ANEXO II: SOLICITUDES DESTIMADAS
NOM

CONCEPTE

EXP: 6181/2020
EXP. Individual:1290/2021

Vivenda
d`emergència social

Informe 05/03/2021
Nº
registre:202100266
(28/01/2021)

EXP: 6181/2020

Tots els membres de la unitat familiar o de convivència deuran residir i
estar empadronats en el municipi amb anterioritat a la sol·licitud durant
almenys quatre anys de manera continuada o bé quan es tracte d'una
residència discontínua, la suma de l'empadronament individual haurà de
ser
com
a
mínim
de
vint
anys (en aquest últim cas s'exigirà el compliment del requisit
únicament d'un dels membres de la unitat familiar).

Vivenda
d`emergència social

Tots els membres de la unitat familiar o de convivència deberan residir i
estar empadronats en el municipi amb anterioritat a la sol·licitud durant
almenys quatre anys de manera continuada o bé quan es tracte d'una
residencia discontínua, la suma de l'empadronament individual haurà de
ser
com
a
mínim
de
vint
anys (en aquest últim cas s'exigirà el compliment del requisit
únicament d'un dels membres de la unitat familiar).

Vivenda
d`emergència social

Tots els membres de la unitat familiar o de convivència deberan residir i
estar empadronats en el municipi amb anterioritat a la sol·licitud durant
almenys quatre anys de manera continuada o bé quan es tracte d'una
residencia discontínua, la suma de l'empadronament individual haurà de
ser
com
a
mínim
de
vint
anys (en aquest últim cas s'exigirà el compliment del requisit
únicament d'un dels membres de la unitat familiar).

Vivenda
d`emergència social

Tots els membres de la unitat familiar o de convivència deberan residir i
estar empadronats en el municipi amb anterioritat a la sol·licitud durant
almenys quatre anys de manera continuada o bé quan es tracte d'una
residencia discontínua, la suma de l'empadronament individual haurà de
ser
com
a
mínim
de
vint
anys (en aquest últim cas s'exigirà el compliment del requisit
únicament d'un dels membres de la unitat familiar).

Informe 05/03/2021
2021001684

EXP: 6181/2020
EXP. Individual:1292/2021
Informe 05/03/2021
Nº
Registre:
(05/02/2021 )

2021001782

EXP: 6181/2020
EXP. Individual:1294/2021
Informe 05/03/2021
Nº
Registre.:
(16/02/2021)

2021002426

EXP.: 6181/2020
EXP. Individual:1295/2021
Informe 05/03/2021

No ser titular, cap dels membres de la unitat familiar del sol·licitant, del
ple domini o d'un dret real d'ús i gaudi sobre un altre habitatge que els
permeta disposar del ple ús d'un habitatge estable i habitable en tot el
territori nacional. A aquest efecte, no es considerarà que s'és titular del ple
domini o d'un dret real d'ús i gaudi quan recaiga únicament sobre
una part de l'habitatge no superior al 50% i s'haja adquirit la mateixa a títol
d'herència. Tampoc serà aplicable aquest requisit en els casos de sentència
judicial de separació o divorci quan no se li haja adjudicat l'ús de
l'habitatge que constituïa el domicili familiar.

Vivenda
d`emergència social

EXP. Individual:1291/2021

Nº
registre.
(04/02/2021)

MOTIU

Avda. de Colom 93. 46185 La Pobla de Vallbona. T. 962 760 050 | lapobladevallbona.es

Nº de Registre:
(17/02/2021 )

2021002496
Acreditar una d'aquestes situacions de necessitat d'habitatge:
1) Desnonament amb data de llançament o produït en els últims 6 mesos.
2) Situacions de violència de gènere i/o familiar acreditades mitjançant
sentencia
judicial
i/o
informe
social.
3)Sinistre
de
l'habitatge.
4) Mancar d'allotjament adequat per causes sobrevingudes o d'índole
sociofamiliar, per greus conflictes en la convivència i/o amuntegament.
Acreditar aquestes situacions amb informe social o una altra
documentació.
5) Declaració de ruïna imminent, enderrocament o males condicions
d'habitabilitat.

