CORESSA

ANNEX 1

SOL·LICITUD

Registre d’Entrada

PER A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ D’ 1 HABITATGE
DE PROTECCIÓ OFICIAL AL SECTOR SALÓ CENTRAL H2,
CEDIT PER L’IMPSOL A L’AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT,
EN RÈGIM DE LLOGUER SOCIAL
PER A FAMÍLIES MONOMARENTALS O MONOPARENTAL

Núm.:
Data:

Convocatòria MAIG 2022

Dades de la persona sol·licitant:
Nom
Primer cognom
Data de naixement

Segon cognom

NIF

Estat civil:
 Solter/a  Casat/da  Divorciat/da  Separat/da  Vidu/a

Professió:
Adreça a efectes de notificació i contacte:
C. Postal
08830
Telèfon de contacte

Municipi
Sant Boi de Llobregat
Telèfon 2 de contacte

Núm.

Escala

Pis

Porta

Província
Barcelona
Adreça electrònica:

Dades de la/es persona/es de la unitat de convivència que a més de/ls sol·litant/s també ocuparan l’habitatge (l’ocupació
màxima total, inclòs/sa el/la sol·licitant, serà de 3 persones):

Nom
Nom

Primer
Primer cognom
cognom

Data
Data de
de
naixement

Estat civil:
civil:

Nom
Data de
naixement

Segon cognom

NIF
NIF
Relació amb sol·licitant:

 Solter/a
 Casat/da
Primer cognom

 Divorciat/da
 Separat/da
Segon cognom

 Vidu/a
NIF

Estat civil:
 Solter/a

Relació amb sol·licitant:
 Casat/da

 Divorciat/da

 Separat/da

 Vidu/a

CORESSA

SOL·LICITO ser admès/sa en el procés d’adjudicació en arrendament d’un habitatge qualificat de protecció oficial al Sector Saló
Central H2, adscrit al projecte "Lloguer social per a famílies monomarentals o monoparentals", d'acord amb les bases
d’adjudicació aprovades a tal efecte.

Declaro:
Que cap dels membres de la unitat de convivència és propietari/a ni usufructuari/a d’un habitatge o terreny residencial, ni a Sant Boi
de Llobregat ni a tot el territori estatal, excepte que no tingui més del 40% del coeficient de propietat o d’usdefruit del mateix.

Autoritzo:
A CORESSA:




A sol·licitar a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat el certificat municipal històric d’empadronament i de convivència.
A sol·licitar al Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
l'acreditació de la inscripció i de les condicions de la mateixa o, si fos el cas, la verificació d'haver-ne iniciat el tràmit.
A l’ús de les meves dades personals perquè CORESSA es pugui posar en contacte amb mi.

Faig constar:



Que accepto les bases que regeixen el present procediment d'adjudicació.
Que facilitaré a CORESSA la comprovació i la verificació del compliment de les condicions exigides a les bases.

Signatura de la persona sol·licitant

CORESSA

A aportar per la persona sol·licitant, segons el cas:






Fotocòpia del DNI o permís de residència del sol·licitant.
En cas que la unitat familiar estigui integrada per algun menor d'edat, s'acompanyarà també fotocòpia del llibre de
família, així com, si fos el cas, de la sentència de separació, divorci o atribució de guarda i custodia del menor on
constin, si és el cas, els imports de la pensió compensatòria i/o d'aliments que abona l'altre progenitor.
Carnet de família monomarental o monoparental.

A aportar per la persona sol·licitant:




Acreditació de la Inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya.
Certificat municipal històric d’empadronament i de convivència.

Per tots els membres de la unitat familiar:







Vida laboral actualitzada
Declaració d’IRPF presentada referent a l’exercici 2021 o, en el cas de no estar obligat/a a presentar-la, el certificat
d’imputacions del mateix exercici emès per l’Agència Tributària.
En cas de treballador/es per compte aliè: el contracte de treball i certificat de retencions de 2021 o els fulls de
salari corresponents a totes les mensualitats de 2021.
En cas de ser perceptor/a d'alguna pensió, prestació i/o subsidi: els documents justificatius dels imports a cobrar
durant tot el 2021 emesos per l'ens pagador (certificat on consti l'import mensual i el període atorgat).
En cas de treballador/es per compte propi: declaracions d'IRPF i d'IVA presentades durant l ’ a ny 2021
(retencions i ingressos a compte -model 190- i IVA -model 390-).

Sant Boi de Llobregat,

de

Signatura de la persona sol·licitant

de 2022

