SOL·LICITUD PER A L’ADJUDICACIÓ, EN RÈGIM DE LLOGUER JOVE,
D’UN HABITATGE AMB PLAÇA D’APARCAMENT TITULARITAT DE
L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA.
Dades d’identificació del sol·licitant:
Nom
DNI/NIE
Domicili

Cognoms
Data naixement

Població

CP

Telèfon
Adreça correu electrònic
Vull rebre notificacions a través de mitjans electrònics (E-Notum) □ Sí

□ No

Dades de notificació (emplenar només si són diferents a les expressades
anteriorment):
Domicili
Població

CP

Telèfon
Adreça correu electrònic
Vull rebre notificacions a través de mitjans electrònics (E-Notum) □ Sí

□ No

Dades d’identificació de la unitat de convivència (emplenar només si
es preveu conviure a l’habitatge amb d’altres persones):
Nom
DNI/NIE
Sexe □ Home

Nom
DNI/NIE
Sexe □ Home

Nom
DNI/NIE
Sexe □ Home

□ Dona

Cognoms
Data naixement
Parentiu

□ Dona

Cognoms
Data naixement
Parentiu

□ Dona

Cognoms
Data naixement
Parentiu
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Ordre de preferència d’adjudicació dels habitatges en règim de
lloguer:
Habitatge i
Ordre de preferència
plaça
(*)
aparcament
Baixos C i pk 8
1r B i pk 5
1r C i pk 6
2n C i pk 3
(*) Indicar l’ordre de preferència dels habitatges (de l’1 al 4), essent el número 1,
l’habitatge seleccionat en primer lloc i el número 4, el seleccionat en darrer lloc.

Declaro:
□ En cas de resultar adjudicatari/ària d’un dels habitatges en règim de
lloguer, em comprometo a destinar-lo a residència habitual i permanent.
□ Que en l’actualitat no sóc titular del ple domini o d’un dret real d’ús o
gaudi sobre algun altre habitatge lliure o de protecció oficial.
□ Que totes les dades incorporades a la present sol·licitud s’ajusten a la
realitat i que conec que el seu falsejament pot donar lloc a l’inici de les
accions escaients com, entre d’altres, la pèrdua de l’habitatge adjudicat.
□ Que he viscut a Riudellots de la Selva durant els últims 10 anys de
forma ininterrompuda.
□ Que no m’he emancipat del domicili familiar.
□ Que no he resultat adjudicatari de cap habitatge titularitat de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva amb anterioritat.
Autoritzo
A l’Ajuntament de Riudellots de la Selva a:
□ Sol·licitar, mitjançant el seu departament corresponent, les dades del
padró que obren en el seu poder (certificat històric d’empadronament,
certificat històric del domicili, etc.) per tal d’acreditar el compliment dels
requisits d’accés a la convocatòria i les circumstàncies objecte de
puntuació.
□ Sol·licitar qualsevol altra informació de caràcter tributari o econòmic
legalment pertinent.
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Documentació que acompanyo als efectes d’acreditar el compliment
dels requisits de participació en la convocatòria:
□ Fotocòpia compulsada del DNI/NIE del sol·licitant.
□ Fotocòpia compulsada del DNI/NIE de la resta de membres de la
unitat de convivència.
□ Fotocòpia compulsada de la meva declaració de l’IRPF completa del
darrer exercici. O en el seu defecte, fotocòpia compulsada del certificat
dels ingressos que consten a l’AEAT (Agència Estatal de l’Administració
Tributària) en el darrer exercici.
□ Fotocòpia compulsada de la declaració de l’IRPF completa del darrer
exercici de la resta de membres de la unitat de convivència. O en el seu
defecte, fotocòpia compulsada del certificat dels ingressos que consten a
l’AEAT (Agència Estatal de l’Administració Tributària) en el darrer
exercici.
□ Fotocòpia compulsada de la resolució judicial o del testament que
comporta la privació del dret d’ús o gaudi de l’habitatge que tinc en
propietat.
Altra documentació que acompanyo als efectes d’acreditar les
circumstàncies objecte de puntuació
□ Fotocòpia compulsada del llibre de família.
□ Fotocòpia compulsada de la resolució judicial que declara el divorci,
dissolució o nul·litat del matrimoni.
□ Fotocòpia compulsada del carnet de família monoparental.
□ Fotocòpia compulsada de la resolució de l’ICASS en la qual es
declara la meva discapacitat o la discapacitat del/la meu/va fill/a.
□ Altra documentació:

Data i signatura de la sol·licitud
Riudellots de la Selva, …… de ………………………………………… de ……….

Signatura

L’ Ajuntament de Riudellots de la Selva tractarà les teves dades de caràcter personal exclusivament per gestionar la
teva petició i s’inclouran en el fitxer creat específicament per aquesta convocatòria d’adjudicació d’habitatges. D’acord
amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que podeu
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.
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