
                                                 amb DNI/NIE  
amb domicili al carrer. de
nascut en data , amb telèfon  i correu electrònic  

Exposo ,

Que atès que no puc accedir a la presentació de la sol·licitud de les subvencions per al 
pagament del lloguer, convocades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), 
per mitjans electrònics, ni presencials davant de l’Oficina Local d’Habitatge/Borsa de la 
Xarxa de Mediació que correspon al meu domicili, per les conseqüències derivades de 
la situació d’excepcionalitat del COVID 19:
 

Sol·licito 

Que s'iniciïn els tràmits per la gestió de la sol·licitud de subvencions per al pagament 
de lloguer, convocades per la Resolució TES/1097/2020, de 19 de maig, per la qual 
s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública 
competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans 
corresponent a l'any 2020, per al següent habitatge:

- Adreça i Població: 
- Data signatura contracte arrendament: 
- Import renda de lloguer: €

Accepto 

Que l’AHC i l’entitat col·laboradora de l’AHC, consultin telemàticament  les dades 
necessàries per tramitar la sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer.
 
Em comprometo 

A validar aquesta sol·licitud, abans de l'11 de setembre de 2020, mitjançant la 
presentació de la sol·licitud i de la documentació necessària, que estableixen les bases 
7 i 8 de la  Resolució TES/662/2020, de 9 de març (DOGC núm.8083 de 12 de març de 
2020), per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de 
concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a 
persones grans.

Contesto aquest correu a:

Localitat i data , 

Nom i cognoms 
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Exposo ,
Que atès que no puc accedir a la presentació de la sol·licitud de les subvencions per al pagament del lloguer, convocades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), per mitjans electrònics, ni presencials davant de l’Oficina Local d’Habitatge/Borsa de la Xarxa de Mediació que correspon al meu domicili, per les conseqüències derivades de la situació d’excepcionalitat del COVID 19:
 
Sol·licito 
Que s'iniciïn els tràmits per la gestió de la sol·licitud de subvencions per al pagament de lloguer, convocades per la Resolució TES/1097/2020, de 19 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2020, per al següent habitatge:
- Adreça i Població: 
- Data signatura contracte arrendament: 
- Import renda de lloguer: 
€
Accepto 
Que l’AHC i l’entitat col·laboradora de l’AHC, consultin telemàticament  les dades necessàries per tramitar la sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer.
 
Em comprometo 
A validar aquesta sol·licitud, abans de l'11 de setembre de 2020, mitjançant la presentació de la sol·licitud i de la documentació necessària, que estableixen les bases 7 i 8 de la  Resolució TES/662/2020, de 9 de març (DOGC núm.8083 de 12 de març de 2020), per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans.
Contesto aquest correu a:
Localitat i data 
, 
Nom i cognoms 
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