EXP.: 6181/2020

Vivenda
d`emergència social

EXP. Individual:1296/2021
Informe 05/03/2021

Nº de Registre.:
(17/02/2021 )

2021002520

Tots els membres de la unitat familiar o de convivència deuran residir i
estarem padronats en el municipi amb anterioritat a la sol·licitud durant
almenys quatre anys de manera continuada o bé quan es tracte d'una
residencia discontínua, la suma de l'empadronament individual haurà de
ser
com
a
mínim
de
vint
anys (en aquest últim cas s'exigirà el compliment del requisit
únicament d'un dels membres de la unitat familiar).
Acreditar una d'aquestes situacions de necessitat d'habitatge:
1) Desnonament amb data de llançament o produït en els últims 6 mesos.
2) Situacions de violència de gènere i/o familiar acreditades mitjançant
sentència
judicial
i/o
informe
social.
3)
Sinistre
de
l'habitatge.
4) Mancar d'allotjament adequat per causes sobrevingudes o d'índole
sociofamiliar, per greus conflictes en la convivència i/o amuntegament.
Acreditar aquestes situacions amb informe social o una altra
documentació.
5) Declaració de ruïna imminent, enderrocament o males condicions
d'habitabilitat.

Que la renda per càpita de la unitat familiar de convivència a la qual
pertany la persona sol·licitant, no supere la quantia que estableix la
Conselleria competent en les corresponents ordres que regulen cada
exercici pressupostari per a les ajudes d'emergència social. (la renda per
càpita, s'obtindrà de dividir els ingressos familiars en brut: per treball,
prestacions,
interessos
i
comptes
bancaris, interessos immobiliaris; entre el nombre de membres de la unitat
de convivència).
Núm. de SIGA: 6181/2020
EXP. Individual:1299/2021
Informe 05/03/2021

Vivenda
d`emergència social

Tots els membres de la unitat familiar o de convivència deuran residir i
estar empadronats en el municipi amb anterioritat a la sol·licitud durant
almenys quatre anys de manera continuada o bé quan es tracte d'una
residencia discontínua, la suma de l'empadronament individual haurà de
ser
com
a
mínim
de
vint

anys (en aquest últim cas s'exigirà el compliment del requisit
únicament d'un dels membres de la unitat familiar).
Nº
Registre.:
(17/02/2021 )

2021002564

Núm. de SIGA: 6181/2020

Acreditar una d'aquestes situacions de necessitat d'habitatge:
1) Desnonament amb data de llançament o produït en els últims 6 mesos.
2) Situacions de violència de gènere i/o familiar acreditades mitjançant
sentència
judicial
i/o
informe
social.
3)
Sinistre
de
l'habitatge.
4) Mancar d'allotjament adequat per causes sobrevingudes o d'índole
sociofamiliar, per greus conflictes en la convivència i/o amuntegament.
Acreditar aquestes situacions amb informe social o una altra
documentació.
5) Declaració de ruïna imminent, enderrocament o males condicions
d'habitabilitat.

Vivenda
d`emergència social

EXP. Individual:1302/2021
Informe 05/03/2021
ENTRADA
NÚM.:2021002643
DE DATA: 18/02/2021

Núm. de SIGA: 6181/2020

Vivenda
d`emergència social

EXP. Individual:1304/2021
Informe 05/03/2021

ENTRADA NÚM.: 2021002663
DE DATA: 18/02/2021
Núm. de SIGA: 6181/2020
EXP. Individual:1305/2021
Informe 05/03/2021
ENTRADA NÚM.: 2021002744
DE DATA: 19/02/2021

Vivenda
d`emergència social

Acreditar una d'aquestes situacions de necessitat d'habitatge:
1) Desnonament amb data de llançament o produït en els últims 6 mesos.
2) Situacions de violència de gènere i/o familiar acreditades mitjançant
sentència
judicial
i/o
informe
social.
3)
Sinistre
de
l'habitatge.
4) Mancar d'allotjament adequat per causes sobrevingudes o d'índole
sociofamiliar, per greus conflictes en la convivència i/o amuntegament.
Acreditar aquestes situacions amb informe social o una altra
documentació.
5) Declaració de ruïna imminent, enderrocament o males condicions
d'habitabilitat.
Tots els membres de la unitat familiar o de convivència deuran residir i
estar
empadronats en el municipi amb anterioritat a la sol·licitud durant almenys
quatre anys de manera continuada o bé quan es tracte d'una residència
discontínua, la suma de l'empadronament individual haurà de ser com a
mínim
de
vint
anys (en aquest últim cas s'exigirà el compliment del requisit
únicament d'un dels membres de la unitat familiar).
h) Acreditar una d'aquestes situacions de necessitat d'habitatge:
1) Desnonament amb data de llançament o produït en els últims 6 mesos.
2) Situacions de violència de gènere i/o familiar acreditades mitjançant
sentència
judicial
i/o
informe
social.
3)
Sinistre
de
l'habitatge.
4) Mancar d'allotjament adequat per causes sobrevingudes o d'índole
sociofamiliar, per greus conflictes en la convivència i/o amuntegament.
Acreditar aquestes situacions amb informe social o una altra
documentació.
5) Declaració de ruïna imminent, enderrocament o males condicions

d'habitabilitat.

