
ANNEX I 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LA BORSA DE LLOGUER ASSEQUIBLE 

DADES DE LA PERSONA 1 QUE FA LA SOL·LICITUD O REPRESENTANT 

Nom i cognoms:_____________________________________________________, 

NIF/NIE/CIF:_____________________, telèfon/s:__________________________, 

Correu electrònic:____________________________________________________ 

Adreça per a notificacions: 

Tipus de via:__________ Nom via:______________________________________ 

Núm.:_____________ Bloc:_________ Escala:________ Pis/Porta:____________ 

Codi Postal:____________ Municipi:_____________________________________ 

DADES DE LA PERSONA 2 QUE FA LA SOL·LICITUD O REPRESENTANT 

Nom i cognoms:_____________________________________________________, 

NIF/NIE/CIF:_____________________, telèfon/s:__________________________, 

Correu electrònic:____________________________________________________ 

Adreça per a notificacions: 

Tipus de via:__________ Nom via:______________________________________ 

Núm.:_____________ Bloc:_________ Escala:________ Pis/Porta:____________ 

Codi Postal:____________ Municipi:_____________________________________ 

DADES LABORALS / ECONÒMIQUES 

Situació laboral: 

□ Actiu  □ Atur  □ Estudiant □ Pensionista  □ Altres: _________  

Tipus de contractació/Durada: 

□ Fix  □ Temporal  □ Parcial  □ Altres: _______________ 

Ingressos nets/mes del sol·licitant:    € 

Ingressos nets de la resta de membres de la unitat de convivència: 

2on membre:    € 3er membre:     € 

4rt membre:    € Avalador:     € 

TIPUS D’HABITATGE 

Número d’habitacions (se’n pot macar més d’una): 

□ 1 habitació  □ 2 habitacions  □ 3 habitacions □ 4 o més 

habitacions  

Necessitat / preferència: 

□ Buit  □ Moblat  □ Indiferent  

Garatge: 

□ Si  □ No  □ Indiferent 

L’habitatge ha d’estar adaptat? 

□ Si  □ No  □ Motiu de l’adaptació      

Nombre de persones que viuran a l’habitatge: 

Adults:     Menors:    



   

Preferència de barri o zona de Castelló d’Empúries o Empuriabrava: 

        

Altres dades i observacions d’interès: 

            

            

            

            

             

Aquesta sol·licitud tindrà una vigència de 2 anys a partir de la data de presentació. 

Transcorregut aquest termini la sol·licitud caducarà i serà necessari registrar-ne una 

de nova per continuar a la Borsa d’Habitatge de Lloguer Assequible. 

 

Castelló d’Empúries, de/d’     de 20   

Nom i cognoms: 

(signatura del/de la sol·licitant) 

 

  

 



ANNEX II 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Jo, (nom i cognoms)__________________________________________________, 

amb NIF/NIE_____________________ 

 En nom propi 

 En representació de_____________________________________________ 

Declaro: 

1. Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i la documentació que s’hi 

adjunta són certes. 

2. Que cap membre de la unitat de convivència és titular de ple domini o d’un dret 

real d’ús o gaudi sobre algun habitatge o que l’habitatge en propietat no és 

adequat en virtut de l’article 8 del Decret 106/2009 del Registre de sol·licitants 

d’Habitatge Protegit. 

3. Que estic al corrent de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la 

Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es 

determini reglamentàriament, i a tal efecte, AUTORITZO els serveis 

corresponents de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries perquè sol·licitin la 

informació de caràcter tributari o econòmic legalment pertinent a l’Agència 

Tributària (AEAT), a l’Agència Tributària de Catalunya i a la Tresoreria General de 

la Seguretat Social. 

 

Castelló d’Empúries, ______ de/d’ __________________ de 20__ 

Nom i cognoms: 

(signatura, i segell, si s’escau) 

  



ANNEX III 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Jo, (nom i cognoms)__________________________________________________, 

amb NIF/NIE_____________________ 

 En nom propi 

 En representació de_____________________________________________ 

Declaro: 

1. Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i la documentació que s’hi 

adjunta són certes. 

2. Que estic empadronat/da al municipi de Castelló d’Empúries des de la data 

__/__/____ o que ho he estat entre les dates__/__/____ i __/__/____. 

 

Castelló d’Empúries, ______ de/d’ __________________ de 20__ 

Nom i cognoms: 

(signatura, i segell, si s’escau) 

  



ANNEX IV 

DOCUMENTACIÓ APORTADA 

(marqueu amb una x les caselles corresponents als documents que s’aporten, i en 

cas que no s’aporti un document, encercleu-ne la casella) 

 Fotocòpia compulsada, del DNI/NIE de la persona sol·licitant. 

 Sol·licitud d’inscripció a la Borsa de Lloguer Assequible de l’Annex I. 

 Sol·licitud de Subvenció per a Actuacions de Rehabilitació d’Habitatges 

Desocupats que es Destinin a Lloguer Assequible de l’Annex I. 

 Declaració responsable que s’adjunta a aquesta sol·licitud, degudament 

signada de l’Annex II. 

 Declaració responsable que s’adjunta a aquesta sol·licitud, degudament 

signada de l’Annex III. 

 Altres:__________________________________________________ 

 Altres:__________________________________________________ 

 

La persona que subscriu aquesta sol·licitud reconeix que no s’adjunten els documents 

exigits en aquesta convocatòria que s’assenyalen amb un cercle. D’acord amb l’article 

68 de la Llei 39/2015, disposa d’un termini de 10 dies a comptar des d’aquesta 

presentació per completar la documentació que manca, amb advertiment que si així 

no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició i es dictarà la corresponent 

resolució d’arxiu, de conformitat amb l’article 21 de l’esmentada Llei 39/2015. 

A Castelló d’Empúries, el____ de_____________ de 20___ 

(signatura del/de la sol·licitant) 
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