
SEGELL REGISTRE DIGITAL 

2022AUTORITZAR LA CÀRREGA SOBRE L’HABITATGE 

 (PROGRAMA COHESIÓ SOCIAL) 

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem, i en enviar aquest formulari consentiu, que les vostres dades 
personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (segons les competències/fitxer-LOPD “056-Jornades, cursos i 
activitats informatives”) amb la finalitat de gestionar la tramesa d’informació regular sobre l’activitat municipal (tractament 
0162), legitimada en base al vostre consentiment. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers.  
Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar 
informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a bcn.cat/ajuntament/protecciodades   
Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en 
informar el camp correu electrònic ens autoritzeu a emprar aquest mitjà per la realització de comunicacions directament 
relacionades amb la finalitat indicada. 

Núm. d’expedient: ___________________ 

Dades de la persona propietària de l’habitage 

Nom i cognoms  NIF/NIE 

Adreça (carrer, plaça, núm., pis i porta) Població i codi postal 

Adreça electrònica de contacte Telèfon 

En qualitat de 

AUTORITZO (1)

l’Institut Municipal de l'Habitatge (IMHAB) perquè realitzi les gestions necessàries amb el Col·legi de Registradors de la Propietat,

per tal de fer efectiva la càrrega sobre l’habitatge situat a l’adreça ______________________________________ número ____, 

pis ___, porta ___ de Barcelona, de l’import de l‘ajut complementari individual per a les obres de _______________ 

________________________ realitzades en aquest mateix immoble. 

Localitat i data __________________________, _______________________

Signatura de la persona sol·licitant

Nom i cognoms __________________________________________________

(1) La càrrega sobre la propietat es farà efectiva a partir de l’abonament a la persona interessada, per l’import de l’ajut individual

complementari.

http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades
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