
SOL·LICITUD PER A L’ADJUDICACIÓ D’UN HABITATGE

DE PROTECCIÓ PÚBLICA EN RÈGIM DE LLOGUER

OFERTA D’HABITATGE A LA QUE S’OPTA (CODI):

DADES DEL SOL·LICITANT

DNI Primer Cognom Segon Cognom Nom

Adreça Codi postal Municipi Província

Estat civil Data de naixement Telf. Correu electrònic

Habitatge adaptat:  SI  NO

CÒNJUGE (o situacions anàlogues)

DNI Primer Cognom Segon Cognom Nom

Adreça Estat civil Data de naixement

Municipi Província Telf. Correu electrònic

DADES D’ALTRES PERSONES QUE CONVIURAN A L’HABITATGE

Nom i cognoms Edat Parentiu DNI

DECLARACIÓ RESPONSABLE COMPLIMENT DELS REQUISITS

Els sotasignats declaren baix la seua responsabilitat que COMPLEIXEN AMB EL REQUISITS ESTABLITS A L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA GESTIÓ
D’HABITATGES I ANNEXES VINCULATS DE TITULARITAT MUNICIPAL PER A SER ADJUDICATARIS D’UN HABITATGE PROTEGIT MUNICIPAL, DE REGIM
GENERAL (ANNEX 1) és a dir:

1- VEÏNATGE A GANDIA, COMPTANT AMB UN EMPADRONAMENT A LA CIUTAT IGUAL O SUPERIOR A 1 ANY
2- NO TINDRE EL PLE DOMINI O UN DRET REAL D’USDEFRUIT D’UN ALTRE HABITATGE
3- NO TINDRE UNS INGRESSOS FAMILIARS PONDERATS SUPERIORS A 6,5 VEGADES L’IPREM (1).
4- NO HAVER SIGUT BENEFICIARI D’AJUDES PER COMPRA D’HABITATGE
5- DISPOSAR D’UNS INGRESOS MÍNIMS. NO DESTINANT MÉS DEL 30% DELS SEUS INGRESSOS NETS AL PAGAMENT DEL LLOGUER.
6-ESTAR INSCRIT AL REGISTRE DE DEMANDAS D’HABITATGE PROTEGIT I ALTRES FINS SOCIALS DE LA GENERALITAT VALENCIANA LLEI 2/2017 DE 3 DE FEBRER.
7- NO TINDRE DEUTES PENDENTS PER IMPAGAMENT DEL LLOGUER O CONCEPTES RELACIONATS AMB L’EXTINTA EMPRESA MUNICIPAL IPG I/O L’AJUNTAMENT

Així  mateix,  declaren  que són certes  les  dades que consignen  a la  present  sol·licitud,  i  queden  assabentats  de  que  la  falsedat  de qualsevol  de  les  dades
consignades constitueixen causa d’exclusió sense perjudici d’altres responsabilitats. 
Així mateix autoritzen a l’Ajuntament per a sol·licitar la informació de caràcter administratiu, tributari, econòmic o patrimonial de tots els membres de la unitat familiar
que siga legalment pertinent per al tràmit de l’esmentat expedient. 

(1)       El límit màxim d’ingressos està sotmès al Pla d’Habitatge al que s’acull cada promoció, i en tot cas al que es dispose per normativa estatal i autonòmica al respecte.
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IMPORTANT

LLOC DE PRESENTACIÓ:

 Registre d’entrada de l’Ajuntament de Gandia, Plaça Major 1 en horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres.

DOCUMENTACIÓ DEL SOL·LICITANT I DE LES PERSONES MAJORS DE 16 ANYS QUE AMB ELL VAGEN A CONVIURE: 
1.- Fotocopia del NIF
2.- Original del Certificat Negatiu de Béns expedit pel Centre de Gestió Cadastral/ Certificat Negatiu del Registre d’índex. 
3.-Inscripció al Registre de Demandants d’Habitatge protegit i altres fins socials de la Generalitat Valenciana. Llei 2/2017 
4.- Fotocopia de la Declaració de la Renda de l’últim exercici fiscal vençut i liquidat. En el seu defecte, certificat negatiu 
d’Hisenda (per tal de calcular ingressos màxims)
5.- 6 últimes nòmines/Pensió/Prestació per desocupació (Per al càlcul dels ingressos mínims)
6.- Certificat de la vida laboral.

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A BAREMACIÓ PROVISIONAL
(subjecta a la seua acreditació documental davant l’Administració)

1.- Necessitat d’habitatge (20 punts):
Quan en la unitat de convivència s’haja donat alguna de les següents condicions,

1.A.-  Haver  perdut  l’habitatge  habitual  com  a  conseqüència  d’un  procés  judicial  o  extrajudicial  d’execució
hipotecària; o per impagament de mensualitats del lloguer, quan el referit impagament es dega a circumstàncies
sobrevingudes de menyscabament econòmic i la mensualitat del lloguer supose més del 30% dels ingressos de la
unitat de convivència.

1.B.- Que l’habitatge que actualment ocupa presente deficiències o barreres arquitectòniques no esmenables.

1.C.- Lloguer que supose més del 30% dels ingressos acreditats de la unitat de convivència.

2) Presència  en  la  unitat  de  convivència  de  persona  o  persones  discapacitades  amb un  grau  de  discapacitat
reconeguda (màxim 20 punts).

2.A.- Grau de discapacitat igual o superior al 65% o declaració de dependència (20 punts).

2.B.- Grau de discapacitat igual o superior al 33% i inferior al 65% (10 punts).

3) Altres circumstàncies (màxim 60 punts)
3.A.- Víctima de violència de gènere (20 punts).

3.B.- Unitat de convivència amb algun menor al seu càrrec (20 punts).

3. C.- Unitat de convivència en la que algun dels sol·licitants de l’habitatge tinga edat igual o inferior a 35 anys o

superior o igual a 60 anys (20 punts).

DECLARE que  les  dades  dalt  indicades  són  certes,  manifestant  que  quede  assabentat  de  que  la  falsedat  de
qualsevol de les dades consignades constitueix causa d’exclusió, sense perjudici d’altres responsabilitats.

CONSENTIMENTS, DATACIÓ i  FIRMA 

Gandia, ________ de _________________ de __________

Sra. Alcaldessa de l’Excm. Ajuntament de Gandia 
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PRESTA EL SEU CONSENTIMENT perquè l'Ajuntament de Gandia realitze consultes de les dades del sol·licitant /representant a 
través de la Plataforma d'Intermediació de Dades i altres serveis interoperables.
HE ESTAT INFORMAT de què l'Ajuntament de Gandia tractarà i guadarà les dades aportades en la instància i en la documentació 
que l'acompanya per a la realització d'actuacions administratives.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable
Finalitat
Legitimació
Destinataris

Drets
Informació addicional

Ajuntament de Gandia
Tramitar procediments i actuacions administratives
Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat Se cediran 
dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als encarregats del tractament de les Dades. No hi ha previsió de 
transferències a tercers països.
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informació addicional.
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça: www.gandia.es

Nom ______________________________________________

PRESTA EL SEU CONSENTIMENT perquè l'Ajuntament de Gandia realitze notificació telemàtica, mitjançant comparecència electrònica 
en la seu:  gandia.sedelectronica.es. REQUEREIX CERTIFICAT DIGITAL. Indiqueu c/e: _______________________________________  

http://www.gandia.es/aytg/Web_php/index.php?contenido=subapartados_woden&id_boto=584
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