
Model 1. Comunicació informant del lloguer social i requerint documentació.  

 

 

 

 

 

Senyor/a,  

En relació al contracte de lloguer (número contracte) sobre l’habitatge (adreça i 

referència cadastral) en el que l’arrendador és (gran tenidor) i els arrendataris (sr. i sra.), 

li comuniquem que atès que té x rebuts impagats, la propietat li notifica que, si no 

subsana aquesta situació, procedirà a la seva reclamació judicial.  

Li informem que, en compliment de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents 

per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, la propietat 

li ofereix un lloguer social, si la seva unitat de convivència es troba sota el llindar 

d’exclusió establerts a la citada Llei.  

I per tal de determinar si vostè compleix els requisits establerts a la Llei cal que ens 

aporti la documentació relacionada a l’annex d’aquesta comunicació en el termini màxim 

de 30 dies a partir de haver rebut aquesta notificació.  

Si els vostres ingressos són superiors a 1,5 IPREM (xxxx), heu d’adreçar-vos als serveis 

socials del vostre municipi per demanar-los l’informe per a l’aplicació de la Llei 24/2015 

sobre la vostra situació de risc d’exclusió residencial.  

Així mateix, si no us oposeu1 procedirem a cedir les vostres dades als serveis socials 

bàsics del vostre municipi per tal siguin coneixedors de la vostra situació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 D’acord amb l’article 14 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que 

desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, disposeu d’un 
termini de 30 dies des de la recepció d’aquesta notificació per oposar-vos a la cessió de dades, ho podeu fer trucant 
a xxxx.  
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Annex 

Documentació relativa a circumstàncies familiars 

1. Fotocòpia DNI o NIE vigent. 

 

2. Certificat empadronament.  

 

3. Si fos el cas, certificat de discapacitat, situació de dependència o malaltia greu que 

incapaciti de forma temporal o permanent per a una activitat laboral.  

 

Documentació relativa a les circumstàncies econòmiques  

Per a l’acreditació de la situació econòmica i els ingressos de la unitat de convivència, 

l’arrendatari i les persones amb qui, en el seu cas, convisqui hauràn d’aportar la següent 

documentació:   

 En cas que hagi presentat la declaració de l’IRPF, haurà d’aportar el Certificat 

Resum de la Declaració, expedit per l’Agencia Tributària.  

 

 En cas que no hagi presentat la declaració de l’IRPF, haurà d’aportar el Certificat 

d’Imputacions, expedit per l’Agencia Tributària. 

i 

 Tres darreres nòmines, en el cas de treballadors per compte aliena 

 

 les declaracions trimestrals de l’IVA i de pagaments a compte de l’IRPF, en el cas 

de treballadors per compte propi  

 

 Certificat actualitzat expedit per l’INSS, on es detalli la percepció mensual, en el cas 

de pensionistes. 

  

 Certificat actualitzat de la prestació de l’INEM, hi ha de constar el període de 
prestació a l’import mensual, en el cas de treballadors a l’atur  

 

 


