
Núm. Expedient:

  Habitatges amb procediment judicial en tràmit per impagament de les rendes de lloguer.

Dades d'identificació persona beneficiària (propietari/a de l'habitatge)

DNI/NIE propietari/a o apoderat/da:

Telèfon mòbil: Telèfon fix:

Correu electrònic:

Dades d'identificació de l'habitatge a llogar

Superfície m2:

Nombre habitacions:

Declaració responsable

Població i Data

Signatura de la persona sol·licitant 

Problació:

CP:

Autoritzo al Consorci de l'Habitatge de Barcelona a cedir les dades de caràcter personal a l'Àrea de Drets Socials de

l'Ajuntament de Barcelona als efectes d'estudis i anàlisi poblacional.

Província:

En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, els sota signants autoritzen

expressament al Consorci de l'Habitatge de Barcelona al tractament de les seves dades personals demanades a través del present formulari de sol·licitud i la seva documentació annexa així com els

generats del mateix, i li reconeix la possibilitat d'exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Consorci de l'Habitatge de Barcelona (Carrer Bolívia

105, 1a planta, 08018 Barcelona) indicant clarament en l'assumpte "Exercici de Dret LOPD".

3. Que em trobo al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de Catalunya i

l'Ajuntament de Barcelona així com les obligacions amb la Seguretat Social.

2. Em comprometo a comunicar al Consorci de l'Habitatge de Barcelona qualsevol canvi que es pugui produir respecte als

documents aportats i que puguin afectar al dret d'aquesta subvenció. 

5. Que renuncio expressament a la cobertura d'impagament de les rendes (Avalloguer) de la Generalitat de Catalunya en cas

ser beneficiari/a de la subvenció per la inclusió d'habitatges a la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona.

Districte:

1. Que són certes totes les dades consignades en aquest expedient i em comprometo a aportar els documents que

l'administració consideri oportuns.

Població:

6. Que sóc coneixedor/a sobre les incompatibilitats d'aquesta subvenció. 

Nom i cognoms propietari/a:

 Habitatges susceptibles de formalitzar un contracte de lloguer en el marc del programa de la Borsa d'Habitatges 

de Lloguer de Barcelona.

Sol·licitud per a la concessió de les subvencions per la inclusió d'habitatges a la 

Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona per la convocatòria 2017

4. Autoritzo al Consorci de l'Habitatge de Barcelona o l'òrgan gestor de l'expedient de subvenció de la ciutat de Barcelona, per

tal que pugui sol·licitar, si escau, la informació necessària per al control i seguiment de la subvenció a l'Agència Estatal de

l'Administració Tributària, a l’Agència Tributària de Catalunya, a la Tresoreria de la Seguretat Social, al Cadastre, al Registre

Mercantil, a la Direcció General de Policia (NIF/NIE) i qualsevol altre organisme públic.

Nom i cognoms apoderat/da:

Adreça notificació:

Adreça habitatge:

CP:



Documentació general que cal aportar

Documentació específica que cal aportar

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ

Població Data

Signatura de la persona beneficiària

La persona que subscriu aquesta sol·licitud reconeix que no s'adjunten els documents exigits per la normativa reguladora que s'assenyalen 

amb un cercle en el full de documentació que cal adjuntar.  

D'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, disposa

d'un termini de 10 dies a comptar des d'aquesta presentació per completar la documentació que manca, amb advertiment que si així no

ho efectua es procedirà a tenir-la per desistida de la seva pretensió.

 Demanda i/o sentència o decret judicial per impagament de les rendes de lloguer.

Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIE/NIF o document equivalent vigent de la persona sol·licitant de la

subvenció.

Nota simple registral o escriptura pública acreditativa de la propietat de l'habitatge.

Documentació acreditativa de l'apoderament vigent per al cas que el propietari actual actuï mitjançant representant o es tracti

d'una persona jurídica.

Imprès normalitzat, a nom de la persona sol·licitant de la subvenció, amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la

subvenció, degudament signat i segellat per l'EEFF.

Habitatges amb procediment judicial en tràmit per impagament de les rendes de lloguer:

 Contracte d'arrendament.

 Documentació de quantificació de deute signat per la propietat i validat pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona.


