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Núm. d’expedient.......................... Any.............

Subvencions per al pagament del cost del lloguer dels habitatges obtinguts del 
mercat privat per a destinar-los a les persones en situació d’emergència econòmica i 
social, i risc d’exclusió residencial.

 Casos de la Mesa de valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya, i de les 
meses d’emergències pròpies, amb resolució favorable, i pendents de reallotjament  

1.- Dades de la persona sol·licitant
Nom Primer cognom Segon cognom

Nom sentit: 
Aquest espai s’ha d’emplenar en el cas que la persona trans (transsexual, transgènere) s’identifiqui amb el nom sentit d’acord amb la 
targeta sanitària  expedida pel CatSalut 
Tipus d’identificació Número identificador Vigència NIE anterior al DNI (si escau)

 DNI  NIE 

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça electrònica 

Discapacitat  SI  NO En cas positiu indicar el grau:  %
Família Monoparental: SI  NO Família Nombrosa: SI  NO

Gènere (Dona, home, no binari) Data de naixement

Quina és la vostra situació laboral? Actiu/iva / Aturat/ada/ Pensionista/ Altres

2.- Dades de l’habitatge
Tipus de via (plaça, carrer, etc.) Nom de la via

Número Bloc Escala Pis Porta

 
Codi postal Població

Referència cadastral (20 dígits):

3.- Informació referent a la Mesa

Dades referents a la Resolució Favorable de la Mesa de valoració de situacions d’emergències econòmiques i social de 
Catalunya, i de les meses d’emergències d’àmbit local:
Nom de la Mesa Municipi Data Resolució favorable de la Mesa
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4.- Dades del contracte d’arrendament
Dades del: 
(Propietari o Administrador) Nom Primer cognom Segon cognom

Data d’inici del contracte Data de finalització del contracte Import del lloguer mensual
 €

Darrer lloguer pagat (mes/any)
Sistema de pagament del lloguer: (Transferència, rebut domiciliat, ingrés en compte, o rebut emès per l'administrador)

5.- Dades personals i econòmiques de la unitat de convivència

Dades de la resta de components de la unitat de convivència (excepte la persona sol·licitant)
Nom Cognoms Parentiu: 

Tipus d’identificació:  NIF  NIE  Menor NIF/NIE: Vigència: 
Discapacitat SI  NO En cas positiu:  %
Sexe  Home     Dona  No binari Data de naixement 
Quina és la vostra situació laboral?

Nom Cognoms Parentiu: 

Tipus d’identificació:  NIF  NIE  Menor NIF/NIE: Vigència: 
Discapacitat SI  NO En cas positiu:  %
Sexe  Home     Dona  No binari Data de naixement 
Quina és la vostra situació laboral?

Nom Cognoms Parentiu: 

Tipus d’identificació:  NIF  NIE  Menor NIF/NIE: Vigència: 
Discapacitat SI  NO En cas positiu:  %
Sexe  Home     Dona  No binari Data de naixement 

Quina és la vostra situació laboral?

Nom Cognoms Parentiu: 

Tipus d’identificació:  NIF  NIE  Menor NIF/NIE: Vigència: 
Discapacitat SI  NO En cas positiu:  %
Sexe  Home     Dona  No binari Data de naixement 
Quina és la vostra situació laboral?

Nom Cognoms Parentiu: 

Tipus d’identificació:  NIF  NIE  Menor NIF/NIE: Vigència: 
Discapacitat SI  NO En cas positiu:  %
Sexe  Home     Dona  No binari Data de naixement 
Quina és la vostra situació laboral?
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6. Documents que cal adjuntar a la sol·licitud
Per valorar aquesta sol·licitud, ha d’anar acompanyada de la documentació que es detalla. L’Agència pot demanar 
documentació complementària que es consideri pertinent per tramitar l’expedient.

-Resolució favorable de les Meses d'emergències pròpies. 

-Contracte d'arrendament de l'habitatge degudament signat. 

-Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de 
convivència en edat laboral dels 3 mesos anteriors a la presentació de sol·licituds. 

-Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte en què s'ha 
d'ingressar la subvenció. 

-Rebuts de lloguer pagats mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès 
per l'administrador de la finca des de la signatura del contracte fins a la presentació de la sol·licitud.

-En cas que es llogui l'habitatge a una família que resideix al mateix habitatge objecte del lloguer, la 
documentació relativa al procés de desnonament on s'acrediti que hi ha data de llançament assenyalada 
en el moment anterior a la formalització del contracte de lloguer.

7. Documentació del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència susceptible de ser 
consultada telemàticament a altres administracions públiques, d’acord amb el que estableix 
l’article 70 del Decret 76/2020, d’Administració electrònica, llevat que us oposeu a la consulta
En el cas de denegar les consultes, hauran de presentar la documentació detallada a continuació:

-DNI/TIE/Certificat de Registre de Ciutadans de la Unió Europea de la persona sol·licitant i de tots els 
membres que integren la unitat de convivència.

