
  A EMPLENAR PER L'OFICINA
Data:

Exp. núm.

  DADES DEL SOL·LICITANT
Nom Cognoms

DNI Domicili de notificació

Municipi Telèfon Correu electrònic

  CARACTERÍSTIQUES DE L'HABITATGE
Superfície útil (m2) Nombre de dormitoris Municipi

Observacions i altres preferències
Cèdula d'habitabilitat Ascensor Garatge
Certificat d'Eficiència Energètica de l'Edifici Moblat Pati
ITE (Inspecció Tècnica de l'Edifici) Calefacció Electrodomèstics

  SOL·LICITO

  AUTORITZO

  DOCUMENTS ADJUNTS
Escriptura de l'habitatge

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ                                                  
A LA BORSA D'HABITATGE                                                       

PROPIETARIS

Que, previament a la tramitació adient, se m'inclogui dins la Borsa d'Habitatge de l'Urgell i dins del Programa de Mediació 
per al Lloguer Social, d'acord amb el Decret 75/2014, del 27 de maig, del Pla pel Dret a l'Habitatge.

l'Oficina d'Habitatge de l'Urgell, als efectes de notificació, a utilitzar qualsevol dels mitjans recollits en aquesta sol·licitud 
(telèfon, adreça electrònica).

Escriptura de l'habitatge
DNI/NIE sol·licitant i membres de la unitat de convivència
Cèdula d'habitabilitat
Certificat d'Eficiència Energètica de l'Edifici
Últim rebut de l'IBI
Últimes factures de subministraments bàsics (Aigua, llum, gas…)

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/670, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) us informem del següent:
Responsable del tractament: Consell Comarcal de l'Urgell, Carrer Agoders, 16, Tàrrega - 25300 Lleida - 973 500 707 - consell@urgell.cat
Finalitat del tractament: Prestació de serveis i gestió de tràmits de l'Oficina d'Habitatge de l'Urgell
Legitimació: el tractament és necessari per al compliment de les obligacions atribuïdes al Consell Comarcal de l'Urgell (article 6 RGPD)
Persones destinatàries: les vostres dades no se serviran a tercers, excepte obligació legal
Dades de les persones interessades: podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al seu tractament 
i sol·licitar-ne la seva limitació enviant la vostre sol·licitud a l'adreça del Consell Comarcal de l'Urgell o mitjançant correu electrònic 
a dpd@urgell.cat (articles 15 a 22 RGPD)

CONSENTIMENT PEL TRACTAMENT DE DADES
Amb la signatura d'aquest document presto el meu consentiment exprés perquè les meves dades puguin ser tractades per la finalitat esmentada

Lloc i data Signatura

C. Agoders, 16, Tàrrega    ·    25300    ·    Tèl. 973 500 707    ·    consell@urgell.cat

Aquest document té una validesa d'un any a comptar de la data del registre. Passat aquest temps caldrà actualitzar la 
documentació per tal de confirmar l'interès a mantenir la inscripció a la Borsa.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE TRACTAMENT DE DADES

Consell Comarcal de l'Urgell


