ANNEX 3

SOL·LICITUD D’HABITATGES DE LLOGUER PER A PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL
Dades de la persona sol·licitant
Nom i Cognoms:
Sexe:
Dona
Adreça:

NIF/NIE:
Data de naixement:

Estat civil:

Home
Codi postal:

Telèfon:

Població:

Correu – e:

Ha presentat declaració de l’IRPF:
Sí
No
Procedència ingressos:
Rendiment del treball
Pensió

Ingressos anuals:

Pensió no contributiva

Situació laboral:

Altres

Dades de la parella / cosol·licitant
Nom i Cognoms:
Sexe:
Dona
Adreça:

NIF/NIE:
Data de naixement:

Estat civil:

Home
Codi postal:

Telèfon:

Població:

Correu – e:

Ha presentat declaració de l’IRPF:
Sí
No
Procedència ingressos:
Rendiment del treball
Pensió

Ingressos anuals:

Pensió no contributiva

Situació laboral:

Altres

Membres de la unitat familiar
Assabentat/da amb les bases que regeixen el procediment destinat a l’adjudicació d’habitatges de lloguer social:
MANIFESTO EL SEGÜENT:
1) Que estic interessat/da en l’adjudicació d’un habitatge

Accepto les condicions establertes a les presents bases i m’obligo a complir-les en tots els seus
extrems en el cas de ser afavorit/da amb l’adjudicació
Localitat i data:

,

Signatura de totes les persones sol·licitants

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades amb la deguda
seguretat i confidencialitat i s’inclouran als fitxers de què disposa PROMUNSA a fi de l’adjudicació d’un habitatge de protecció oficial a Sant Just
Desvern. Amb la vostra signatura consentiu expressament al tractament de les dades personals proporcionades per a la finalitat indicada. Podeu
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit i fotocòpia del DNI al responsable del fitxer: Secretaria de
PROMUNSA, Crta. Reial, 106 locals 6-7 08960 Sant Just Desvern.
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Documentació que s’ha d’adjuntar:
Certificat d’empadronament amb data d’antiguitat on figurin tots els membres de la unitat familiar
Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE del tots els membres de la unitat familiar o llibre de família
si s’escau.
Annex 1. Acreditació d’estar al dia en el pagament dels tributs i qualsevol deute municipal
Justificació d’ingressos:
Documents acreditatius d’ingressos bruts de tots els membres majors de 18 anys en els últims 12 mesos
(Declaracions de renda*, Certificat d’imputacions de l’Agència tributària, Pensions contributives o no
contributives, Ajudes assistencials – PIRMI, RENDA ZERO, PNC...- , Subsidis, Pensions de manutenció)

-

Per a persones aturades
Còpia compulsada del SOC i document de l’Of. d’Ocupació Municipal conforme no ha rebutjat cap oferta

Cas de persona sol·licitant separada – divorciada:
Sentència del jutjat de família.
Conveni regulador
Certificat de pensió

Cas de persona sol·licitant vídua: certificat de defunció.
Document de Serveis Socials de acompliment del Pla d’Intervenció (per a persones usuàries de Serveis Socials)
Persones de 18 anys o més que cursin estudis, còpia compulsada de la matrícula del curs acadèmic vigent.

(*) Declaració responsable d’ingressos percebuts:
La

Primera persona sol·licitant

segona persona sol·licitant

tercera persona sol·licitant

Declaro/em:
Que no he/hem presentat la Declaració de l’Impost sobre la renda de les persones físiques per no estar-ne obligat/s.
Que segons els articles 48 i 49 de la Llei 26/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones
físiques i altres normes tributàries, he/hem obtingut a l’any 2016 les rendes següents:

1a persona sol·licitant

2a persona sol·licitant

3a persona sol·licitant

Base imposable general (€)
Base imposable de l’estalvi (€)

Localitat i data

,

Signatura de la/les persona/es sol·licitant/s
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