ANNEX III
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DE REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ
EN EL PROCÉS D'ADJUDICACIÓ D'HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL DE RÈGIM GENERAL
DE VENDA, PROMOCIONATS MITJANÇANT LA INTEGRACIÓ EN LA COOPERATIVA PROMOGUDA
PER METROPOLITAN HOUSE COOPERATIVA D'HABITATGES,
SCCL-FINESTRELLES VPO-EDIFICI 1.(HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM
GENERAL DE LA PROMOCIÓ CAN OLIVERES - FINESTRELLES)
Dades de la persona sol·licitant
Nom i Cognoms
Document Identificatiu

Data de naixement (00/00/0000)

DNI

Tipus Via

Num

Domicili (a efectes de notificació)

Escala

Pis-Porta

Carrer - Calle

Codi Postal

Població

Província

Barcelona
Telèfon 1

Correu-e

Telèfon 2

Dades de la persona co-sol·licitant (Només en el cas de que hi hagi un co-sol·licitant)
Nom i Cognoms
Document Identificatiu

Data de naixement (00/00/0000)

DNI
Tipus Via

Num

Domicili (a efectes de notificació)

Escala

Pis-Porta

Carrer - Calle

Codi Postal

Població

Província
Barcelona

Telèfon 1

Correu-e

Telèfon 2

Tal i com s'estableix a la clàusula cinquena de les Bases reguladores l'informen que cal complir tots els requisits per poder formar part del sorteig.
Declaro responsablement que, en el moment de formular aquesta declaració, i respecte al total de la unitat de convivència sol·licitant:
Sóc major d'edat i ting plena capacitat legal per a contractar.
Els ingressos ponderats de la unitat convivència sol·licitant no superen 5 vegades l'Indicador Rendca de Suficiència de Catalunya IRSC en
còmput anual de l'últim exercici. (Nota: En el moment de confecció d'aquestes bases aquest límit és el següent):

Zona A

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres o més

53.118,20€

54.761,03€

57.116,34€

59.020,22€

Els ingressos ponderats de la unitat de convivència sol·licitant no són inferiors a un 10% de l'import de venda de l'habitatge. (El preu dels
habitatges consten a l'annex 1 de les bases)
Cap de les persones membre de la unitat de convivència és titular en ple domini, o d'un dret real d'ús o gaudi, sobre un habitatge subjecte a
protecció pública, excepte que l'habitatge hagi esdevingut inadequat de forma sobrevinguda per a les seves circumstàncies personals o familiars.
No és titular d'un habitatge de renda lliure, excepte que se li hagi privat del seu ús per causes no imputables a la persona interessada. Cap
membre de la unitat de convivència és titular d'un habitatge o d'un dret sobre un habitatge que tingui un valor cadastral superior al 40% del preu
de l'habitatge a adquirir. (Aquest valor s'elevarà fins al 60% en els següents supòsits: persones de més de 65 anys, dones víctimes de violència familiar i masclista,
víctimes de terrorisme, famílies nombroses i famílies monoparentals amb fills, condició que caldrà acreditar amb el corresponent títol, persones dependents, o amb
discapacitat oficialment reconeguda i les famílies que les tinguin al seu càrrec, i persones separades o divorciades al corrent del pagament de les pensions per aliments i
compensatòries, si s'escau).

Totes les persones que formen part de la unitat de convivència estan al corrent de pagament dels tributs locals i no són deutores de la hisenda
municipal per qualsevol altre concepte.
Sóc de nacionalitat espanyola, o bé de qualsevol dels Estats membres de la Unió Europea, o bé, tenint qualsevol altre nacionalitat, ostentar permís
de residència vigent concedit per l'Estat Espanyol i que tingui una durada indefinida, i gaudir de plenes facultats civils i no tenir cap tipus de
limitació de la capacitat civil.
Estic inscrita en el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial, d'acord amb el que preveuen la secció II del capítol IV, títol V, de la
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, i el Reglament que la regula. Alternativament, declaro que conec l'obligació d'inscripció, o
d'actualització de la meva inscripció en cas que hagi transcorregut el termini de caducitat, amb anterioritat al moment en que hagi de concòrrer a
l'acte d'adjudicació dels habitatges recollit a la clàusula sisena, apartat F) de les Bases Reguladores.

Facultar a l´Administració
La presentació de la declaració responsable faculta l'Administració municipal per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades per al
requisit d'empadronament i qualsevol altre establert en aquestes bases.
Responsabilitat en relació amb la declaració: Les dades incorporades a les declaracions responsables efectuades mitjançant la sol·licitud de participació en el
procediment han de ser certes, completes i exactes.
La inexactitud, falsedat, omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori a la declaració responsable, o la no presentació
davant l'Administració competent de la declaració responsable, la documentació que sigui en el seu cas requerida per a acreditar el compliment del que
s'hagi declarat determinarà la impossibilitat de continuar en el procediment convocat des del moment en que es tingui constància d'aquests fets, sense
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que corresponguin, i quedant sense efecte cap document signat que li pogués donar dret a
l'habitatge.
Autorització cessió de dades
Autoritzo l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat a cedir les meves dades a METROPOLITAN HOUSE BCN Residential S.L. per a la participació en el
sorteig i la gestió del procés d'adjudicació dels habitatges objecte d'aquest procediment.

Signatura sol·licitant

Signatura co-sol·licitant

Esplugues de Llobregat,

Esplugues de Llobregat,

Et recordem que els requisits exigits per les bases s'hauran de complir al llarg de tot el procediment, és a dir, des del moment d'inici del procediment
d'adjudicació fins a la signatura de l'escriptura pública corresponent. En cas de produir-se modificacións al llarg del procés que facin incórrer a la persona
sol·licitant en l'incompliment dels requisits d'acclés, aquesta serà exclosa. El requisit d'inscripció en el Registre de Sol·licitants s'ha de complir en els termes
de la clàusula cinquena 1.f) de les Bases Reguladores.
Així mateix s'informa que aquestes dades seran cedides per a METROPOLITAN HOUSE COOPERATIVA D'HABITATGES, SCCL, als efectes de la tramitació
d'aquest procés d'adjudicació.
Tanmateix s'informa que en qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i portabilitat davant el Responsable
de Tractament en la següent direcció: Plaça de Santa Magdalena, 5, 6, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona.
En cas de considerar que no s'han atès de forma correcta els seus drets, podrà contactar amb la Autoritat Catalana del Protecció de Dades (www.apdcat.
gencat.cat)
Per a més informació en matèria de protecció de dades pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat en la
següent direcció: dpd@esplugues.cat

Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.
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