
 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades s’inclouran al Fitxer 
de Registre general d’entrada i sortida de documents del que és responsable l’Ajuntament del Masnou i seran objecte de tractament, exclusivament, per a la 
finalitat específica de garantir la constància de l’entrada de documents a l’Ajuntament; només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una 
llei. També seran objecte de tractament per la unitat administrativa a qui correspon la gestió de l’assumpte.   
 
Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret reconegut per la llei, es pot adreçar aportant còpia del DNI o document 
identificatiu equivalent a l’OAC al Carrer de Roger de Flor, 23 08320 El Masnou.  

Exposició de fets 

Documents aportats 

Data Signatura del sol·licitant 

Cognoms i nom DNI/NIE/Passaport 

En representació de 

Domicili Codi postal 

Municipi Correu electrònic  Telèfon 

DNI/NIE/Passaport 

Vull accedir al programa de borsa de mediació pel lloguer social. 
 
Adreça de l’habitatge que es vol incloure en el pro grama.  
Carrer       Número   Bloc Escala    Pis  Porta 
 
 
Dades de l’habitatge 
Superficie útil (m2)  Nombre d’habitacions  Nombre de banys  Ascensor    Si  No  
 

 

  Sol·licitud degudament complimentada.   Fotocòpia DNI/NIE dels propietaris  
 

        Fotocòpia cèdula habitabilitat en vigor.    Fotocòpia de l’escriptura de compravenda/herència. 
 
          Fotocòpia del certificat energètic.             Fotocòpia estar corrent despeses comunitàries. 
 

     Fotocòpies de les factures de subministraments, amb la lectura real del comptador i el justificant                           
que aquestes factures han estat abonades:  

 
  Últim rebut del subministrament elèctric. 
              Últim rebut de l’aigua 
              Últim rebut del gas.  
 
           Fotocòpia del servei de Manteniment de la caldera (si s’escau)  
 
           Fotocòpia del certificat del butlletí elèctric.  
 
Autoritzo a que l’Ajuntament pugui comprobar el pagament de l’últim rebut de l’IBI i de les escombraries. 

  Si  No 
En cas de no autoritzar, s’haurà de portar una fotocòpia que acrediti el pagament.  
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Registres 

 


