Necessitat d’habitatge pel qual feu la sol·licitud d’inscripció al Registre de Sol·licitants:

.Lloguer alt (superior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència).
.Finalització del contracte de lloguer i dificultat d’accedir al mercat lliure.
.Desnonament per manca de pagament del lloguer.
.Desnonament per manca de pagament de la hipoteca.
.Desnonament per manca de pagament per ser avalador.
.Contracte a precari (sense pagar lloguer).
.Ocupació sense consentiment del/de la titular de l’immoble.
.Habitatge en males condicions d’habitabilitat.
.Interès en el servei de mediació per al lloguer social.
.Interès en altres formes d’accés a l’habitatge.
.Convivència amb altres familiars. Varis nuclis familiars.
.Convivència amb altres familiars. Emancipació.
.Dificultat per accedir a l’habitatge a causa de les barreres arquitectòniques.
.No tinc on viure (estic en un cotxe, en un local, al carrer...).
.He perdut l’ús del meu habitatge com a conseqüència d’una separació matrimonial legal o
divorci.

.Ocupar un habitatge inadequat pels membres de família en relació amb la superfície.
.Estic rellogat en una habitació.

Veniu a fer la sol·licitud:

.Per iniciativa pròpia.
.Derivació de Serveis Socials.
.Derivació de Polítiques Socials d’Habitatge.

.Derivat pel promotor d’habitatges amb protecció oficial. (És requisit per poder accedir a
aquests habitatges)
Necesidad de vivienda por la que hace la solicitud de inscripción al Registro de
Solicitantes:

.Alquiler alto (superior a un 30% de los ingresos de la unidad familiar).
.Finalización del contrato de alquiler y dificultad de acceder al mercado libre.
.Desahucio por falta de pago de un alquiler.
.Desahucio por falta de pago de una hipoteca.
.Desahucio por falta de pago por ser avalista.
.Contrato a precario (sin pagar alquiler).
.Ocupación sin consentimiento del/de la titular del inmueble.
.Vivienda en malas condiciones de habitabilidad.
.Interés en el servició de mediación de alquiler social.
.Interés en otras formas de acceso a la vivienda.
.Convivencia con familiares. Varios núcleos familiares.
.Convivencia con familiares. Emancipación.
.Dificultad para acceder a la vivienda motivada por barreras arquitectónicas.
.No tengo donde vivir (estoy en un coche, en un local, en la calle…)
.He perdido el uso de la vivienda debido a una separación matrimonial legal o divorcio.
.Ocupar una vivienda inadecuada por el número de personas de la familia en relación con
su superficie.

.Estoy alquilando una habitación.
Viene a hacer la solicitud:

.Por iniciativa propia.

.Derivado de Servicios Sociales.
.Derivado de Políticas Sociales de Vivienda.
.Derivado por el promotor de viviendas de protección oficial. (Es requisito para poder
acceder a las viviendas).

