SOL-PE01 SOL·LICITUD ARRENDATARI
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1.- DADES PERSONALS
Dades del sol·licitant
DNI/NIF/Passaport/NIE/CIF:

Nom i cognoms:

Actuant en nom propi o en representació de
Nom i cognoms o raó social:

DNI/NIF/Passaport/NIE/CIF:

Dades de contacte
Carrer, plaça...

Nº/Pis/Porta

Població:

CP:

Telèfon/mòbil

Correu electrònic:

Fax:

Situació laboral
Treballa actualment?

 Sí

Retribució mensual

 No

Empresa

€
Antiguitat del contracte

Necessita aval?

 Sí

Tipus d’aval

 No

 Familiar

 Extrafamiliar

2.- EXPOSA
Que les dades recollides en la present instància són certes.
Que coneix i accepta els requisits i les obligacions que comporta la inscripció en la categoria d’arrendatari a la
Borsa Jove d’Habitatge i que es detallen a continuació:
1. Tenir de 18 a 65 anys.
2. Tenir un salari, almenys un dels sol·licitants d’1,5 vegades el salari mínim interprofessional (SMI) i complir
els requisits econòmics que s’estableixen a continuació:
2.1 En el cas d’un sol llogater, únicament es podrà destinar al lloguer com a màxim el 30% dels mateixos.
2.2 En el cas de dos llogaters es proposen dues opcions:
2.2.1 Sumar-ne els seus ingressos, dedicant en aquest cas com a màxim el 30% de la suma dels
seus ingressos al pagament de la renda.
2.2.2.Sumar-ne els seus ingressos sempre que cadascun d’ells guanyi 1 vegada el SMI, aplicant en
aquest cas com a màxim el 28% de la suma dels ingressos al pagament de la renda
2.3 En el cas de tres o més llogaters, podran sumar-ne els seus ingressos, dedicant com a màxim el 25% de
la suma dels seus ingressos al pagament de la renda.
En qualsevol dels casos, cada persona haurà de tenir assegurats aquests ingressos com a mínim durant el
primer any del contracte d’arrendament.
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3. Aquella persona que per motiu d’estudis, per durada del contracte laboral o per qualsevol altra situació no
reflectida en els apartats anteriors, no acompleixi els requisits econòmics detallats, podrà accedir igualment al
programa aportant:
3.1 Un fiador en garantia del compliment del pagament de la renda pactada en el contracte d’arrendament, el
fiador personal haurà de tenir un bé immoble registrat el valor del qual haurà d’ésser igual o superior a la
meitat de la renda anual.
3.2 En el cas que un jove accedeixi en solitari a l’arrendament per mitjà de fiança personal, podrà disposar
com a màxim del 40% de 2 vegades el SMI per al pagament de la renda.
3.3 En el cas que la titularitat del contracte d’arrendament correspongui a dos o més joves, aquests es
comprometen solidàriament al pagament de la renda pactada.
I manifesta la seva voluntat d’arrendar un immoble registrat a la Borsa Jove d’Habitatge de Tremp.

3.- SOL·LICITA
Documentació que aporta
 Tres últimes nòmines
La seva inscripció a la Borsa d’Habitatge de Tremp en la
categoria d’arrendatari.

 D.N.I.
 Empadronament
 Altres:

Data i signatura
Declaro que totes les dades facilitades són certes, que he llegit els advertiments legals i que accepto les condicions particulars
expressades, per la qual cosa sol·licito que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud.

Tremp,

de/d’

de
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