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  SOL∙LICITUD HABITATGE LLOGUER AMB OPCIÓ DE COMPRA 
DADES DEL 1r  SOL·LICITANT 

Cognoms: 

Nom:       

DNI-permís de residència: 

Data de naixement: 

Domicili: 

Localitat:        Codi postal: 

Telèfons: 

Correu electrònic: 

Estat civil: 

 
DADES DEL 2n  SOL·LICITANT 

Cognoms: 

Nom:       

DNI-permís de residència: 

Data de naixement: 

Domicili: 

Localitat        Codi postal: 

Telèfons: 

Correu electrònic: 

Estat civil: 

 
Estic interessat en formar part del sorteig que es realitzarà per a l’adjudicació dels habitatges amb 
protecció oficial en règim de lloguer amb opció de compra a la promoció: (Heu de marcar una opció) 
 
       SANT ADRIÀ DEL BESÒS       
      SANT FELIU DE LLOBREGAT 
 
Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar. 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE:       
 
1- Que els ingressos de la unitat familiar són superiors a 8.000€ anuals i inferiors a  4,21 vegades l’IRSC 
(1 persona: 44.730,86 € / 2 persones: 46.114,29 € / 3 persones: 48.097,70 € / 4 persones o més: 
48.268,95 €). 

2- Que les persones que consten a la sol·licitud no siguin titulars del ple domini sobre algun habitatge 
lliure o protegit i que les persones no siguin arrendatàries d’un habitatge amb protecció oficial (HPO) en 
el moment de la signatura del contracte (veure excepcions a les Bases d’Adjudicació). 

3- Que resideixo i estic empadronat, ininterrompudament, al municipi triat amb un mínim de 1 any de 
residència. 

SI     NO 
 
4- Que treballo en una empresa al municipi triat amb un mínim de 1 any. 
        SI     NO 

 
5- Mobilitat reduïda     

Signatura 

…………………........., ………………..................………..de 2016 
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INFORMACIÓ GENERAL: 

TOTES LES SOL∙LICITUDS S’HAURAN DE PRESENTAR AL REGISTRE D’ENTRADA DE L’IMPSOL O AL DE 
L’AJUNTAMENT CORRESPONENT (OFICINES LOCALS D’HABITATGES O OFICINES ATENCIÓ AL CIUTADÀ). 

NO SERÀ ADMESSA I NO ES TINDRÀ PER FETA LA SOL∙LICITUD SENSE EL SEGELL DE REGISTRE D’ENTRADA. 

PER A PODER OPTAR ALS HABITATGES DE LLOGUER AMB OPCIÓ DE COMPRA DE L’IMPSOL SERÀ NECESSARI ESTAR 
INSCRIT AL REGISTRE D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE CATALUNYA www.registresolicitants.cat 

PER A VEURE ALTRES REQUISITS CONSULTEU BASES. 

 

Política de protecció de dades de caràcter personal: 

La finalitat de la recollida de les dades que heu indicat en aquest full de sol∙licitud, és la de prestar‐li una atenció 
personalitzada, o enviar‐li informació sobre els nostres productes o serveis, i sobre les nostres promocions, amb 
la vostra signatura atorgueu el vostre consentiment per a la inclusió i tractament informàtic de les vostres dades 
personals en els fitxers que gestiona i dels que n’és responsable l’IMPSOL. 
En relació amb aquestes dades podeu exercir els drets d’accés, oposició, rectificació o cancel∙lació, dirigint‐vos 
per escrit a l’IMPSOL, carrer seixanta‐dos, núm. 16, edifici A, 4a planta, 08040 Barcelona. 

El sol∙licitant és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses en el present formulari. Així 
mateix, la seva acceptació suposa la prestació del seu consentiment exprés per a que IMPSOL pugui trametre‐li 
comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà equivalent, en els termes 
establerts a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no 
estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir‐se a l’adreça anteriorment indicada. 

Horari del registre d’entrada de l’IMPSOL: De 9h a 14h. 
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