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SOL·LICITUD DE DUPLICAT DE CÈDULA D’HABITABILITAT 
 

DADES PERSONALS 

 
Nom i cognoms_____________________________________________________,amb 
adreça a______________________________________________________________ 
de ____________________________________________________, CP ___________ 
telèfon ______________________, correu electrònic ___________________________ 
i DNI_________________________, amb la present instància: 
 
SOL·LICITO: 
 
Que s’expedeixi un DUPLICAT de la cèdula d’habitabilitat de l’habitatge ubicat a 
C/_______________________________________________  nº __________  
Esc/Bloc _________ pis _______ porta _________ de Vilanova i la Geltrú, 
del qual en sóc: 
 

� propietari/a        � llogater/a       � autoritzat/da       
 
I a tal efecte aporto la següent documentació:  
 
Si ho sol·licita el propietari/a: 

� Fotocòpia del DNI 
� Escriptura de l’habitatge –únicament per a consulta, no es requerirà cap fotocòpia-. 
 

Si ho sol·licita el llogater/a: 
� Fotocòpia del DNI 
� Contracte de lloguer vigent –únicament per a consulta, no es requerirà cap fotocòpia-. 
 

Si ho sol·licita un autoritzat/da del propietari: 
� Fotocòpia del DNI del propietari/a 
� Fotocòpia del DNI de l’autoritzat/da 
� Escrit d’autorització del propietari/a 
� Escriptura de l’habitatge –únicament per a consulta, no es requerirà cap fotocòpia-. 
 

 
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. 
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