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ANNEX 1: SOL·LICITUD D’AJUDES AL LLOGUER DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU 

 

A. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT DE L’AJUDA I TITULAR DEL CONTRACTE DE LLOGUER 

 

DNI/NIE   NOM:  

PRIMER 
LLINATGE: 

 
SEGON 
LLINATGE: 

 

DATA DE 
NAIXEMENT 

 SEXE  Home     Dona    

EDAT:  ADREÇA:  

ESTAT CIVIL  Solter/a        Casat/da       Separat/da        Viudo/a     Divorciat/da 

CÒNJUGE O PARELLA DE 
FET 

 Sí, amb base jurídica        Sí, sense base jurídica       No 

 

 
 
Núm. tel. mòbil a efectes de comunicació:____________________   
 

Adreça de correu electrònic a efectes de comunicació: 

________________________________________________________________________________ 

 
Número de compte corrent en la qual serà satisfet l’import total de la subvenció: 
 

País D.C.IBAN Codi entitat 
bancària 

Codi sucursal- 
oficina 

D.C. Núm. compte o llibreta 

 
 

                       

 
Import en euros de les mensualitats pagades del lloguer de l’habitatge de setembre 2020 a febrer 2021; no s’han 
d’incloure despeses d’aigua, llum, telèfon o cap altra de diferent a l’import de la mensualitat del lloguer. 
 

MENSUALITAT: IMPORT (€) 

SETEMBRE 2020  

OCTUBRE 2020  

NOVEMBRE 2020   

DESEMBRE 2020  

GENER 2021  

FEBRER 2021  

TOTAL:  

 

Teniu algun ajornament sobre alguna mensualitat entre els mesos de setembre 2020 i febrer 2021?  

 Sí, tenc ajornaments sobre les mensualitats següents___________________________________________  

 No 
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Situació laboral de la PERSONA SOLICITANT DE L’AJUDA I TITULAR DEL CONTRACTE DE LLOGUER (Marcau 
només si la persona té més de 18 anys): 

 Treballadors/es per compte aliè i que, a més, hagin rebut algun tipus d’ajuda o prestació per desocupació de 
qualsevol tipus de modalitat (ERTO, subsidi, atur, etc.) o tenguin una pensió durant l’any 2020.  
 Només treballadors/es per compte aliè durant l’any 2020. 
 Treballadors/es per compte propi i que, a més, hagin rebut algun tipus d’ajuda o prestació per desocupació 
de qualsevol tipus de modalitat (ERTO, subsidi, atur, etc.) o tenguin una pensió durant l’any 2020. 
 Només treballadors/es per compte propi durant l’any 2020. 
 Pensionistes que, a més, hagin rebut algun tipus d’ajuda o prestació per desocupació de qualsevol tipus de 
modalitat (ERTO, subsidi, atur, etc.) durant l’any 2020. 
 Només pensionistes durant l’any 2020. 
 Persones que només hagin rebut algun dels tipus d’ajudes o prestacions per desocupació de qualsevol tipus 
de modalitat (ERTO, subsidi, atur, etc.) durant l’any 2020. 
 Persona que no ha treballat durant l’any 2020, ja sigui per compte propi o aliè, ni ha rebut cap tipus de 
prestació per desocupació o pensió durant aquell any. 
 Persona que no ha estat mai d’alta a la Seguretat Social com a treballador/a per compte aliè o propi. 
 
  

B. DADES DE LA RESTA DE TITULARS DEL CONTRACTE DE LLOGUER I TAMBÉ DELS MEMBRES RESTANTS DE 
LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA. 
(Emplenau un exemplar per cada un dels membres de la unitat de convivència) 

 

DNI/NIE   NOM:  

PRIMER 
LLINATGE: 

 
SEGON 
LLINATGE: 

 

DATA DE 
NAIXEMENT 

 SEXE  Home     Dona  

EDAT:  ADREÇA:  

ESTAT CIVIL  Solter/a        Casat/da       Separat/da        Viudo/a     Divorciat/da 

CÓNJUGE O PARELLA DE 
FET 

 Sí, amb base jurídica        Sí, sense base jurídica       No 

 
Situació laboral (Marcau només si la persona té més de 18 anys): 

