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SOL·LICITUD HABITATGE MUNICIPAL DE LLOGUER 

DADES PERSONALS 
Nom i Cognoms DNI/NIE/PASS. 

Domicili (carrer, núm.,  població) Edat 

Núm. Membres unitat de convivència Telèfon 

COMUNICACIÓ RELACIONADA AMB AQUESTA SOL·LICITUD 

☐Per SMS
Telèfon 

☐Per e-mail
Adreça e-mail 

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit 

☐Sí
☐No

TIPUS D’HABITATGE AL QUAL VULL OPTAR 

☐HABITATGE A i B: Famílies amb fills. La unitat de convivència haurà de percebre uns ingressos bruts anuals
entre 1,5 i 2,75 vegades l’IRSC.

☐HABITATGE C: Persones Joves de 18 fins a 29 anys. La unitat de convivència haurà de percebre uns
ingressos bruts anuals entre 1,5 i 2,75 vegades l’IRSC.

☐HABITATGE D: Persones amb ingressos entre 1 i 1,5 vegades l’IRSC.

DECLARO 

Que m’he assabentat de la convocatòria dins el Reglament Marc per a la cessió temporal d’habitatges socials de 
l’ajuntament de Sallent. 

Que he llegit la convocatòria i accepto les condicions que s’hi estableixen i els criteris per accedir-hi. Que compleixo 
els requisits establerts i adjunto la documentació justificativa per tal d’ésser adjudicatari/ària d’un dels habitatges. 

Que, així mateix, declaro que són certes totes les dades que figuren en aquesta sol·licitud, així com en la 
documentació adjunta. 

SOL·LICITO 

Que s’admeti la present per sol·licitar l’atorgament d’un habitatge municipal en règim de lloguer, a l’empara del que 
preveu el Reglament Marc per a la cessió temporal d’habitatges socials de l’ajuntament de Sallent. 



Només es pot presentar una sol·licitud per cada unitat de convivència per un membre d’aquesta, major d’edat. 

Les sol·licituds es presentaran al registre de l’Ajuntament de Sallent en model normalitzat amb la documentació 

requerida; 

☐ Fotocòpia DNI/NIE/NIF o document equivalent de tots els membres de la unitat de convivència obligats

legalment a tenir-lo, amb el corresponent permís de residència vigent.

☐ Acreditació de la residència legal de llarga durada o permanent

☐ Fotocòpia del Llibre de família o document que els substitueixi

☐ Justificant d’ingressos: declaració de la renda, certificat d’empresa, certificat  de pensió percebuda o

certificat del SEPE, certificat d’ingressos, on constin els ingressos anuals de tota la unitat familiar. En el

cas de treballadors autònoms, certificats de les bases de cotització a la seguretat social i declaració

responsable d’ingressos i despeses.

☐ Declaració responsable referent a estar al corrent de pagament amb l’Agència Tributaria i la Seguretat

Social.

☐ Declaració jurada de que cap membre de la unitat familiar és titular del ple domini o d’un dret real d’ús o

gaudi sobre algun altre habitatge, excepte en els casos previstos en aquest Reglament.

☐ Qualsevol altra documentació que es pugui considerar necessària per comprovar que es reuneixen els

requisits establerts i/o situació invocada.

L’ajuntament incorporarà d’ofici a les sol·licituds, els corresponents certificats històric d’empadronament o de convivència i de deutes 
pendents amb el Consistori. A aquests efectes, i en aplicació de l’article 28, apartats 2 i 3, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les administracions Públiques, s’entendrà que per la simple presentació de la sol·licitud els 
interessats autoritzen a l’Ajuntament de Sallent a lliurar aquests certificats. 

Signatura: Sallent, ____  de/d’ ____________ de 20__ 

En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritzeu a que les dades personals facilitades 
siguin  incorporades en un fitxer denominat “Serveis Socials” responsabilitat de AJUNTAMENT DE SALLENT, i seu social a Plaça de la Vila 
1 , 08650  Sallent (BARCELONA), per al seu tractament informàtic.  La finalitat d’aquest  tractament  és la de gestionar la seva petició i els 
serveis oferts.  
En qualsevol cas podreu indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la 
limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a  Plaça de la Vila 
1 , 08650  Sallent (BARCELONA). O bé per correu electrònic a: sallent@sallent.cat. 
Us informem que també podeu presentar una reclamació, si així ho considereu, davant Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
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