
 
 
 

ANNEX 5 
 
Només a emplenar en el cas que diverses persones cotitulars d’un contracte de lloguer 
per al mateix habitatge vulguin autoritzar un únic ingrés conjunt de l’import mensual de 
la subvenció 
 
AUTORITZACIÓ PER A INGRÉS CONJUNT DE LA SUBVENCIÓ  
A. DADES DE LES PERSONES QUE AUTORITZEN 
(A emplenar per totes les persones cotitulars que tinguin concedida la subvenció) 
 
Llinatges _______________________________________   Nom_______________________________ 
 
DNI/NIE _________________  
 
TEL _____________________   EMAIL _____________________________________ 
 
Llinatges _______________________________________   Nom_______________________________ 
 
DNI/NIE _________________  
 
TEL _____________________   EMAIL _____________________________________ 
 
Llinatges _______________________________________   Nom_______________________________ 
 
DNI/NIE _________________  
 
TEL _____________________   EMAIL _____________________________________ 
 
Llinatges _______________________________________   Nom_______________________________ 
 
DNI/NIE _________________  
 
TEL _____________________   EMAIL _____________________________________ 
 
B. DADES DEL DOMICILI  
 
Tipus de via ____  Nom de la via _________________________________________________ 
 
Núm. _____   Escala _____  Pis ______  Porta __________  CP ________________ 
 
Municipi ____________________________________   Província ______________________ 
 
 

C. AUTORITZEN  
 
Que en el cas que els sigui concedida la SUBVENCIÓ AL LLOGUER PER A 
JOVES DEL MUNICIPI DE PALMA DE L’ANY 2018, D’ACORD AMB LA 
CONVOCATÒIRA PUBLICADA AL BOIB a algunes o a totes les persones que 
autoritzen, la totalitat de subvenció que els correspongui sigui satisfeta al núm. de 
compte corrent següent: 



 
 

País  IBAN Codi Entitat Codi Oficina DC Número compte o llibreta 
 
 

                       

 
 
 
 

Palma, ___d _______________________ de 20___  
 
(Signatures de les persones que autoritzen)   
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