i) Que la renda per càpita de la unitat familiar de convivència a la qual
pertany la persona sol·licitant, no supere la quantia que estableix la
Conselleria
competent
en
les corresponents ordres que regulen cada exercici pressupostari per a les
ajudes d'emergència social. (la renda per càpita, s'obtindrà de dividir els
ingressos familiars en brut: per treball, prestacions, interessos i comptes
bancaris, interessos immobiliaris; entre el nombre de membres de la unitat
de convivència).

Renda per cápita segons instrucció núm. 2 de 01/03/2018 de la
CIPI: 6454.03€
Renda Familiar: 13415.19€, Renda per cápita familiar: 6707.59€
€

Núm. de SIGA: 6181/2020

Vivenda
d`emergència social

EXP. Individual:1308/2021

Estar registrat com a demandant d'habitatge social en el registre de
demandants
d'habitatge de la Conselleria competent.

INFORME : 08/03/2021
ENTRADA Núm.: 2021002752
DE DATA: 19/02/2021

Núm. de SIGA: 6181/2020
EXP. Individual:1309/2021
INFORME : 05/03/2021
ENTRADA NÚM.: 2021002753
DE DATA: 19/02/2021

Acreditar una d'aquestes situacions de necessitat d'habitatge:
1) Desnonament amb data de llançament o produït en els últims 6 mesos.
2) Situacions de violència de gènere i/o familiar acreditades mitjançant
sentència
judicial
i/o
informe
social.
3)
Sinistre
de
l'habitatge.
4) Mancar d'allotjament adequat per causes sobrevingudes o d'índole
sociofamiliar, per greus conflictes en la convivència i/o amuntegament.
Acreditar aquestes situacions amb informe social o una altra
documentació.
5) Declaració de ruïna imminent, enderrocament o males condicions
d'habitabilitat.
Vivenda
d`emergència social

Tots els membres de la unitat familiar o de convivència deuran residir i
estar
empadronats en el municipi amb anterioritat a la sol·licitud durant almenys
quatre anys de manera continuada o bé quan es tracte d'una residència
discontínua, la suma de l'empadronament individual haurà de ser com a
mínim
de
vint
anys (en aquest últim cas s'exigirà el compliment del requisit
únicament d'un dels membres de la unitat familiar).

Núm. de SIGA: 6181/2020

Vivenda
d`emergència social

Tots els membres de la unitat familiar o de convivència deuran residir i
estar
empadronats en el municipi amb anterioritat a la sol·licitud durant almenys
quatre anys de manera continuada o bé quan es tracte d'una residència
discontínua, la suma de l'empadronament individual haurà de ser com a
mínim
de
vint
anys (en aquest últim cas s'exigirà el compliment del requisit
únicament d'un dels membres de la unitat familiar).

Vivenda
d`emergencia social

Tots els membres de la unitat familiar o de convivència deuran residir i
estar
empadronats en el municipi amb anterioritat a la sol·licitud durant almenys
quatre anys de manera continuada o bé quan es tracte d'una residència
discontínua, la suma de l'empadronament individual haurà de ser com a
mínim
de
vint
anys (en aquest últim cas s'exigirà el compliment del requisit
únicament d'un dels membres de la unitat familiar).

Vivenda
d`emergència social

Tots els membres de la unitat familiar o de convivència deuran residir i
estar
empadronats en el municipi amb anterioritat a la sol·licitud durant almenys
quatre anys de manera continuada o bé quan es tracte d'una residència
discontínua, la suma de l'empadronament individual haurà de ser com a
mínim
de
vint
anys (en aquest últim cas s'exigirà el compliment del requisit
únicament d'un dels membres de la unitat familiar).

