
DEPARTAMENT D’HABITATGE 

SOL·LICITUD PER A L’ADJUDICACIÓ D’UNA VIVENDA 
DE PROTECCIÓ PÚBLICA, EN RÈGIM DE LLOGUER, 

AMB OPCIÓ A COMPRA 

OFERTA DE VIVENDA A LA QUAL S’OPTA (CODI): 1/2019 33 vivendes SIMANCAS 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DNI/NIE/CIF Nom Primer cognom Segon cognom 

Domicili Codi Postal Municipi Província 

Estat civil Data naixement Telèfon Correu electrònic 

Vivenda adaptada SÍ NO 

DADES DEL CÒNJUGE (o situacions anàlogues) 
DNI/NIE Nom Primer cognom Segon cognom 

Domicili Codi Postal Municipi Província 

Estat civil Data naixement Telèfon Correu electrònic 

DADES D’ALTRES PERSONES QUE CONVIURAN EN LA VIVENDA 
DNI Nom i cognoms Edat Parentiu 

SOL·LICITA: 
Ser admés en el procés d'adjudicació d'un habitatge de protecció pública, en règim de lloguer, amb 
opció a compra. 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS 
Els sotasignats declaren, sota la seua responsabilitat, que compleixen els requisits establits en les 
bases que regulen la licitació de l’adjudicació de vivendas en règim de lloguer amb opció a compra, per a 
ser adjudicataris d'un habitatge protegit municipal, de règim general (Annex 1), és a dir: 
1. Ser major d’edat o estar emancipat.
2. Tindre necessitat de vivenda, d’acord amb la base setena.
3. No tindre uns ingressos familiars ponderats superiors a 6,5 vegades l’IPREM.
4. No haver sigut beneficiari d’ajudes per compra de vivenda.
5. Disposar d’uns ingressos familiars mínims. No s’haurà de destinar més del 30% dels seus ingressos nets al

pagament del lloguer amb opció de compra.
6. No tindre deutes amb l’Ajuntament de Gandia.
7. No disposar d’actius financers, mobiliaris o d’immobles diferents que supere el 40% del preu màxim de venda de

la vivenda.
Així mateix, declaren que són certes les dades que consignen en la present sol·licitud, i que queden 
assabentats que la falsedat de qualsevol dada consignada constitueix causa d'exclusió, sense perjudici 
d'altres responsabilitats. 



CONSENTIMENTS, DATA I FIRMA 
PRESTA EL SEU CONSENTIMENT perquè l’Ajuntament de Gandia realitze notificació telemàtica, mitjançant compareixença 
electrònica en la seu: gandia.sedelectronica.es   REQUEREIX CERTIFICAT DIGITAL.
Correu-e  ________________________________________________ (NOMÉS PERSONES FÍSIQUES) 
HE SIGUT INFORMAT/DA que l’Ajuntament de Gandia tractarà i guardarà 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 Ajuntament de Gandia. Departament de Vivenda 
Finalitat Gestió de les sol·licituds i autoritzacions en matèria d’adjudicació de vivendes municipals. 
Legitimació Compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat. 
Destinataris Se cediran dades, si escau, a altres administracions públiques. No hi ha previsió de transferència a tercers països. 
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s’explica en la informació addicional. 
Informació 
addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en l’adreça següent:
www.gandia.es/aytg/Web_php/?contenido=subapartados_woden&id_boto=584

Data Firma sol·licitant Firma cònjuge (o situacions anàlogues) 

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA 
D'acord amb la base 10a de les bases reguladores, s'haurà d'aportar la documentació següent referida a la persona 
sol·licitant i a totes les persones majors de 16 anys que vagen a conviure amb ella. 

NIF  i, en el seu cas,  Llibre de família
Certificat negatiu de béns expedit pel Registre de la Propietat 
Per tal de calcular ingressos màxims: Declaració de la renda de l'últim exercici fiscal vençut i liquidat, o certificat 
negatiu d'Hisenda. 
Per tal de calcular ingressos mínims:  
- En el cas d’estar treballant, 6 últimes nòmines 
- En el cas de ser pensionista, certificat de la pensió 
- En el cas de trobar-se en l’atur, certificat de prestació per desocupació 
Informe de vida laboral 

Podran presentar autorització a l'Ajuntament de Gandia per a sol·licitar informació a l’AEAT, al SPEE, a l'INSS, així com a 
altres departaments municipals. L'autorització haurà d'estar signada per totes les persones majors de 16 anys. 