 Treballadors/es per compte aliè i que, a més, hagin rebut algun tipus d’ajuda o prestació per desocupació de 
qualsevol tipus de modalitat (ERTO, subsidi, atur, etc.) o tenguin una pensió durant l’any 2020.  
 Només treballadors/es per compte aliè durant l’any 2020. 
 Treballadors/es per compte propi i que, a més, hagin rebut algun tipus d’ajuda o prestació per desocupació 
de qualsevol tipus de modalitat (ERTO, subsidi, atur, etc.) o tenguin una pensió durant l’any 2020. 
 Només treballadors/es per compte propi durant l’any 2020. 
 Pensionistes que, a més, hagin rebut algun tipus d’ajuda o prestació per desocupació de qualsevol tipus de 
modalitat (ERTO, subsidi, atur, etc.) durant l’any 2020. 
 Només pensionistes durant l’any 2020. 
 Persones que només hagin rebut algun dels tipus d’ajudes o prestacions per desocupació de qualsevol tipus 
de modalitat (ERTO, subsidi, atur, etc.) durant l’any 2020. 
 Persona que no ha treballat durant l’any 2020, ja sigui per compte propi o aliè, ni ha rebut cap tipus de 
prestació per desocupació o pensió durant aquell any. 
 Persona que no ha estat mai d’alta a la Seguretat Social com a treballador/a per compte aliè o propi. 
 

És titular del contracte de lloguer?   Sí   No 
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DNI/NIE   NOM:  

PRIMER 
LLINATGE: 

 
SEGON 
LLINATGE: 

 

DATA DE 
NAIXEMENT 

 SEXE  Home     Dona   

EDAT:  ADREÇA:  

ESTAT CIVIL  Solter/a        Casat/da       Separat/da        Viudo/a     Divorciat/da 

CÒNJUGE O PARELLA DE 
FET 

 Sí, amb base jurídica        Sí, sense base jurídica       No 

 
Situació laboral (Marcau només si la persona té més de 18 anys): 

 Treballadors/es per compte aliè i que, a més, hagin rebut algun tipus d’ajuda o prestació per desocupació de 
qualsevol tipus de modalitat (ERTO, subsidi, atur, etc.) o tenguin una pensió durant l’any 2020.  
 Només treballadors/es per compte aliè durant l’any 2020. 
 Treballadors/es per compte propi i que, a més, hagin rebut algun tipus d’ajuda o prestació per desocupació 
de qualsevol tipus de modalitat (ERTO, subsidi, atur, etc.) o tenguin una pensió durant l’any 2020. 
 Només treballadors/es per compte propi durant l’any 2020. 
 Pensionistes que, a més, hagin rebut algun tipus d’ajuda o prestació per desocupació de qualsevol tipus de 
modalitat (ERTO, subsidi, atur, etc.) durant l’any 2020. 
 Només pensionistes durant l’any 2020. 
 Persones que només hagin rebut algun dels tipus d’ajudes o prestacions per desocupació de qualsevol tipus 
de modalitat (ERTO, subsidi, atur, etc.) durant l’any 2020. 
 Persona que no ha treballat durant l’any 2020, ja sigui per compte propi o aliè, ni ha rebut cap tipus de 
prestació per desocupació o pensió durant aquell any. 
 Persona que no ha estat mai d’alta a la Seguretat Social com a treballador/a per compte aliè o propi. 
 

És titular del contracte de lloguer?   Sí   No 

 

DNI/NIE   NOM:  

PRIMER 
LLINATGE: 

 
SEGON 
LLINATGE: 

 

DATA DE 
NAIXEMENT 

 SEXE  Home     Dona   

EDAT:  ADREÇA:  

ESTAT CIVIL  Solter/a        Casat/da       Separat/da        Viudo/a     Divorciat/da 

CÒNJUGE O PARELLA DE 
FET 

 Sí, amb base jurídica        Sí, sense base jurídica       No 

 

Situació laboral (Marcau només si la persona té més de 18 anys): 

 Treballadors/es per compte aliè i que, a més, hagin rebut algun tipus d’ajuda o prestació per desocupació de 
qualsevol tipus de modalitat (ERTO, subsidi, atur, etc.) o tenguin una pensió durant l’any 2020.  
 Només treballadors/es per compte aliè durant l’any 2020. 
 Treballadors/es per compte propi i que, a més, hagin rebut algun tipus d’ajuda o prestació per desocupació 
de qualsevol tipus de modalitat (ERTO, subsidi, atur, etc.) o tenguin una pensió durant l’any 2020. 
 Només treballadors/es per compte propi durant l’any 2020. 
 Pensionistes que, a més, hagin rebut algun tipus d’ajuda o prestació per desocupació de qualsevol tipus de 
modalitat (ERTO, subsidi, atur, etc.) durant l’any 2020. 
 Només pensionistes durant l’any 2020. 
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 Persones que només hagin rebut algun dels tipus d’ajudes o prestacions per desocupació de qualsevol tipus 
de modalitat (ERTO, subsidi, atur, etc.) durant l’any 2020. 
 Persona que no ha treballat durant l’any 2020, ja sigui per compte propi o aliè, ni ha rebut cap tipus de 
prestació per desocupació o pensió durant aquell any. 
 Persona que no ha estat mai d’alta a la Seguretat Social com a treballador/a per compte aliè o propi. 
 

