SOL·LICITUD D'HABITATGE MUNICIPAL EN RÈGIM DE
LLOGUER SOCIAL – CONVOCATÒRIA ANY 2020
Nom i Cognoms

DNI/NIE

Domicili
Localitat

CP
Telèfons

Correu electrònic
Situació laboral:

En actiu

A l'atur

Data naixement :

Pensionista
Discapacitat ≥ 33% :

Disposa de títol família monoparental:

Sí

No

Altres

Sí

No

Ha presentat declaració IRPF

Disposa de títol família nombrosa:

Nom del representant

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

No

No

DNI/NIE

Domicili
Localitat

CP

Correu electrònic

Telèfons

1 Dades de la unitat de convivència
Dades de la primera persona convivent amb la persona sol·licitant
Nom i Cognoms
Situació laboral

DNI/NIE
En actiu

A l'atur

Pensionista

Data naixement :

Altres

Discapacitat ≥ 33% :

Disposa de títol família monoparental:

Sí

No

Parentiu
Sí

No

Ha presentat declaració IRPF:

Disposa de títol família nombrosa:

Sí

No

Dades de la segona persona convivent amb la persona sol·licitant
Nom i Cognoms
Situació laboral

DNI/NIE
En actiu

A l'atur

Pensionista

Data naixement :
Disposa de títol família monoparental:

Altres

Discapacitat ≥ 33% :
Sí

Plaça de la Vila, 1
43440 L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ

No

Parentiu
Sí

No

Ha presentat declaració IRPF:

Disposa de títol família nombrosa:

espluga@esplugadefrancoli.cat
www.esplugadefrancoli.cat
NIF P4305500C

Sí

No

Telèfon 977870227
Fax 977871100

Dades de la tercera persona convivent amb la persona sol·licitant
Nom i Cognoms
Situació laboral

DNI/NIE
En actiu

A l'atur

Pensionista

Data naixement :
Disposa de títol família monoparental:

Altres

Discapacitat ≥ 33% :
Sí

No

Parentiu
Sí

No

Ha presentat declaració IRPF

Disposa de títol família nombrosa:

Sí

Sí

No

No

2. Autorització a l’Ajuntament
Autoritzo a l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí a sol·licitar, si escau, la informació de caràcter tributari o econòmic legalment pertinent
de la persona sol·licitant així, com de tots els membres que conformen la unitat de convivència.
Declaro que algun dels membres de la unitat familiar rep atenció per part dels serveis socials i adjunto informe dels mateixos.



3. Documentació que cal adjuntar
3.1 Documentació general
- En cas d’actuar mitjançant representant, còpia del document que acrediti aquesta representació, segons el model Document
Annex I.
- En cas de persones ciutadanes d’un Estat no membre de la Unió Europea, còpia del permís de residència permanent o per un
període superior al previst pel contracte de lloguer de l’habitatge.
- DNI/NIF/NIE vigent de la persona sol·licitant així com de la resta de persones que conformen la unitat familiar.
-Certificat històric d'empadronament de la persona sol·licitant
3.2 Documentació específica
3.2.1 Composició de la unitat convivència
-Declaració responsable de compromís de convivència, segons el model Document Annex II.
-Còpia del Llibre de família.
-Còpia de la resolució judicial o acord protocol·litzat en procediment notarial que atorgui la guàrdia i custòdia al progenitor que forma part
de la unitat de convivència
3.2.2 Ingressos (de cada membre de la unitat de convivència)
-Fotocòpia de la declaració completa de l'IRPF. En el cas de no estar obligar a presentar la declaració de renda, caldrà presentar la no
obligatorietat de presentació.
-Còpia del certificat original de la vida laboral de la Seguretat Social, i el certificat emès pel centre de treball on s'indiquin els ingressos
percebuts per tots els conceptes i les retencions practicades en l'últim any.
-Fotocòpia del certificat acreditatiu de pensions o prestacions públiques.
-En el cas d'estar a l'atur, o d'haver-hi estat durant l'any anterior a la presentació de la sol·licitud, certificat de l'Oficina de Treball de la
Generalitat, amb indicació del període d'atur i , si escau, dels imports percebuts durant l'any anterior a la presentació de la sol·licitud o bé
indicació de que no s'ha percebut cap prestació d'atur.
3.2.3 Necessitat d’habitatge
-Declaracions responsables signades pel sol·licitant i la totalitat dels membres de la unitat de convivència majors de 18 anys, conforme es
té necessitat d’habitatge i no es disposa de cap habitatge o, en cas de disposar-se concorre alguna causa d’excepció de les previstes a
l’article 46.1.6 de les bases el model que consta en el Document Annex III, amb la documentació annexa corresponent.
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3.2.4 Registre de sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial
- Justificant d’estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial o, en el seu cas, d’haver sol·licitat la inscripció (en
cas de no estar-hi inscrits, caldrà aportar fotocòpies dels Documents d'identitat de totes les persones de la unitat de convivència).
3.2.5 Altres
- Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental
- Fotocòpia de la resolució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICAS) en el qual es declari el grau de discapacitat de la
persona sol·licitant, o del seu fill, si és el cas.
- Sentència i/o conveni regulador de la separació matrimonial i certificat de l'entitat de cobrament de la pensió alimentària i/o compensatòria
dels fills. En cas de no cobrar-la, fotocòpia de la demanda al jutjat.

4. Declaro
-Que conec i accepto íntegrament, obligant-me a complir-les, les bases per a l’adjudicació temporal d'habitatges mitjançant un contracte
de lloguer social aprovat a data 27 de desembre de 2018 amb convocatòria de data 24/05/2019.
-Que, jo i, en el seu cas, les persones que aquí relaciono com a part de la meva unitat de convivència, complim els requisits d’admissió a
les bases per a l’adjudicació mitjançant un contracte de lloguer social, manifestant que la documentació aportada és certa i actualitzada i
comprometent-nos a aportar la informació o documentació addicional per acreditar el compliment dels citats requisits que se’ns pogués
requerir així com d’informar de qualsevol modificació que existeixi que provoqui l’incompliment d’alguna causa d’admissió.
-Que, en cas de resultar adjudicatari, jo i, en el seu cas, totes les persones que aquí relaciono com a part de la meva unitat de
convivència, ens obliguem a ocupar l’habitatge adjudicat en el termini establert en la convocatòria i a destinar-lo, amb caràcter permanent,
a domicili habitual.
-Que coneix i accepta la Política de Privacitat aplicable a les dades personals facilitades en aquesta sol・licitud I que consta al peu
d’aquest formulari i manifesta, en cas d’unitat de convivència, que ha informat de la mateixa a tots els membres de la unitat de
convivència els quals l’han acceptada i han autoritzat la cessió de les dades a l’Ajuntament de l'Espluga de Francolí.

L’Espluga de Francolí, a

de/d’

de

(Signatura)
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