SOL·LICITUD PROGRAMA CESSIÓ HABITATGE
Dades d’identificació sol·licitant
Nom:

Primer cognom:

Tipus d’identificació:

DNI

NIF

NIE

Segon cognom:

Número d’identificació:

Adreça habitatge de cessió
Tipus de via:
Número

Nom de la via:
Bloc

Escala

Codi postal
M2

Habitatge buit

Pis

Població
Número habitacions

si

Porta
Província
Ascensor:

si

no

no

Adreça de notificació
Tipus de via:
Número
Codi postal

Nom de la via:
Bloc

Escala

Pis

Població

Porta
Província

Telèfon fix 1

Telèfon mòbil 1

Correu electrònic 1

Telèfon fix 2

Telèfon mòbil 2

Correu electrònic 2

SOL·LICITA:
Que prèvia la tramitació adient es procedeixi a la inclusió dins el programa de cessió d’aquest
habitatge , d’acord amb el Decret 244/2005 de 8 de novembre
Signat

Barcelona,
1.

de

de 20

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal
(LOPD), personal l’informem que les seves dades personals que voluntàriament consigneu en aquest document,
seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya i d’ADIGSA, empresa pública, amb domicili social al Carrer Diputació, 92, 08015
Barcelona, amb la finalitat de tramitar i gestionar la relació per la cessió d’habitatge entre vostè i ADIGSA
Així mateix, l’informem que vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i, cas de finalitzar la relació entre
vostè i ADIGSA, cancel·lació de les seves dades personals, mitjançant una comunicació escrita a la que haurà
d’adjuntar una fotocòpia del DNI, adreçada a la seu d’ADIGSA (Àrea TIC), al domicili social abans esmentat.

2.

A efectes de notificació, autoritzo a que ADIGSA utilitzi qualsevol del mitjans anunciats en la present instància
(telèfon, email, SMS...)
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TRAMITACIÓ DOCUMENTACIÓ DE CESSIÓ D’ÚS:

LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ PER LA TAXACIÓ DE
LLOGUER:
o Sol·licitud complimentada.
o Fotocòpia del DNI del propietari o propietaris.
o Fotocòpia de l’escriptura de compravenda.

(*) En cas de estar d’acord amb la taxació, aportar documentació a baix esmentada, per
poder preparar el contracte de Mandat.

LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ PER LA PREPARACIÓ
CONTRACTE MANDAT:
o Fotocòpia de la cèl·lula d’habitabilitat.
o Fotocòpies de les factures:
o Últim rebut de Llum i certificat butlletí blau de l’electricitat.
o Últim rebut de l’aigua.
o Últim rebut del gas.
o Últim rebut del servei de manteniment de caldera o escalfador.
o Fotocòpia del rebut pagat d’Impost de Bens Immobles (IBI).
o Fotocòpia de la cartilla del banc (dades bancàries), per tal que se li ingressi
l’import del cànon a rebre.
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