
SOL·LICITUD BORSA MEDIACIÓ 
LLOGUER DE NAVÀS- PROPIETARI/A

A EMPLENAR PER L'AJUNTAMENT

Data 

Entrada núm.

DADES DEL/LA SOL·LICITANT
Nom i cognoms DNI

Domicili de notificació Codi postal

Municipi Telèfon Correu electrònic

DADES DEL/LA REPRESENTANT (si procedeix)
Nom i cognoms DNI / NIE

ADREÇA DE L’HABITATGE
Carrer, plaça, passeig...... Número Bloc Escala Pis Porta

                                

 CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE
Superfície útil (m²)            Dormitoris Antiguitat    Conservació Orientació

                

Sala-menjador Detalls-observacions

       Exterior                            Interior

Cuina Electrodomèstics Detalls

                                             

Banys Detalls-observacions

Ascensor              Garatge Traster Altres

        Sí            No         Sí            No         Sí            No          Balcó          Terrassa            Safareig           Galeria            Pati            Jardí

Tipus de gas Caldera Antiguitat Calefacció Aire condicionat

        Sí            No         Sí            No

 Materials paviment Materials parets

Fusteria interior Fusteria exterior

SOL·LICITO
Que, prèvia la tramitació adient, s’inclogui aquest habitatge dins la Borsa d’Habitatges el Programa de Mediació, d’acord amb el
Decret 75/2014, del 27 de maig, del Pla pel Dret a l’Habitatge.

 AUTORITZO
L’Ajuntament de Navàs, als efectes de notificació, a utilitzar qualsevol dels mitjans recollits en aquesta sol·licitud (telèfon, adreça 
electrònica).

Ajuntament de Navàs (OAC)
Plaça de l’Ajuntament, 8   ·   08670 Navàs   ·   Tel 938 390 022   ·   oac@navas.cat



ADJUNTO ELS DOCUMENTS DADES DE NOTIFICACIÓ
Número de compte per ingressar el lloguer
DNI/NIE de totes les persones propietàries
Escriptura de la propietat
Nota simple del Registre de la Propietat actualitzada
Rebuts impostos i taxes (IBI, taxa residus, comunitat...)
3 últims rebuts de subministraments (llum, aigua,...)
Butlletins de les instal·lacions (en cas necessari)
Revisió periòdica del gas (en cas necessari)
Cèdula d’habitabilitat actualitzada
Certificat d’eficiència energètica

Persona a notificar

Sol·licitant 
       

Representant

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb 
aquesta sol·licitud al correu electrònic indicat

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/670, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) us informem el següent:
Responsable del tractament: Ajuntament de Navàs – Pl. Ajuntament, 8 – 08670 Navàs – Telèfon 938390022 – Correu electrònic oac@navas.cat
Finalitat del tractament: prestació de serveis i gestió de tràmits municipals
Legitimació: el tractament és necessari per al compliment de les obligacions atribuïdes a l’Ajuntament de Navàs (article 6 RGPD)
Persones destinatàries: les vostres dades no se serviran a tercers, excepte obligació legal
Dades de les persones interessades: podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació,
enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant correu electrònic a dpd.ajnavas@diba.cat (articles 15 a 22 RGPD)
Informació addicional: podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a https://www.navas.cat/ajuntament/politica-de-privadesa/

CONSENTIMENT PEL TRACTAMENT DE DADES
Amb la signatura d’aquest document presto el meu consentiment exprés perquè les meves dades puguin ser tractades per la finalitat esmentada.

Lloc i data Signatura

Ajuntament de Navàs (OAC)
Plaça de l’Ajuntament, 8   ·   08670 Navàs   ·   Tel 938 390 022   ·   oac@navas.cat

mailto:oac@navas.cat
mailto:dpd.ajnavas@diba.cat
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