
Núm. Expedient:

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

Superfície m2:

Nombre habitacions:

Dades d'identificació de la/les persona/es sol·licitant/s (propietari/ària de l'habitatge)

Nom i Cognoms propietat DNI % propietat Telèfon

Nom i Cognoms propietat DNI % propietat Telèfon

Nom i Cognoms propietat DNI % propietat Telèfon

Nom i Cognoms propietat DNI % propietat Telèfon

Nom i Cognoms apoderat / tutor DNI Telèfon

Dades a efectes de notificació

Nom i Cognoms del destinatari/ària de la notificació: 

Correu electrònic:

Adreça de notificació:

CP: Població: Província:

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 2018

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

de Lloguer de Barcelona.

Dades d'identificació de l'habitatge a llogar

Adreça habitatge:

CP: Districte: Problació:



Declaració responsable

Població i Data

Signatura de la persona sol·licitant

Signatura de la persona sol·licitant

Signatura de la persona sol·licitant

Signatura de la persona sol·licitant

Signatura de la persona sol·licitant

Ide titat del espo sa le: Co so i de l’Ha itatge de Ba elo a

Adreça postal: Carrer Doctor Aiguader, 24

Delegat de Protecció de Dades (DPD): dpo_chb@imhab.cat

Us informem que les vostres dades personals, recollides mitjançant el present formulari i aquelles dades contingudes en la documentació requerida que ens faciliteu, seran tractades pel 

Co so i de l’Ha itatge de Ba elo a a  la fi alitat de la gesti , o t ol i segui e t de la su ve i  pe  la i lusi  d'ha itatges al p og a a de la Bo sa d'Ha itatges de Llogue  de 

Barcelona.

La legiti a i  d’a uest t a ta e t s asa e  el o se ti e t e p s. Pe  ta t, itja ça t el lliu a e t del p ese t fo ula i s la do u e ta i  ue sigui e ue ida, vost  o se t 

e p essa e t el t a ta e t de les seves dades sego s el ue s’esta lei  e  el p ese t apa tat.

Les vost es dades se a  edides a ualsevol de les ad i ist a io s o so iades als efe tes de o t ol, d’estudis i a àlisi po la io al, ai í o  a alt es ad i ist a io s e  as d’o liga i  

legal. 

Les dades personals seran conservades mentre siguin necessàries amb relació la finalitat indicada. Una vegada deixin de ser necessàries, les dades es conservaran bloquejades per al 

compliment de obligacions legals així com per finalitats històriques i estadístiques. Aquelles dades que no siguin necessàries per a complir aquestes finalitats seran suprimides. 

Qualsevol pe so a t  d et a sol·li ita  l’a s a les seves dades pe so als, a e tifi a -les o a sup i i -les, a li ita - e el t a ta e t o a oposa -s’hi, ai í o  el d et a la po ta ilitat de les 

dades i a evo a  el seu o se ti e t. A uests d ets pode  se  e e its itja ça t ) u  es it ad eçat al Co so i de l’Ha itatge de Ba elo a Ca e  Do to  Aiguade , 4 de Ba elo a; o ) 

mitjançant un correu electrònic a dpo_chb@imhab.cat. E  a d s asos, s’ha d’i di a  e  l’assu pte E e i i de d ets RGPD: Co so i de l’Ha itatge de Ba elo a  i  a o pa a  la 

sol·li itud a  u a pia de DNI, passapo t o NIE. E  as d’a tua  o  a ep ese ta t, ta  s’hau à d’a edita  a uesta o di i .

Cas ue la pe so a egui ue els seus d ets o ha  estat adie t e t atesos pot p ese ta  u a e la a i  dava t l’auto itat de o t ol o pete t: Auto itat Catala a de P ote i  de Dades.  

Pe  ualsevol o sulta o e la a i  e  ela i  al t a ta e t de dades pe so als pode  posa -se e  o ta te a  el delegat de p ote i  de dades del Co so i de l’Ha itatge de Ba elo a 

mitjançant la següent adreça electrònica indicada anteriorment: dpo_chb@imhab.cat

Autoritzem 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.

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

l'administració consideri oportuns per a tramitació del present expedient.

2. Ens comprometem 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. 

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

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

4. Autoritzem 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’Ag ia 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.

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

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

6. Que som coneixedors sobre les incompatibilitats d'aquesta subvenció. 



Documentació general que cal aportar

Documentació específica que cal aportar

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ

Població Data

Signatura de la persona sol·licitant

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

i, si és el cas, de cadascun dels propietaris. 

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 o agrupacions de propietaris.

Formulari de dades bancàries per a poder realitzar el pagament de la subvenció, a nom dels beneficiaris de la subvenció, signada per

a uests i a  la diligè ia de o fo itat de l’e titat a à ia. 

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

Co t a te d’a e da e t pel ual s’ha i i iat el p o edi e t judi ial d’i paga e t de les e des de llogue .

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


