Segell de registre d’entrada

Sol·licitud per accedir al Programa de Mediació d’habitatges
Dades de la persona sol·licitant
Cognoms i nom

Núm. de DNI

NIE

Adreça de l’habitatge que es proposa en mediació
Carrer
Número

Bloc

Codi Postal

Població

Escala

Pis

Porta

Província

Dades de l’habitatge
Superfície útil (m2)

Barri o districte
Nombre d’habitacions

Nombre de banys

Ascensor

Escala

Pis

Sí

No

A quin preu de mercat llogaria aquest habitatge?

Adreça de notificació
Carrer
Número

Bloc

Codi Postal

Població

Porta

Província

Adreça electrònica 1

Telèfon particular

Telèfon mòbil

Adreça electrònica 2

Telèfon particular

Telèfon mòbil

Sol·licito
Que, prèvia la tramitació adient, s’inclogui aquest habitatge dins el Programa de Mediació, d’acord amb el Decret 13/2010,
de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge de 2009-2012.

Autoritzo
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i a l’Oficina d’Habitatge d’Igualada, als efectes de notificació, a utilitzar qualsevol del
mitjans recollits en aquesta sol·licitud (telèfon, adreça electrònica, SMS).
Localitat i data

Signatura

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les vostres dades
de caràcter personal seran incorporades en un fitxer del qual és responsable l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb domicili social al carrer de la Diputació,
92, 08015 Barcelona, a fi de gestionar la vostra sol·licitud.
Us informem de la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació i, en cas de finalitzar la vostra relació amb l’Agència, cancel·lació de les vostres dades personals
mitjançant una comunicació escrita, a la qual haureu d’adjuntar una còpia del DNI, adreçada a la seu de l’Agència (Àrea TIC), al domicili social abans esmentat.

Documentació adjunta
Documentació per a la taxació de lloguer
Sol·licitud emplenada.
Fotocòpia del DNI/ NIE del/de la propietari/ària o propietaris.
Fotocòpia de l’escriptura de compravenda.
Fotocòpia de la cèdula d’habitabilitat.( Si no és disposa de la cèdula d’habitabilitat, s’haurà de presentar com a molt en el
moment de la signatura del compromís de Mediació)
Certificat d’eficiència energètica.

Documentació per a la preparació del compromís de Mediació
Fotocòpies de les factures de subministraments, amb la lectura real del comptador
Justificant que aquestes factures estan pagades (caixa o banc):
Últim rebut del subministrament elèctric
Últim rebut de l’aigua.
Últim rebut del gas.
Últim rebut del servei de manteniment o revisió actualitzada de caldera o escalfador
Certificat del butlletí de reconeixement d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió actual.
Fotocòpia del rebut pagat de l’Impost de Béns Immobles(IBI).
Alta documentació:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Nota: El preu proposat tindrà una validesa de tres mesos.

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ

La persona que subscriu aquesta declaració reconeix que no s’adjunten els documents exigits que s’assenyalen amb un
CERCLE en aquest full.

Localitat i data
Signatura

