CONCELLO DE CARTELLE

SOLICITUDE ALUGUEIRO DE VIVENDA SOCIAL DE PROPIEDADE MUNICIPAL

SOLICITUDE

DATOS PERSOAIS DAPERSOA SOLICITANTE
APELIDOS

NOME

NIF / NIE

ENDEREZO

Nº DE MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR OU CONVIVENCIAL

COLECTIVO AO QUE PERTENCE
Colectivos prioritarios:
Persoas afectadas por procedementos de execución hipotecaria.

Persoas menores de 30 ou maiores de 65 anos.

Persoas afectadas por procedementos de desafiuzamento por impago
de renda

Persoas privadas da súa vivenda habitual por danos sufridos nesta
ou outras causas

ENDEREZO DA VIVENDA DEMANDADA EN RÉXIME DE ARRENDAMENTO
ENDEREZO

C.P. 32824

PRAZA TOXAL Nº 1 – 1º ESQUERDA - OUTOMURO
CONCELLO: CARTELLE

PROVINCIA: OURENSE

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA:

Acreditación dos ingresos netos correspondentes a cada unha das persoas membros da unidade de convivencia, durante os
tres meses anteriores ao da presentación da solicitude. As Persoas perceptoras de prestacións: certificación ou informe sobre a
contía da prestación percibida.
Fotocopia do DNI ou NIE da persoa solicitante e das restantes persoas membros da unidade de convivencia.
Declaración responsable da composición da unidade de convivencia.
Certificado de empadroamento do solicitante e das restantes persoas membros da unidade de convivencia.
Resolución da inscrición no Rexistro único de demandantes de vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia.
Declaración xurada de cada unha das persoas membros da unidade de convivencia de non ter unha vivenda en propiedade
e/ou autorización para a súa comprobación polo Concello de Cartelle.
Documentación acreditativa de pertenza a colectivo prioritario (informe de servicios sociais ou outra documentación)
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________
Outros ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de que os datos persoais
recollidos nesta solicitude, así como os datos relativos aos contratos de aluguer, serán incorporados a un ficheiro para o seu tratamento coa
finalidade da xestión deste procedemento. Se o desexa, poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na
Lei, dirixindo un escrito a este concello como responsable do ficheiro.

En

_________________ a ____ de _______________________ de 20___

Sinatura

SR. ALCALDE- PRESIDENTE DO CONCELLO DE CARTELLE

