
  

 

  

Sol·licitud de presentació de documentació per a l’Oficina d’Habitatge  
  

Nom i cognoms____________________________________________________________,amb adreça 
a__________________________________________________________________________________ 
de _____________________________________, CP __________, telèfon ______________________, 
correu electrònic _______________________________________i DNI__________________________,  
   

Com a representant de: nom____________________________________________________________, 
amb adreça a________________________________________________________________________ 
de _____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 
correu electrònic _______________________________________i NIF__________________________,  
i en qualitat de ________________________________________________  

Per al tràmit amb núm. d’expedient: _______________________ 

 

Ajuts/subvencions al lloguer Cèdules habitabilitat 

Prestacions Urgents Ajuts rehabilitació edificis 

Lloguer Jove/Bo Jove ITE 

SIDH (intermediació bancs) Registre HPO 

Borsa de Lloguer Altres 

Amb aquesta sol·licitud presento la documentació següent: 

 DOCUMENT COMPULSA DOCUMENT COMPULSA 

DNI / NIE / Passaport (VIGENT) de  Rebuts de lloguer del mes/mesos 

___________________________________ ________________________________  

Llibre de família Contracte de lloguer (sencer) 

Informe de Vida Laboral (vigència màx. 

3 mesos) de _________________________ Declaració renda (IRPF), any _________ 

Contracte laboral Certificat imputacions (IRPF), any ______ 

Nòmina, mes/mesos: 

Documentació SIDH 

Altres (especificar) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Vilanova i la Geltrú, _______________de _______________________________de 20____ 
(signatura) 
  

  

  

 

En compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informen que les 
dades facilitades s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat titularitat de l ‘Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (plaça de la 
Vila núm. 8, 08800).  

Us informen que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament d’acord amb el que 
preveu el Reglament (UE) 2016/679 mitjançant petició escrita adreçada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament.  

  

       ● Plaça de la Vila, 8 ● 08800 Vilanova i la Geltrú ● 93 8140000 ● habitatge@vilanova.cat ● 
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