
 

Oficina Local d’Habitatge 

 

 
BORSA D’HABITATGE PER AL LLOGUER SOCIAL  

 

 

DADES DE L’HABITATGE 
 

Adreça:  

Codi postal:  

Població:  

Ref. Cadastral:  

Cèdula Habitabilitat:  

Certificat d’Eficiència:  

M2 quadrats útils:  

Orientació:  

 

 

 

CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE 

Exterior / Interior:  

Dormitoris:  

Banys:  

Safareig:  

Calefacció:  

Aire Condicionat:  

Balcó / Terrassa:  

Estat general de 

l’Habitatge: 
 

  

Ascensor:  

Plaça d’Aparcament: Núm: 

Traster: Núm: 

 



 

Oficina Local d’Habitatge 

           

 

 

DADES DEL PROPIETARI I/O PROPIETARIS 
 

1r Titular: 

 
Nom i Cognoms: .......  ....................................................................................................................... 

NIF/NIE: ........  .................................................................................................................................... 

Adreça:  ........ ...................................................................................................................................... 
Codi Postal:  ........ .............................................................................................................................. 

Població:  ........ .................................................................................................................................. 

Província:  ......... ................................................................................................................................ 

Mòbil:  ......... ....................................................................................................................................... 
Mail:  ......... ......................................................................................................................................... 

 

2n Titular: 
 

Nom i Cognoms: . ....... ...................................................................................................................... 

NIF/NIE: .......... ................................................................................................................................... 
Adreça: .. ........ .................................................................................................................................... 

Codi Postal: ..... ....... .......................................................................................................................... 

Població: .... ....... ............................................................................................................................... 

Província: ... ....... ............................................................................................................................... 
Mòbil: ......... ........ ............................................................................................................................... 

Mail: .......... ........ ................................................................................................................................ 

 
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:  

 
-Nota simple de la propietat 

-NIF/NIE de la propietat 

-Cèdula d’Habitabilitat (vigent) 

-Certificat d’Eficiència Energètica  
-Últim rebut de l’IBI 

-3 últims rebuts de la Comunitat de Propietaris 

-Revisió del gas (si s’escau) 
-Última factura dels subministraments de l’habitatge 

-Butlletins de les instal·lacions (si és necessari) 

-Llibreta del número del compte corrent on es vulgui domiciliar el pagament del lloguer 
 

 

 

 
 

 



 

Oficina Local d’Habitatge 

 

 

 
COMPLIMENT REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES 

 

De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, l’ informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de 

SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès SA (PROMUSA) amb CIF A-58618968 i domicili 

social situat en Av. Torre Blanca núm. 2-8 oficina 3D, 08172 Sant Cugat del Vallès, amb la finalitat d’ 
accedir a la Borsa de Mediació per al lloguer social de a l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya. Per poder 

atendre aquesta finalitat les seves dades seran cedides a l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya i/o 

administracions públiques.  

En compliment amb la normativa vigent, s’informa que les seves dades seran conservades durant el 

termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat. 

Promusa informa que procedirà a tractar les seves dades de manera lícita, lleial, transparent, 

adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Promusa es compromet a adoptar 
totes les mesures raonables perquè aquelles se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin 

inexactes. 

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, podrà exercir els drets 
d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les 

seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquestes, 

dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic olh@promusa.cat. 

 
 

 

 

 

 

Sant Cugat del Vallès, a...........de/d’......................................... de 20.... 
 

 

 

 
 

1r Titular       2n Titular: 

Signatura:       Signatura: 
 

 

 
 

 

 

 


