BORSA DE LLOGUER DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME:

SOL·LICITANTS
La Borsa de Lloguer és un servei públic que té com a objectiu facilitar l’accés a
l’habitatge de lloguer a un preu més accessible.

La Borsa de Lloguer t’ofereix:
-

Informació i assessorament sobre habitatge de lloguer.
Accés a pisos de lloguer a un millor preu.
Signatura i tramitació del contracte de lloguer.
Seguiment del contracte.
Mediació en cas de possibles conflictes.

Quins requisits cal complir per accedir a un pis de la Borsa de Lloguer:
-

Acreditar ingressos regulars de com a mínim 1.000 euros al mes **.
No tenir cap habitatge de propietat.
Ésser major d’edat.
Estar inscrit al Registre d’Habitatges de Protecció Oficial de Catalunya.

** El lloguer ha pagar no ha de superar el 30% dels ingressos nets de la unitat de convivència. Per
exemple: Si la UC té uns ingressos de 1.000€ el lloguer no podrà superar els 300€.

Si vols ser sol·licitant de la Borsa de Lloguer:
Has d’omplir la fitxa de sol·licitud i adjuntar la següent documentació de cadascun dels
majors d’edat amb ingressos que hi hagi a la unitat de convivència:
-

Fotocòpia del DNI o NIE.
Fotocòpia de les tres últimes nòmines.
Vida laboral actual.
Fotocòpia del Contracte de Treball vigent.
Última Declaració de la renda
Altra documentació addicional, si s’escau.

Aquesta documentació ens la pots fer arribar de diverses maneres:
- Directament a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme.
- Enviar-la per mail a habitatge@ccmaresme.cat.
- Enviar-la per fax al 93.757.21.12, a l’atenció de l’Oficina d’Habitatge.
Posteriorment, quan entri a la Borsa de Lloguer un habitatge que compleixi amb les
teves necessitats, l’Oficina d’Habitatge es posarà en contacte amb tu per donar-te dia i
hora per ensenyar-te el pis.
Si compleixes els requisits i t’agrada el pis entraràs en un procés de selecció.

Nota: Aquesta sol·licitud serà vigent durant un període de 6 mesos a comptar a partir
de la data de la seva recepció a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del
Maresme.

SOL·LICITUD PER FORMAR PART DE LA BORSA DE LLOGUER DEL
CONSELL COMARCAL DEL MARESME
Data sol·licitud:

Dades del sol·licitant:
DNI/ NIE/ Passaport:

Home/Dona:

Nom i cognoms:
Data de naixement:

Nacionalitat:

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

Adreça actual: ...........................................................................................................
Municipi: ..........................................................

C.P.: .............................

Preferències per a la cerca d’habitatge:
Número Mínim d’habitacions:

Preu màxim:

Ascensor?

Si

No

Indiferent

Moblat?

Si

No

Indiferent

Municipis preferents (escriu els municipis per ordre de prioritat, excepte Mataró, El Masnou,
Malgrat de Mar i Calella ): ..............................................................................................
.....................................................................................................................................

Dades econòmiques del sol·licitant:
Ingrés mensual net:

Nº de pagues:

Ingrés anual brut:
Situació Laboral:

Altres membres de la unitat de convivència:
Nom i cognoms

Ingressos anuals bruts

Parentiu

Limitacions:
Mobilitat reduïda:

SI

NO

Tipus disminució:

Motiu de la sol·licitud:
......................................................................................................................................