EXP. Individual:1311/2021
INFORME : 05/03/2021
ENTRADA NÚM.: 2021002823
DE DATA: 22/02/2021

Núm. de SIGA: 6181/2020
EXP. Individual:1312/2021
INFORME : 05/03/2021
ENTRADA NÚM.: 2021002826
DE DATA: 22/02/2021
Núm. de SIGA: 6181/2020
EXP. Individual:1313/2021
INFORME : 05/03/2021
ENTRADA NÚM.: 2021002837
DE DATA: 22/02/2021

No ser titular, cap dels membres de la unitat familiar del sol·licitant, del
ple domini o d'un dret real d'ús i gaudi sobre un altre habitatge que els
permeta disposar del ple ús d'un habitatge estable i habitable en tot el
territori nacional. A aquest efecte, no es considerarà que s'és titular del ple
domini o d'un dret real d'ús i gaudi quan recaiga únicament sobre
una part de l'habitatge no superior al 50% i s'haja adquirit la mateixa a títol
d'herència. Tampoc serà aplicable aquest requisit en els casos de sentència
judicial de separació o divorci quan no se li haja adjudicat l'ús de
l'habitatge
que constituïa el domicili familiar.

Núm. de SIGA: 6181/2020
EXP. Individual:1314/2021
INFORME : 05/03/2021

Vivenda
d`emergència social

Tots els membres de la unitat familiar o de convivència deuran residir i
estar
empadronats en el municipi amb anterioritat a la sol·licitud durant almenys
quatre anys de manera continuada o bé quan es tracte d'una residència
discontínua, la suma de l'empadronament individual haurà de ser com a
mínim
de
vint
anys (en aquest últim cas s'exigirà el compliment del requisit

ENTRADA NÚM.: 2021002852
DE DATA: 22/02/2021

únicament d'un dels membres de la unitat familiar).

No ser titular, cap dels membres de la unitat familiar del sol·licitant, del
ple domini o d'un dret real d'ús i gaudi sobre un altre habitatge que els
permeta disposar del ple ús d'un habitatge estable i habitable en tot el
territori nacional. A aquest efecte, no es considerarà que s'és titular del ple
domini o d'un dret real d'ús i gaudi quan recaiga únicament sobre
una part de l'habitatge no superior al 50% i s'haja adquirit la mateixa a títol
d'herència. Tampoc serà aplicable aquest requisit en els casos de sentència
judicial de separació o divorci quan no se li haja adjudicat l'ús de
l'habitatge
que constituïa el domicili familiar.
Vivenda
d`emergència social
Núm. de SIGA: 6181/2020
EXP. Individual:1293/2021
INFORME : 23/03/2021
ENTRADA NÚM.: 2021002132
DE DATA: 11/02/2021

Vivienda
d`emergencia social
Núm. de SIGA: 6181/2020
EXP. Individual:1297/2021
INFORME : 23/03/2021
ENTRADA NÚM.: 2021002525
DE DATA: 17/02/2021

Núm. de SIGA: 6181/2020
EXP. Individual:1300/2021
INFORME : 25/03/2021
ENTRADA NÚM.: 2021002593
DE DATA: 18/02/2021

Vivenda
d`emergència social

Acreditar una d'aquestes situacions de necessitat d'habitatge:
1) Desnonament amb data de llançament o produït en els últims 6 mesos.
2) Situacions de violència de gènere i/o familiar acreditades mitjançant
sentència
judicial
i/o
informe
social.
3)
Sinistre
de
l'habitatge.
4) Mancar d'allotjament adequat per causes sobrevingudes o d'índole
sociofamiliar, per greus conflictes en la convivència i/o amuntegament.
Acreditar aquestes situacions amb informe social o una altra
documentació.
5) Declaració de ruïna imminent, enderrocament o males condicions
d'habitabilitat.
Acreditar una d'aquestes situacions de necessitat d'habitatge:
1) Desnonament amb data de llançament o produït en els últims 6 mesos.
2) Situacions de violència de gènere i/o familiar acreditades mitjançant
sentència
judicial
i/o
informe
social.
3)
Sinistre
de
l'habitatge.
4) Mancar d'allotjament adequat per causes sobrevingudes o d'índole
sociofamiliar, per greus conflictes en la convivència i/o amuntegament.
Acreditar aquestes situacions amb informe social o una altra
documentació.
5) Declaració de ruïna imminent, enderrocament o males condicions
d'habitabilitat.
Acreditar una d'aquestes situacions de necessitat d'habitatge:
1) Desnonament amb data de llançament o produït en els últims 6 mesos.
2) Situacions de violència de gènere i/o familiar acreditades mitjançant
sentència
judicial
i/o
informe
social.
3)
Sinistre
de
l'habitatge.
4) Mancar d'allotjament adequat per causes sobrevingudes o d'índole
sociofamiliar, per greus conflictes en la convivència i/o amuntegament.
Acreditar aquestes situacions amb informe social o una altra
documentació.

5) Declaració de ruïna imminent, enderrocament o males condicions
d'habitabilitat.

