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ANEXO I- MODELO DE SOLICITUDE 

 

DATOS DO/A SOLICITANTE: 

 

Apelidos e Nome: 

 

Domicilio a efectos de notificación: 

Localidade:                                                                    C.P:                                             Telef.:  

DNI :                                                                                     

Dirección correo electrónico: 

 

EXPOÑO 

 

PRIMERO: Que vista a convocatoria anunciada no taboleiro de anuncios do Concello de 

Ponteceso, páxina web e BOP, en relación a convocatoria para participar no proceso de 

admisión e selección de persoas demandantes  dunha vivenda social en réxime de aluger, 

dacordo cas bases aprobadas polo Concello. 

SEGUNDO: Que  reúno todas as condicións esixidas nas bases para a ADXUDICACIÓN DE 

DÚAS VIVENDAS SOCIAIS MUNICIPAIS, SITAS NO EDIFICIO ANEXO ÁS ESCOLAS, 

ANTIGAS VIVENDAS DOS MESTRES, EN RÉXIME DE ALUGUER  . 

TERCEIRO: Que declaro coñecer as bases xerais da convocatoria relativas das dúas vivendas 

sociais en réxime de aluguer. 

CUARTO: Que xunto coa instancia presento toda a documentación requirida na base 5, das 

aprobadas:  

(Sinalar cun x a documentación que se xunta á solicitude) 

1.- Datos sobre a identidade do solicitante e membros da unidade familiar: 

a) Fotocopia do D.N.I., N.I.E ou tarxeta de identificación de cada un dos membros da 

unidade de convivencia.  

b) Fotocopia do Libro de familia (se é o caso).  

2.- Datos acreditativos sobre da necesidade da vivenda:  

a) Documento acreditativo da situación que se alega na solicitude:  

- Informe técnico especificando a situación da vivenda no caso de alegar 

deficiencias técnicas  

- Contrato de aluguer e recibos dos pagos feitos das últimas mensualidades. 

- Calquera outro documento que acredite a situación na que se atopa a unidade 

familiar.  

3.- Circunstancias persoais e familiares: 

a) Certificado de empadroamento de todos os membros da unidade familiar coa 

indicación da antigüidade do solicitante.  

b) Certificación do grao de discapacidade.  
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c) Calquera documentación acreditativa de atoparse afectada por situación estipulada 

en calquera apartado do punto 2 das presentes bases  

4.- Situación económica.  

Acreditación da situación económica mediante a siguiente documentación:  

a) Declaración da Renda do exercicio 2019 de todos os membros da unidade familiar 

obrigados a presentala; ou certificado negativo da Axencia Tributaria consonte non está 

obrigado á súa presentación. 

b) Nóminas ou certificados de empresa que acrediten os ingresos obtidos por 

rendementos de traballo.  

c) Certificado de pensións ou prestacións (no caso da súa percepción)  

 

 

SOLICITO 

 

 

 

Que  se admita esta solicitude para participar no proceso de selección de persoas 

demandantes de dúas vivendas sociais en  réximen de aluguer. 

 

 

 

 

 

 

Ponteceso,       de                             de 2020            

 

O/A solicitante  (sinatura) 

 

 

Asinado: (Nome e apelidos) 


