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APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ, PELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS, SOBRE LA 
CIRCUMSTÀNCIA DE VULNERABILITAT ECONÒMICA DELS SOL·LICITANTS D'AJUDES AL 

LLOGUER D'HABITATGE 
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, POR LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES, SOBRE 
LA CIRCUNSTANCIA DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA DE LOS SOLICITANTES DE AYUDAS 

AL ALQUILER DE VIVIENDA 

A CÀRREC QUE SUSCRIU / CARGO QUE SUSCRIBE
COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE NIF

CÀRREC / CARGO AJUNTAMENT DE:  / AYUNTAMIENTO DE:

TELÈFON DE CONTACTE / TELÉFONO DE CONTACTO CORREU ELECTRÒNIC  / CORREO ELECTRÓNICO

B MANIFESTA / MANIFIESTA      

Atesa la notificació del Servei Territorial d’Habitatge en què demana la nostra col·laboració per a poder continuar la 
tramitació de les sol·licituds d'ajudes al lloguer d’habitatges regulades per l'Orde 5/2017, d'11 d'abril, de la Conselleria 
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, que han sol·licitat els veïns d'aquest municipi. 

  
El Servei Territorial d’Habitatge acredita que ha fet les comprovacions oportunes de compliment de requisits, 

comprovació dels ingressos i compliment de les circumstàncies d'especial atenció. 
  
Als efectes del compliment dels requisits necessaris per a ser beneficiaris de l'ajuda, els sol·licitants que consten en 

el document que s'hi adjunta els compleixen. 
  
Aquest Servei Social Municipal adjunta el document remés amb la indicació d'aquells sol·licitants de les ajudes al 

lloguer d’habitatge de què té constància aquest departament de la situació de vulnerabilitat econòmica, ja que ha 
realitzat alguna intervenció amb les unitats familiars que consten en el document annex, a fi de confirmar la condició 
d'especial vulnerabilitat. 

  
La qual cosa es comunica als efectes de complir el que disposen les bases reguladores de les ajudes al lloguer 

d’habitatge, Ordre 5/2017, d'11 d'abril de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, 
convocatòria de 2017.

Se ha recibido notificación del Servicio Territorial de Vivienda en la que se solicita nuestra colaboración para poder 
continuar con la tramitación de las solicitudes de ayudas al alquiler de vivienda reguladas por la Orden 5/2017, de 11 de 
abril, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, que han solicitado  los vecinos de este 
municipio. 

  
El Servicio Territorial de Vivienda acredita que ha hecho las comprobaciones oportunas de cumplimiento de 

requisitos, comprobación de los ingresos y cumplimiento de las circunstancias de especial  atención. 
  
A los efectos del cumplimiento de los requisitos necesarios para ser beneficiarios de la ayuda, los solicitantes que 

constan en el documento que se adjunta cumplen dichos requisitos. 
  
Este Servicio Social Municipal adjunta el documento remitido con la indicación de aquellos solicitantes de las ayudas 

al alquiler de vivienda de los que se tiene constancia en este departamento de la situación de vulnerabilidad económica, 
porque se ha realizado alguna intervención con las unidades familiares que figuran relacionadas en el documento 
anexo, con el fin de confirmar la condición de especial vulnerabilidad. 

  
Lo que se informa a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en las bases reguladoras de las ayudas al 

alquiler de vivienda, Orden 5/2017, de 11 de abril de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio, convocatoria de 2017.

, d del

Firma:

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions 
pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb 
el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de 
las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
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MANIFESTA / MANIFIESTA      
Atesa la notificació del Servei Territorial d’Habitatge en què demana la nostra col·laboració per a poder continuar la tramitació de les sol·licituds d'ajudes al lloguer d’habitatges regulades per l'Orde 5/2017, d'11 d'abril, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, que han sol·licitat els veïns d'aquest municipi.
 
El Servei Territorial d’Habitatge acredita que ha fet les comprovacions oportunes de compliment de requisits, comprovació dels ingressos i compliment de les circumstàncies d'especial atenció.
 
Als efectes del compliment dels requisits necessaris per a ser beneficiaris de l'ajuda, els sol·licitants que consten en el document que s'hi adjunta els compleixen.
 
Aquest Servei Social Municipal adjunta el document remés amb la indicació d'aquells sol·licitants de les ajudes al lloguer d’habitatge de què té constància aquest departament de la situació de vulnerabilitat econòmica, ja que ha realitzat alguna intervenció amb les unitats familiars que consten en el document annex, a fi de confirmar la condició d'especial vulnerabilitat.
 
La qual cosa es comunica als efectes de complir el que disposen les bases reguladores de les ajudes al lloguer d’habitatge, Ordre 5/2017, d'11 d'abril de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, convocatòria de 2017.
Se ha recibido notificación del Servicio Territorial de Vivienda en la que se solicita nuestra colaboración para poder continuar con la tramitación de las solicitudes de ayudas al alquiler de vivienda reguladas por la Orden 5/2017, de 11 de abril, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, que han solicitado  los vecinos de este municipio.
 
El Servicio Territorial de Vivienda acredita que ha hecho las comprobaciones oportunas de cumplimiento de requisitos, comprobación de los ingresos y cumplimiento de las circunstancias de especial  atención.
 
A los efectos del cumplimiento de los requisitos necesarios para ser beneficiarios de la ayuda, los solicitantes que constan en el documento que se adjunta cumplen dichos requisitos.
 
Este Servicio Social Municipal adjunta el documento remitido con la indicación de aquellos solicitantes de las ayudas al alquiler de vivienda de los que se tiene constancia en este departamento de la situación de vulnerabilidad económica, porque se ha realizado alguna intervención con las unidades familiares que figuran relacionadas en el documento anexo, con el fin de confirmar la condición de especial vulnerabilidad.
 
Lo que se informa a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en las bases reguladoras de las ayudas al alquiler de vivienda, Orden 5/2017, de 11 de abril de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, convocatoria de 2017.
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Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
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