És titular del contracte de lloguer?   Sí   No 

 

 

DNI/NIE   NOM:  

PRIMER 
LLINATGE: 

 
SEGON 
LLINATGE: 

 

DATA DE 
NAIXEMENT 

 SEXE  Home     Dona  

EDAT:  ADREÇA:  

ESTAT CIVIL  Solter/a        Casat/da       Separat/da        Viudo/a     Divorciat/da 

CÒNJUGE O PARELLA DE 
FET 

 Sí, amb base jurídica        Sí, sense base jurídica       No 

 
Situació laboral (Marcau només si la persona té més de 18 anys): 

 Treballadors/es per compte aliè i que, a més, hagin rebut algun tipus d’ajuda o prestació per desocupació de 
qualsevol tipus de modalitat (ERTO, subsidi, atur, etc.) o tenguin una pensió durant l’any 2020.  
 Només treballadors/es per compte aliè durant l’any 2020. 
 Treballadors/es per compte propi i que, a més, hagin rebut algun tipus d’ajuda o prestació per desocupació 
de qualsevol tipus de modalitat (ERTO, subsidi, atur, etc.) o tenguin una pensió durant l’any 2020. 
 Només treballadors/es per compte propi durant l’any 2020. 
 Pensionistes que, a més, hagin rebut algun tipus d’ajuda o prestació per desocupació de qualsevol tipus de 
modalitat (ERTO, subsidi, atur, etc.) durant l’any 2020. 
 Només pensionistes durant l’any 2020. 
 Persones que només hagin rebut algun dels tipus d’ajudes o prestacions per desocupació de qualsevol tipus 
de modalitat (ERTO, subsidi, atur, etc.) durant l’any 2020. 
 Persona no ha treballat durant l’any 2020, ja sigui per compte propi o aliè, ni ha rebut cap tipus de prestació 
per desocupació o pensió durant aquell any. 
 Persona que no ha estat mai d’alta a la Seguretat Social com a treballador/a per compte aliè o propi. 
 

És titular del contracte de lloguer?   Sí   No 

 

 

DNI/NIE   NOM:  

PRIMER 
LLINATGE: 

 
SEGON 
LLINATGE: 

 

DATA DE 
NAIXEMENT 

 SEXE  Home     Dona   

EDAT:  ADREÇA:  

ESTAT CIVIL  Solter/a        Casat/da       Separat/da        Viudo/a     Divorciat/da 

CÒNJUGE O PARELLA DE 
FET 

 Sí, amb base jurídica        Sí, sense base jurídica       No 
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Situació laboral (Marcau només si la persona té més de 18 anys): 

 Treballadors/es per compte aliè i que, a més, hagin rebut algun tipus d’ajuda o prestació per desocupació de 
qualsevol tipus de modalitat (ERTO, subsidi, atur, etc.) o tenguin una pensió durant l’any 2020.  
 Només treballadors/es per compte aliè durant l’any 2020. 
 Treballadors/es per compte propi i que, a més, hagin rebut algun tipus d’ajuda o prestació per desocupació 
de qualsevol tipus de modalitat (ERTO, subsidi, atur, etc.) o tenguin una pensió durant l’any 2020. 
 Només treballadors/es per compte propi durant l’any 2020. 
 Pensionistes que, a més, hagin rebut algun tipus d’ajuda o prestació per desocupació de qualsevol tipus de 
modalitat (ERTO, subsidi, atur, etc. durant l’any 2020. 
 Només pensionistes durant l’any 2020. 
 Persones que només hagin rebut algun dels tipus d’ajudes o prestacions per desocupació de qualsevol tipus 
de modalitat (ERTO, subsidi, atur, etc.) durant l’any 2020. 
 Persona que no ha treballat durant l’any 2020, ja sigui per compte propi o aliè, ni ha rebut cap tipus de 
prestació per desocupació o pensió durant aquell any. 
 Persona que no ha estat mai d’alta a la Seguretat Social com a treballador/a per compte aliè o propi. 
 

És titular del contracte de lloguer?   Sí   No 

 
EXPÒS: 
 
És la meua voluntat sol·licitar la subvenció de la convocatòria d’ajudes de l’any 2021 al lloguer d’habitatges de 
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, 
 
 
……………….., ...... de …………….. de  2021 
 
 
 
 
Signatura de la persona sol·licitant de l’ajuda: 


