Clot de l’Era, 12 C.P 46713
BELLREGUARD (VALENCIA)
Telf. 962 815 511 Fax. 962 816 218
C.I.F P-4604800-E
ajuntament@bellreguard.net

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE
DE DEMANDA D'HABITATGE

Dates personals:
(en cas de matrimoni o perella de fet, els dos consorts hauran de presentar una única sol·licitud)

1. Dades del sol·licitant/Datos del solicitante
Nom i cognoms/Nombre y apellidos

Document identitat/Documento
identidad

En representació de/En representación de

Document identitat/Documento
identidad

Domicili a l’efecte de notificacions/Domicilio al efecto C. P.
de notificaciones

Municipi/Municipio

Província/Provincia

Telèfon/Teléf Fax
ono

2. Dades del segon sol·licitant/Datos del segundo solicitante
Nom i cognoms/Nombre y apellidos

Correu electrònic/Correo electrónico

Document identitat/Documento
identidad

En representació de/En representación de

Document identitat/Documento
identidad

Domicili a l’efecte de notificacions/Domicilio al efecto C. P.
de notificaciones

Municipi/Municipio

Província/Provincia

Telèfon/Teléf Fax
ono

Correu electrònic/Correo electrónico

3. Resta de membres unitat familiar/Resto de miembros unidad familiar.
Parentesc / Parentesco . Nom i cognoms/ Nombre y apellidos
Data de naiximent/fecha nacimiento

4. Persona amb discapacitat de mobilitat reduïda en la unitat familiar/
Persona con discapacidada de movilidad reducida en la unidad familiar
5. Programa d'habitatge/Programa de vivienda.
Jove menor de 35 anys/ Joven menor de 35 años.
Major 60 anys / mayor de 60 años.

Familia monoparental/ Família monoparental
Familia nombrosa / Família numerosa.

Declaració sotasignants: Els sotasignants declaren, sota la seua responsabilitata, que les dades que es consignen en la
present sol·licitut són certes i són sabedors que la falsetat de qualsevol de les dades consignades és causa d'exclusió,
sense perjudici d'altres responsabilitats. Accepten i coneixen la política de protecció de dades reflectida adjunt
d'aquest imprés.
Declaración abajo firmantes: los abajo firmantes declaran, bajo su responsabilidada, que los datos que se consignan en
la presente solicitud son ciertos y son conocedores que la falsedad de cualquiera de los datos consignados son causa de
exclusión, sin perjuicio de otras responsabilidades. Aceptan y conocen la política de protección de datos reflejada
adjunta a este impresó.

En Bellreguard, a
Signatura primer sol·licitant / firma primer solicitante

de

de 2010

Signatura segon sol·licitant / Firma segundo solicitante

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE BELLREGUARD

Requisists particulars per accedir a les promocions del Pla Municipal d'Habitatge
Requisitos particulares para acceder a las promociones del Plan Municipal de Vivienda

A més dels requerits generals de la normativa d'habitatge protegit aplicable, serà requisit
imprescindible per a ser adjudicatari d'un habitatge:
–
Estar empadronat a Bellreguard un mínin de 2 anys ininterromputs.
–
Estar inscrit al registre de Demanda d'Habitatge.
–
Tindre la condició de primer accés a la propietat de l'habitatge.
Además de los requisitos generales de la normativa de vivienda protegida aplicable, serà requisito
imprescindible para ser adjudicatario de la vivienda.
–
Estar empadronado en Bellreguard un mínino de 2 años ininterrumpidos.
–
Estar inscrito en el registro de Demanda de vivienda.
–
Tener la condición de primer acceso a la propiedad de la vivienda.

Instrucciones per emplenar l'imprés
Instrucciones para rellenar el impreso

En cas de persona amb discapacitat hauran de presentar, amb aquesta sol·licitud, el dictamen tècnic i
Certificat de Mobilitat reduïda acreditatiu de tal circunstància.
En caso de personas con discapacidad deberán presentar, junto con esta solicitud, el dictamen y Certificado de
Movilidada reducida acreditativo de esta circunstancia.

La demanda haurà de ser signada per tots els sol·licitans i presentar-la al Registre d'Entrades de
l’ajuntament de Bellreguard.
La demanda deberá ser firmada por todos los solicitantes y presentarla en el Registro de Entradas del
Ayuntamiento de Bellreguard.

La presentació de més d'una sol·licitud serà causa de nul·litat de totes elles.
La presentación de más de un asolicitud será causa de nulidad de todas ellas.

Que, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de
caràcter personal, les dades de caràcter personal i la informació que va facilitar a l'Ajuntament al
tramitar la seua sol·licitud, podran ser incorporats i tractats en un fitxer informatitzat del que és
responsable l'Ajuntament, la finalitat del qual és la gestió de tributs, preus públics, recaptació
municipal i gestió pressupostària i comptable de l'Ajuntament, així com garantir la constància de tots
els documents que tinguen com a destinatari o expedisca l'Ajuntament. En tot moment, i de
conformitat amb la legislació vigent, podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació i cancel·lació
mitjançant sol·licitud dirigida a aquest Ajuntament.
Que, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter
personal, los datos de carácter personal y la información que facilitó al Ayuntamiento al tramitar su solicitud,
podrán ser incorporados y tratados en un fichero informatizado del que es responsable el Ayuntamiento, la
finalidad del cual es la gestión de tributos, precios públicos, recaudación municipal y gestión presupuestaria y
contable del Ayuntamiento, así como garantizar la constancia de todos los documentos que tengan como
destinatario o expida el Ayuntamiento. En todo momento, y de conformidad con la legislación vigente, podrá
ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamient.

