
Oficina Local d’Habitatge 
Programa Reallotge.cat 
Vilanova i la Geltrú 

DADES DE L’HABITATGE OFERTAT 

 

PROGRAMA REALLOTGEM.CAT
FORMULARI DE PRE-OFERTA D'HABITATGE

DADES DE L’OFERENT 

Nom i cognoms: 

DNI/NIE: 

Telèfon/s: 

Correu electrònic: 

Adreça de contacte: 

Usufructuari@ Apoderat@ Autoritzat@ 

Mod. 2021-001

Propietari@ 

   Alçada planta:  Ascensor?  Sí          No 

Zona/barri: 
Adreça: 

Metres:               m2   

Any de construcció: 
Núm. de dormitoris:     Núm. de banys: 

Disposa de mobiliari?  Sí         No 

Renda:      €/mensuals     Comunitat:  inclosa    A part

 € 
 €/m2

 Import comunitat: 

ÍNDEX DE REFERÈNCIA DE LLOGUER A DATA       

Data darrera ocupació

Signatura 

Vilanova i la Geltrú,

:

Pl. de la Vila, 8 1r pis  • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 816 90 31 • www.vilanova.cat/habitatge

http://www.vilanova.cat/habitatge


Observacions: 

DOCUMENTACIÓ QUE CALDRÀ APORTAR: 
Per tal de procedir a concertar una visita al seu habitatge, ens haurà d’aportar: 

- Aquest formulari degudament complimentat i signat.

- Fotocòpia del DNI del/ls propietari/s.

- Fotocòpia de l’escriptura de l’habitatge.

- Cèdula d’habitabilitat  de l’habitatge, o comprovant de que s’està tramitant.

- Certificat d’eficiència energètica de l’habitatge, o comprovant de que s’està tramitant.

D’acord amb la normativa en matèria de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran tractades per 
gestionar la seva sol·licitud. El responsable de tractament és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La base jurídica és 
el consentiment de l’interessat. Les seves dades podran ser cedides a altres Àrees de l’Administració, i/o Institucions 
per poder dur a terme la gestió d’aquest tràmit . Per a més informació consulti la nostra política de privacitat al web 
www.vilanova.cat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, a l’adreça Plaça de la Vila, 8, CP 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona), mitjançant instància general a la 
Seu Electrònica amb assumpte “Tutela dels drets”, o mitjançant un correu electrònic a l’adreça dpd@vilanova.cat 
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