i gestió de les subvencions al lloguer a persones
arrendatàries d'habitatge habitual, per a ajudar a minimitzar
l'impacte econòmic i social de la COVID-19.|Legitimació: art. 6.1.c
del Reglament General de Protecció de Dades, compliment d'una
obligació legal i art. 6.1.e) compliment d'una missió realitzada en
interès públic.| Destinataris: les seves dades podran ser comunicats
a la Base Nacional de Subvencions, Agència Estatal d'Administració
Tributària i a altres Administracions relacionades amb la subvenció.|
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets,
davant el Servei d'Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Calvià,
carrer
Julià
Bujosa Sans, batle, núm.1, Calvià.| Informació addicional: pot
consultar informació addicional en les bases de la convocatòria de la
subvenció.

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Calvià. Finalidad:
tramitación y gestión de las subvenciones al alquiler a personas
arrendatarias de vivienda habitual, para ayudar a minimizar el impacto
económico y social de la COVID-19. Legitimación: art. 6.1.c del
Reglamento General de Protección de Datos, cumplimiento de una
obligación legal y art. 6.1.e) cumplimiento de una misión realizada en
interés público. Destinatarios: sus datos podrán ser comunicados a la
Base Nacional de Subvenciones, Agencia Estatal de Administración
Tributaria y a otras Administraciones relacionadas con la subvención.|
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, ante el Servicio de Atención al Ciudadano de l’Ajuntament de
Calvià, calle Julià Bujosa Sans, batle, núm.1, Calvià. Información
adicional: puede consultar información adicional en las bases de la
convocatoria de la subvención.

Calvià,
[Signatura de la persona sol·licitant /Firma de la persona solicitante
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