Sol·licitud per a l’adjudicació d’un habitatge de protecció oficial promogut per
l’Ajuntament de Girona i Vivendes de Girona SAU (segones adjudicacions).
Dades d’identificació de la primera persona sol·licitant
Nom
Cognoms
Tipus d’identificació:
Núm. d’identificació
Data de naixement
NIF
NIE
Estic obligat/da a presentar la declaració de l’IRPF del darrer exercici fiscal
Dades d’identificació de la segona persona sol·licitant
Nom
Cognoms
Tipus d’identificació:
Núm. d’identificació
Data de naixement
NIF
NIE
Estic obligat/da a presentar la declaració de l’IRPF del darrer exercici fiscal
Dades d’identificació de la unitat de convivència
Nom i núm. d’identificació dels membres de la unitat familiar

Tipus d’habitatge sol·licitat (escollir un dels dos blocs)
Bloc A (2 habitacions)
Bloc B (3 habitacions i UC ≥ 4 persones)
Dades de notificació
Nom
Cognoms
Tipus de via

Nom de la Via

Codi postal

Població

Telèfon

Telèfon alternatiu

Número

Bloc

Escala Pis

Adreça electrònica:

Porta

Declaro
Em/ens comprometo/em a destinar l’habitatge adquirit a residència habitual i permanent
Declaro/em que en l’actualitat no sóc/som titular/s del ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi
sobre un habitatge de protecció pública o sobre un habitatge lliure
La/les persona/es que sotasignant/s declara/en que totes les dades incorporades a la present
sol·licitud s'ajusten a la realitat i que coneix/en que el seu falsejament pot donar lloc a l'inici de
les accions escaients com, entre d’altres, la pèrdua de l’habitatge adjudicat
Autoritzo
A l’Ajuntament de Girona perquè pugui comprovar les meves dades de DNI/NIE
A efectes de notificació, a l’Ajuntament de Girona a que utilitzi les meves dades d’identificació
com a sol·licitant i utilitzi qualsevol dels següents mitjans: SMS, telèfon, correu electrònic,
carta...
A l’Ajuntament de Girona, mitjançant el seu departament corresponent, a sol·licitar a l’Agència
Tributària, de forma telemàtica i a través del procediment que l’Ajuntament de Girona hagi
establert a l’efecte, el certificat d’ingressos corresponents a la renda.
A l’Ajuntament de Girona, mitjançant el seu departament corresponent, a sol·licitar a la
Tresoreria General de la Seguretat Social, de forma telemàtica i a través del procediment que
l’Ajuntament de Girona hagi establert a l’efecte, l’informe de la vida laboral
A l’Ajuntament de Girona, mitjançant el seu departament corresponent, a sol·licitar les dades
de padró que obren en el seu poder.
A l’Ajuntament de Girona, mitjançant el seu departament corresponent, a accedir al Punt
d’Informació Cadastral i a emetre un certificat negatiu de béns immobles

Signatura

Lloc i data

______________________________________________________________________
Protecció de dades: Als efectes previstos a l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades personals
consignades en aquest document s’incorporaran a un fitxer automatitzat de l’Oficina Municipal
d’Habitatge, amb la finalitat de fer-ne el tractament informàtic i gestionar els expedients corresponents.
Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, modificació i cancel·lació d’aquestes
dades personals, en els termes previstos a la legislació vigent, adreçant-vos personalment a l’Oficina
Municipal d’Habitatge o mitjançant l’adreça omh@ajgirona.org

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA

Documentació que cal adjuntar :

Imprès de sol·licitud degudament complimentat i signat
Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada, del DNI o NIE del sol·licitant i de totes les
persones que ocuparan l’habitatge (en cas de menors d’edat, caldrà presentar, a més, el
llibre de família)
Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada, del Llibre de Família de la unitat familiar i/o
certificat del Registre municipal de parelles de fet o altre document fefaent que acrediti la
composició i convivència.
Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada, de la declaració de la renda de l’exercici 2010 de
la persona sol·licitant i de les persones majors de 16 anys que conviuen amb ella.
Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada, del/s certificat/s d’ingressos corresponents a
l’exercici 2011 de la persona sol·licitant i de les persones majors de 16 anys que conviuen
amb ella.
Autorització de les persones en edat laboral per a sol·licitar a l’Agència Tributària, de forma
telemàtica i a través del procediment que l’Ajuntament de Girona hagi establert a l’efecte, el
certificat d’ingressos corresponents a la renda.
Autorització de les persones en edat laboral per a sol·licitar a la Tresoreria General de la
Seguretat Social, de forma telemàtica i a través del procediment que l’Ajuntament de Girona
hagi establert a l’efecte, l’informe de la vida laboral.
Autorització de les persones en edat laboral per accedir al Punt d’Informació Cadastral i
emetre un certificat negatiu de béns immobles, de forma telemàtica i a través del procediment
que l’Ajuntament de Girona.

