
En/Na  

amb DNI/NIF: 

titular/s del contracte de lloguer de l’habitatge, cessió d'ús o contracte d'habitació situat al municipi:

Carrer número pis porta 

Declaro
Que la persona sol·licitant ha començat a treballar l'any 2021 i que els ingressos de la unitat 
de convivència són de                       euros. Per justificar aquests ingressos presento el 
corresponent certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració 
Tributària (AEAT).

Que em comprometo a proporcionar, en tot moment, la informació que se’m requereixi respecte a 
la subvenció, en el cas que em fos concedida, i a acreditar els ingressos efectivament obtinguts 
durant tot l'any de la convocatòria, que condicionarà el pagament de la subvenció. També 
accepto les actuacions de comprovació de la Intervenció General de la Generalitat, de la 
Sindicatura de Comptes i d’altres òrgans competents d’acord amb la normativa vigent aplicable.

Que la persona sol·licitant ha començat a treballar l'any 2022 i que els ingressos de la unitat 
de convivència són de                       euros. Per justificar aquests ingressos presento el 
contracte de treball signat, amb una duració prevista de sis mesos a comptar des de la data 
de la sol·licitud, i  totes les  nòmines rebudes fins a la presentació de la sol·licitud.

En el supòsit d'un únic titular del contracte, la documentació d'ingressos que s'ha d'aportar és la 
 de tots els membres de la unitat de convivència. 
En el supòsit de més d'un titular del contracte, si presenten la sol·licitud tots els titulars, la 
documentació d'ingressos a aportar és la del sol·licitant en cada cas.

I perquè consti signo aquesta declaració en el lloc i la data indicats.

Localitat i data , 

Signatura

Model 1

Declaració responsable d’ingressos percebuts per a sol·licitants de la 
subvenció Bo de Lloguer Jove 

RE-1187v1

La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial en qualsevol dada o document que 
acompanya a aquesta declaració responsable, deixa sense efecte el tràmit corresponent i 
impedeix l’exercici del dret afectat des del moment del seu coneixement, sense perjudici a 
l’exigència de les responsabilitats que estableix la legislació vigent.

Activitat del tractament: Ajuts socials en matèria d'habitatge
Responsable del tractament:

Agència de l’Habitatge de Catalunya
C/ Diputació 92, 08008 Barcelona
Tel. 93 228 71 00
http://agenciahabitatge.gencat.cat/

D’altra banda, també podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
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Informació sobre protecció de dades

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fagenciahabitatge.gencat.cat%2F&data=04%7C01%7Cfloria.perez%40gencat.cat%7Cafba65b1908148cba0e00\hich\af1\dbch\af37\loch\f1 8d9e6f32834%7C3b9427dcd30e43b\hich\af1\dbch\af37\loch\f1 c8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637794754283228234%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Pjhsfni%2B6mjnnsrd10TNLUoVaoUeJQSMMyTJxRL4TE4%3D&reserved=0


Reclamació: Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una 
reclamació prèvia davant el delegat de protecció de dades (dpo.ahc@gencat.cat). Aquesta reclamació 
s'ha de resoldre en el termini màxim de 2 mesos a comptar de la seva recepció.

Termini de conservació de les dades: Expedients d'ajuts a l'adquisició d'habitatges: Destrucció total en un 
termini de cinc anys. Conservació permanent de la base de dades de gestió d'aquests expedients. TAD 
451.

Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos 
al tractament i sol·licitar-ne la limitació o, si s'escau, la portabilitat, presencialment, enviant la vostra 
sol·licitud a l'adreça de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o mitjançant la petició genèrica disponible 
a tràmits gencat (heu d'indicar clarament quin dret exerciu). Al web de l'Agència teniu disponible el 
següent formulari d'exercici dels drets, que també podeu adjuntar a la petició genèrica.
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Destinataris: Les dades es poden comunicar a l'Administració Tributària, d'acord amb l'article 93.1 de la llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària. A les persones que accedeixin a les dades en virtut del 
principi de publicitat activa previst a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. A administracions públiques per tal de facilitar el dret a no aportar 
documents elaborats per una altra Administració. 