A. Necessitat de vivenda (15 punts) 
1.A. Haver perdut la vivenda habitual, com a conseqüència d’un procés judicial o extrajudicial d’execució hipotecària, i
que s’acredite, mitjançant sentència o acord extrajudicial. Per impagament de mensualitats de lloguer, quan el referit 
impagament es dega a circumstàncies sobrevingudes per menyscabament econòmic, i la mensualitat del lloguer supose 
més del 30% dels ingressos de la unitat de convivència; es justificarà aportant rebuts i ingressos.  
B. Presència, en la unitat de convivència, de persona o persones discapacitades, amb un grau de 

discapacitat reconeguda (màxim 20 punts) 
1.B. 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)
C. Unitat de convivència amb algun menor a càrrec seu (20 punts) 
D. Unitat de convivència formada per joves menors o igual a 35 anys (40 punts) 
E. Víctima de violència de gènere (20 punts). S’acreditarà mitjançant resolució judicial, informe de 

serveis socials o qualsevol altre previst en la norma. 
F. Família monoparental (5 punts). Aquesta condició s'acreditarà, mitjançant el títol de reconeixement de 

família monoparental emés per Conselleria, Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell. 
G. Veïnatge a la ciutat de Gandia (màxim 30 punts).  Circumstància que s'acreditarà, mitjançant la 

inscripció en el Padró municipal de Gandia, segons la base 12a. 
1.G. Empadronament igual o superior a 1 any i inferior a 2 anys (10 punts)
2.G. Empadronament igual o superior a 2 anys i inferior a 3 anys (20 punts)
3.G. Empadronament igual o superior a 3 anys (30 punts)

TOTAL PUNTUACIÓ DECLARADA 
DECLARA que les dades dalt indicades són certes, manifesta que es considera assabentat/da que la 
falsedat de qualsevol dada consignada constitueix causa d'exclusió, sense perjudici d'altres 
responsabilitats. 

Sra. Alcaldessa de l’Excm. Ajuntament de Gandia 

CIRCUMSTÀNCIES PERSONALS I SOCIOECONÒMIQUES OBJECTES DE BAREMACIÓ 
(subjecta de la seua acreditació documental, davant l’Administració) 

http://gandia.sedelectronica.es/info.0
http://www.gandia.es/aytg/Web_php/index.php?contenido=subapartados_woden&id_boto=584

	Nom: 
	Primer cognom: 
	Segon cognom: 
	Domicili: 
	Codi Postal: 
	Municipi: 
	Província: 
	Estat civil: 
	Data naixement: 
	Telèfon: 
	Correu electrònic: 
	Nom_2: 
	Primer cognom_2: 
	Segon cognom_2: 
	Domicili_2: 
	Codi Postal_2: 
	Municipi_2: 
	Província_2: 
	Estat civil_2: 
	Data naixement_2: 
	Telèfon_2: 
	Correu electrònic_2: 
	Nom i cognomsRow1: 
	EdatRow1: 
	Nom i cognomsRow2: 
	EdatRow2: 
	Nom i cognomsRow3: 
	EdatRow3: 
	Nom i cognomsRow4: 
	EdatRow4: 
	Nom i cognomsRow5: 
	EdatRow5: 
	Nom i cognomsRow6: 
	EdatRow6: 
	Nom i cognomsRow7: 
	EdatRow7: 
	NOMÉS PERSONES FÍSIQUES: 
	Text1: 
	Group2: Off
	Text3: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Text6: 
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box9: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Text10: 
	Check Box19: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	DNIRow1: 
	DNIRow2: 
	DNIRow3: 
	DNIRow4: 
	DNIRow5: 
	DNIRow6: 
	DNIRow7: 
	ParentescoRow1: 
	ParentescoRow2: 
	ParentescoRow3: 
	ParentescoRow4: 
	ParentescoRow5: 
	ParentescoRow6: 
	ParentescoRow7: 


