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NORMES PARTICULARS REGULADORES DEL PROCES D’ADJUDICACIÓ EN RÈGIM DE 
LLOGUER D’ HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL DE TITULARITAT MUNICIPAL.- 

 
Annex I 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ 
 

 

En/Na ……………………………………………., amb DNI ………………..….., actuant en propi nom i 
representació 
 
 

EXPOSA 
 
I.- Que assabentat/da de la convocatòria de l’adjudicació en arrendament d’ habitatges amb protecció 
oficial, i estant interessat/da en participar-hi sol·licito l’admissió en el mateix, per la qual cosa adjunto 
la següent documentació: 
 

 Original dels documents d’identitat vigents (DNI/NIE) de totes les persones que constin a la sol·licitud. 
 Original del llibre de família. 
 Certificat del grau de discapacitat del/s membre/s de la unitat familiar, on es reconegui la condició legal de persona 

discapacitada. 
 Declaracions de responsabilitat, segons model annex II, signades per les persones sol·licitants.  
 En cas de ser el sol·licitant separat o divorciat, caldrà aportar la sentencia de separació o divorci i el conveni regulador que s’hagi 

aprovat en l’esmentada resolució judicial. 
 Títol de família nombrosa o monoparental. 
 Resolució judicial que acrediti la guarda i custòdia del menor o menors que integrin la unitat familiar. 
 Declaració responsable sobre els ingressos totals percebuts l’any 2020, segons model annex III 
 Certificat de l’entitat pública o privada  que va cedir a precari l’habitatge, si s’escau. 
 Original de la documentació judicial que requereix el desnonament per causa no imputable al llogater. 
 Original de la declaració de renda completa de l’any 2020 de tots els membres de la unitat familiar obligats a presentar-la. 
 En cas no haver-se presentat la declaració de renda de l’any 2020, per no resultar obligats d’acord amb la normativa tributària, 

caldrà presentar els següents documents originals: 

• Certificat d’altes i baixes a la Seguretat social (informe de vida laboral) 

• Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF corresponents a l’any 2020 emesos per l’empresa en el període en 
que s’hagi treballat. 

• Pensionistes: certificat de la pensió rebuda l’any 2020, emès per l’organisme oficial corresponent, amb indicació del seu 
import. 

• Per acreditar rendiments del capital mobiliari, certificat de l’entitat financera corresponent. 

• Si s’ha estat a l’atur, certificat del SEPE, amb indicació del període d’atur i, si s’escau, dels imports percebuts durant l’any 
2020. 

 En cas de no presentar la documentació original del SEPE i de l’INSS autorització a l’Ajuntament per l’obtenció de dades als 
citats organismes i l’administració Oberta de Catalunya. 

 
 

II.- Declaro que la unitat familiar que ha de conviure a l’habitatge, en cas de resultar adjudicatari/ària 
està integrada per les següents persones: 
 
1.................................................................................................... 
2.................................................................................................... 

AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ  
C/ Juan Carlos I, 15 
43883 Roda de Berà 
Telèfon 977657009 
Fax 977809071 

Departament que tramita l’expedient: Serveis jurídics – 
serveis socials 

 
Número d’expedient: 3299/2021 

Objecte de l’expedient: lloguer d’ habitatges amb protecció 
oficial. 
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3....................................................................................................... 
4....................................................................................................... 
 

III.- Comunicació de dades a efectes de notificacions 
 
 
Nom.........................................., Cognoms...................................................., DNI/NIE ............................................ 
Adreça ......................................................., municipi .................................................., Codi Postal ........................ 
Telèfon ........................................, e-mail ................................................. 

 
……………………….., a ………. de ………………. de 2021. 
 

 
Signat: ........................... 
 

 
 