Delegat de protecció de dades: dpo.ahc@gencat.cat
C/ Diputació 92, 08008 Barcelona
Tel. 93 228 71 00

Finalitat del tractament: Gestionar la sol·licitud d'ajuts i prestacions en matèria d'habitatge.
Base jurídica: El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic essencial.
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En/Na 
amb DNI/NIF: 
titular/s del contracte de lloguer de l’habitatge, cessió d'ús o contracte d'habitació situat al municipi:
Carrer
número 
pis 
porta 
Declaro
Que la persona sol·licitant ha començat a treballar l'any 2021 i que els ingressos de la unitat de convivència són de                       euros. Per justificar aquests ingressos presento el corresponent certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
Que em comprometo a proporcionar, en tot moment, la informació que se’m requereixi respecte a la subvenció, en el cas que em fos concedida, i a acreditar els ingressos efectivament obtinguts durant tot l'any de la convocatòria, que condicionarà el pagament de la subvenció. També accepto les actuacions de comprovació de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d’altres òrgans competents d’acord amb la normativa vigent aplicable.
Que la persona sol·licitant ha començat a treballar l'any 2022 i que els ingressos de la unitat de convivència són de                       euros. Per justificar aquests ingressos presento el contracte de treball signat, amb una duració prevista de sis mesos a comptar des de la data de la sol·licitud, i  totes les  nòmines rebudes fins a la presentació de la sol·licitud.
En el supòsit d'un únic titular del contracte, la documentació d'ingressos que s'ha d'aportar és la  de tots els membres de la unitat de convivència.
En el supòsit de més d'un titular del contracte, si presenten la sol·licitud tots els titulars, la documentació d'ingressos a aportar és la del sol·licitant en cada cas.
I perquè consti signo aquesta declaració en el lloc i la data indicats.
Localitat i data 
, 
Signatura
Model 1
Declaració responsable d’ingressos percebuts per a sol·licitants de la subvenció Bo de Lloguer Jove 
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RE-1187v1
La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanya a aquesta declaració responsable, deixa sense efecte el tràmit corresponent i impedeix l’exercici del dret afectat des del moment del seu coneixement, sense perjudici a l’exigència de les responsabilitats que estableix la legislació vigent.
Activitat del tractament: Ajuts socials en matèria d'habitatge
Responsable del tractament:
Agència de l’Habitatge de Catalunya
C/ Diputació 92, 08008 Barcelona
Tel. 93 228 71 00
http://agenciahabitatge.gencat.cat/
D’altra banda, també podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
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Informació sobre protecció de dades
Declaracio responsable ingressos lloguer
Agència de l'Habitatge de Catalunya
DGHabitatge
Perez Torrento, Floria
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Reclamació: Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació prèvia davant el delegat de protecció de dades (dpo.ahc@gencat.cat). Aquesta reclamació s'ha de resoldre en el termini màxim de 2 mesos a comptar de la seva recepció.
Termini de conservació de les dades: Expedients d'ajuts a l'adquisició d'habitatges: Destrucció total en un termini de cinc anys. Conservació permanent de la base de dades de gestió d'aquests expedients. TAD 451.
Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació o, si s'escau, la portabilitat, presencialment, enviant la vostra sol·licitud a l'adreça de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat (heu d'indicar clarament quin dret exerciu). Al web de l'Agència teniu disponible el següent formulari d'exercici dels drets, que també podeu adjuntar a la petició genèrica.
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Destinataris: Les dades es poden comunicar a l'Administració Tributària, d'acord amb l'article 93.1 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. A les persones que accedeixin a les dades en virtut del principi de publicitat activa previst a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. A administracions públiques per tal de facilitar el dret a no aportar documents elaborats per una altra Administració. 
Delegat de protecció de dades: dpo.ahc@gencat.cat
C/ Diputació 92, 08008 Barcelona
Tel. 93 228 71 00
Finalitat del tractament: Gestionar la sol·licitud d'ajuts i prestacions en matèria d'habitatge.
Base jurídica: El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic essencial.
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