7a. Promoció Municipal d’Habitatges TORRENT CASTELLS
Sol·licitud per a l’adquisició d’habitatge en compra-venda.
ESPAIS A COMPLIMENTAR PER LA SOCIETAT MUNICIPAL

Data de presentació

Núm.
Data de lliurament

Data de presentació:
Dades
d’identificació de la/es persona/es sol·licitant/s: (empleneu a màquina o lletra d’impremta o majúscula).
Data de lliurament de la sol·licitud:

Sol·licitant 1:
Cognoms

Nom

NIF

Estat Civil

___________________________

____________

___________

_________

Data naixement

Edat

Anys totals d’empadronament a Premià de Dalt

___________________________

___________

__________

Domicili (carrer/plaça)

Núm.

Pis

Porta

___________________________

____________

__________

__________

CP

Població

Nucli urbà1

Telèfon mòbil

Telèfon fix

_____

____________________

____________

__________

__________

Sol·licitant 2:
Cognoms

Nom

NIF

Estat Civil

___________________________

____________

___________

_________

Data naixement

Edat

Anys totals d’empadronament a Premià de Dalt

___________________________

___________

__________

Domicili (carrer/plaça)

Núm.

Pis

Porta

___________________________

____________

__________

__________

CP

Població

Nucli urbà1

Telèfon mòbil

Telèfon fix

_____

____________________

____________

__________

__________

Adreça per a notificacions - han de constar les mateixes dades de la sol·licitud del Registre de Sol·licitants d’Habitatges
amb Protecció Oficial de Premià de Dalt2:
Domicili

Núm.

Pis

Porta

___________________________

____________

___________

_________

CP

Població

Nucli urbà1

Telèfon contacte (en hores oficina)

_______

_____________

__________

____________________

Correu Electrònic
__________________________________________________
1 A Premià de Dalt: Nucli Antic / Sta. Anna-Tió / Barri del Remei / La Floresta ...
2. En cas de canvi d’aquesta adreça només serà vàlid si ha estat notificat de forma fefaent al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Premià de Dalt i a la
Societat Municipal “LA PINASSA”.

NOTA: Resta pendent de revisar per part de la Comissió d’Adjudicació del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Premià de Dalt el contingut de les sol·licituds d’habitatge, així com
l’acceptació de la documentació presentada (per donar validesa en el seu cas al contracte de compra-venda) per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya-dpt. de visats- de la Generalitat de Catalunya i/o del
departament que pugui determinar la Generalitat de Catalunya.
Aquesta sol·licitud està subjecta a la prèvia inscripció al Registre de Sol·licitants.

Empleneu el revers del document ...

PLAÇA DE LA FÀBRICA, 1

TEL. 93 693 15 55

08338

PREMIÀ DE DALT

prmd.lapinassa@premiadedalt.cat

Dades econòmiques sol·licitant/s: Renda 201__
Base imposable sol·licitant 1*

Base imposable sol·licitant 2*

Base imposable TOTAL

____________________________

____________________________

_______________________

Nombre de membres de la unitat familiar

Nombre de membres que perceben ingressos

__________________

_______________________________

*Suma total de les Bases Imposables (general i de l’estalvi) corresponents al sol·licitant 1 i sol·licitant 2, en cas que correspongui, així com, en el seu cas de tots els membres de la
unitat familiar i/o de convivència que estigui previst convisquin en l’habitatge sol·licitat.

El/s signant/s declara/en sota jurament/promesa :
En cas d’ésser adjudicatari/s, he acceptat explícitament les normes particulars del procés d’adjudicació d’aquesta promoció d’habitatges, i declaro que:
1.- Jo/Nosaltres o els membres de la unitat familiar i de convivència que estigui previst convisquin en l’habitatge sol·licitat:
No soc/som propietaris o titulars de cap altre habitatge de Protecció Oficial ni de promoció pública, ni de cap habitatge lliure, ni sóc/som titulars de ple domini o
d’un dret d’ús o gaudi sobre algun altre habitatge protegit. Llevat el supòsit de separació o divorci on per sentència s’hagi privat de l’ús de l’habitatge, així com,
les situacions que figuren en les normes del procés d’adjudicació i a la sol·licitud pròpia del Registre de Sol·licitants d’Habitatges de protecció oficial.
2.- Destinaré/em l’habitatge de la promoció pública TORRENT CASTELLS, situat a Premià de Dalt, a residència habitual i permanent, i l’ocuparé/em en el
termini de tres mesos des del lliurament de claus amb expressa prohibició de cessió d’ús i/o arrendament total o parcial (-onerós-o no) de l’habitatge adjudicat.
3.- El meu estat civil és el següent:

Solter/s

Parella de fet

Casat

Separació ASJF*

Altres

4.- En cas d’ésser copropietari de l’habitatge amb una altra persona, renunciem al dret preferent de tempteig i retracte i/o carta de gràcia, mantenint-se prioritaris
aquests drets a favor de LA PINASSA, i/o Ajuntament de Premià de Dalt o a qui aquests poguessin determinar.
5.- Pel fet de presentar el full de sol·licitud, apodero/em i faculto/em a la Generalitat de Catalunya i/o a l’Ajuntament de Premià de Dalt i/o al President de “LA
PINASSA” o a qui aquests puguin determinar per tal de :
Comprovar que compleixo/im amb els requisits exigits a efectes d’empadronament, possessió d’habitatges i deutes amb el municipi, pels casos de sol·licituds
que ho requereixin i tota la informació de caràcter patrimonial (tant a nivell estatal, autonòmic i municipal) que consideri adient a l’òrgan legalment competent
per tal de verificar les dades facilitades pel/s sol·licitant/s, unitat familiar i de convivència pel compliment de l’adjudicació.
6.- Autoritzo/em a exposar i publicar el meu/nos. nom i cognoms a la llista de participants que s’exposaran a la pàgina del Registre de Sol·licitants i/o la pàgina
web de l’Ajuntament de Premià de Dalt, a la seu de “LA PINASSA” i a la seu del sorteig d’adjudicació si s’escau.
7.- Totes les dades aquí exposades, així com, la documentació presentada són certes, autoritzant expressament a la Generalitat de Catalunya i/o Ajuntament de
Premià de Dalt i/o “LA PINASSA”, a realitzar quantes comprovacions consideri oportunes per a confirmar la veracitat de les mateixes. Declaro/em conèixer i
acceptar les normes particulars del procés d’adjudicació i de totes les seves clàusules, sota la interpretació inapel·lable de la Comissió d’Adjudicació del Registre
de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Premià de Dalt. Acceptem que les seves resolucions seran definitives i inimpugnables.

Signatura sol·licitant -1-

signatura sol·licitant -2-.

Localitat i data: a_______________________________ el _____ de ________________ de 20____.

SR. PRESIDENT DE LA SOCIETAT MUNICIPAL LA PINASSA, PROMOCIONS I SERVEIS MUNICIPALS SA I DE LA COMISSIÓ
D’ADJUDICACIÓ DEL REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE PREMIÀ DE DALT.

NOTA: Resta pendent de revisar per part de la Comissió d’Adjudicació del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Premià de Dalt el contingut de les
sol·licituds d’habitatge, així com l’acceptació de la documentació presentada (per donar validesa en el seu cas al contracte de compra-venda) per part de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya-dpt. de visats- de la Generalitat de Catalunya i/o del departament que pugui determinar la Generalitat de Catalunya.
*Separació ASJF = Separació amb sentència judicial ferma.

