
                        

 
 
 
PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS 

ANEXO III  
 
SOLICITUDE DEMANDANTES DE VIVENDA DO PROGRAMA 
NOME E APELIDOS CIF./DNI 

CONCELLO DE RESIDENCIA CONCELLO DO LUGAR DE 
TRABALLO 

Nº DE MEMBROS DA 
UNIDADE FAMILIAR OU 
CONVIVENCIAL 
 

TÉLÉFONO FIXO/TELÉFONO MÓBIL DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO 

 
COLECTIVO AO QUE PERTENCE 
COLECTIVOS PRIORITARIOS. ARTÍGO 10 DAS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS (INGRESOS 
ENTRE 1 E 2,5 VECES O IPREM) UNIDADES FAMILIARES OU DE CONVIVENCIA : 
 

 Afectadas por procedementos de execución hipotecaria 

 Afectadas por un procedemento xudicial de desafiuzamento 

  Mulleres vítimas de violencia de xénero                     

 Persoas maiores de 65 años , persoas dependentes ou con 

discapacidade oficialmente recoñecida igual ou superior a 33% 

 Con fillos menores, familias numerosas e familias monoparentais con 

fillos a cargo. 

 Con dificultades para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda e 

que foran privadas da súa vivenda habitual por danos sufridos nesta 

derivados dunha circunstancia imprevisible e sobrevenida. 

 

 Persoas beneficiarias de axudas de 

alugueiro no marco de programas xestionados 

polo IGVS. 

 Formadas exclusivamente por mozos de 

entre 18 e 35 anos. 

 

 

 
LOCALIZACIÓN E CARACTERÍSTICAS DA VIVENDA DEMANDADA EN RÉXIME DE ARRENDAMENTO 
 
LOCALIZACIÓN: 
 
 
CARACTERÍSTICAS DA VIVENDA:  
 

Nº de dormitorios              1                    2                  3 o máis 
 

Amoblado                         sí                   non               indistinto 
 

Ascensor                          sí                   non               indistinto 
   

Rocho                               sí                  non               indistinto 
 

Garaxe                             sí                  non                indistinto 
 

Calefacción                      sí                  non                indistinto 

  

Outros:  
 

 
                              , a         de                            de  201        
 
 
Asdo.: 
 
                  
 

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE OURENSE 



                        

 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE É NECESARIO PRESENTAR (ORIXINAL OU COPIA COMPULSADA) 
 
 

  Fotocopia del D.N.I de todos os membros da unidade familiar ou de convivencia.  
 

  Acreditación dos ingresos netos correspondentes a cada un dos membros durante os tres meses anteriores ao da presentación da 
solicitude. 
 
Mulleres vítimas de violencia de xénero 
 

 Certificación da orde de protección ou medida cautelar, testemuño ou copia autenticada da secretaría xudicial da propia orde de  

protección ou medida cautelar. 

 Sentenza de calquera orde xurisdicional que declare dita situación. 

 Informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios de violencia. 

  Informe dos servizos de acollida. 

 Certificación e/ou informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da Administración pública, autonómica ou local.  

 Calquera outro que se estableza legal ou regulamentariamente para a acreditación da dita situación. 

 

Familias numerosas 
 

 Acreditación da condición de familia numerosa. 
 
Familias monoparentais con fillos 
 

 Acreditación da dita condición. 
 
Persoas dependentes ou con discapacidade oficialmente recoñecida 
 

 Certificación de dependencia ou discapacidade expedida polos correspondentes servizos da Consellería de Política Social. 
 
Persoas separadas ou divorciadas 
 

 Convenio regulador de nulidade, separación o divorcio, o sentenza que acredite que el/a solicitante non ten o uso da vivenda 
familiar, así como a documentación acreditativa de estar ao día no pago das pensións alimenticias e compensatorias, no seu caso. 
 
Persoas perceptoras de pensións 
 

 Certificación sobre a contía da pensión emitida polo Instituto Nacional da Seguridade Social. 
 
OUTRA DOCUMENTACIÓN 
 

  Anexo D debidamente cumprimentado 
  
 
 
Indique cunha X o que proceda. Só se poderá optar por un dos colectivos. 
A documentación que proceda debe presentarse en orixinal ou fotocopia compulsada. 
 
 
 
 
En cumprimento do disposto no artigo da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos 
persoais recollidos nesta solicitude serán incorporados a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade da xestión deste 
procedemento. Se o desexa, pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na le, dirixindo un 
escrito ao CONCELLO DE OURENSE, Concellería de Urbanismo, Servizo de Rehabilitación, VPP e Peris, Rúa Primavera 1 - 32005, 
Ourense, como responsable do ficheiro. 
  
 
 

  
 
 
 



                        

 
 