-Certificat de convivència emès per l'Ajuntament actualitzat a la data de presentació de la sol·licitud, que 
acrediti la residència a l'habitatge de totes les persones. (Padró municipal d'habitants)

-Els certificats de discapacitat o, si s'escau, de mobilitat reduïda que superin el grau del 33 % de qualsevol 
dels membres de la unitat de convivència o els certificats de persones amb gran dependència. Les 
persones que tinguin reconeguda una pensió de la Seguretat Social per incapacitat permanent en el grau 
de total, absoluta o de gran invalidesa o que tinguin reconeguda una pensió de classes passives per 
jubilació o retir d'incapacitat permanent per al servei o inutilitat, es consideren afectats per una discapacitat 
en grau igual al 33 % a tots els efectes, i el document que acredita aquesta circumstància és la resolució 
de l'INSS o de classes passives. Per tant, no cal que sol·licitin el reconeixement de discapacitat.

-Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat que acrediti que cap dels membres de la unitat 
de convivència és titular d'un habitatge.

-Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que formen la unitat 
de convivència  emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

-En el cas de persones en situació d'atur, certificat/s de l'oficina de treball amb l'import percebut durant l'últim 
mes abans a la presentació de la sol·licitud. (Servei d'Ocupació de Catalunya i Servicio Estatal de Empleo 
Público)

-En el cas de persones pensionistes o perceptores de la renda garantida de ciutadania o ingrés mínim vital, 
certificats emesos pels òrgans pagadors, acreditatius de l'import a percebre durant l'últim mes abans a la 
presentació de la sol·licitud. (Institut Nacional de la Seguretat Social)    

-Títol de Família Nombrosa, si escau. 
-Títol de Família Monoparental, si escau. 
-Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General 

de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya(ATC).
-En els casos gestionats per la Mesa de valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de 

Catalunya, la resolució favorable de l'òrgan col·legiat tècnic. 
-Cèdula d'habitabilitat vigent. 

Si us voleu oposar podeu marcar la casella que apareix a continuació, però en aquest cas haureu 
d’aportar la documentació acreditativa necessària.

 M’oposo a la consulta de les dades esmentades
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DECLARO:
1.Que els ingressos econòmics mensuals de la meva unitat de convivència són de euros.
2.Que amb aquesta mateixa finalitat he demanat o obtingut altres ajuts públics o privats:

 Sí   No
En cas afirmatiu quins ajuts he obtingut:

3.Que no som usuaris amb títol jurídic habilitant de cap habitatge propietat o que gestioni l'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya, així com tampoc de cap administració pública en general. 

4.Que no tenim dret al lloguer social obligatori d'un gran tenidor d'habitatges, com alternativa adequada a la 
nostra situació, llevat causa justificada.

5.Que ni jo ni cap altre membre de la unitat de convivència som propietaris de cap altre habitatge o que sent-
ne, no en disposem de l'ús i gaudi.

6.Que ni jo ni cap altre membre de la meva unitat de convivència tenim cap relació de parentiu per vincle de 
matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat o adopció fins al segon grau, amb el/la 
propietari/ària de l'habitatge.

7.Que no estic sotmès a cap dels supòsits de prohibició pel fet de ser persona beneficiària de subvencions de 
conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i no haver estat objecte d'un 
procediment de revocació d'algun dels ajuts que estableix el Real Decret 42/2022, de 18 de gener, pel 
qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025 el o el Pla estatal 
d'habitatge anterior, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.

8.Compleixo les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la 
Seguretat Social.

9.Que la unitat de convivència de la persona sol·licitant manté les condicions que van donar lloc a la resolució 
favorable de Mesa

10.Que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud, com també les que he donat als 
professionals que em signen els informes. Em comprometo a aportar els documents que calgui i estic 
assabentat/ada que la falsedat o ocultació de dades podria ser motiu de canceŀlació o podria deixar 
sense efecte la subvenció. 

11.Que tinc coneixement del procediment i em comprometo a observar-lo amb els requisits i les disposicions 
de l'atorgament de la subvenció. 

12.Que estic informat/ada del contingut de l'apartat de comunicació que consta en aquesta sol·licitud.

SOL·LICITO:
Subvencions, en règim de concurrència pública no competitiva, per al pagament del cost del lloguer dels 
habitatges obtinguts del mercat privat per a destinar-los a les persones en situació d’emergència 
econòmica i social, i risc d’exclusió residencial

Població Data 

Signatura de la persona sol·licitant

Informació sobre protecció de dades

Activitat del tractament: Ajuts socials en matèria d'habitatge
Responsable del tractament:

Agència de l’Habitatge de Catalunya
C/ Diputació 92, 08008 Barcelona
Tel. 93 228 71 00
protdades.ahc@gencat.cat
http://agenciahabitatge.gencat.cat/

Delegat de protecció de dades: dpo.ahc@gencat.cat
C/ Diputació 92, 08008 Barcelona
Tel. 93 228 71 00

Finalitat del tractament: Gestionar la sol·licitud d'ajuts i prestacions en matèria d'habitatge.
Base jurídica: El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic essencial.
Destinataris: Les dades es poden comunicar a l'Administració Tributària, d'acord amb l'article 93.1 de la llei 

58/2003, de 17 de desembre, general tributària. A les persones que accedeixin a les dades en virtut del 
principi de publicitat activa previst a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. A administracions públiques per tal de facilitar el dret a no aportar 
documents elaborats per una altra Administració. 

file:///mailto:protdades.ahc@gencat.cat
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fagenciahabitatge.gencat.cat%2F&data=04%7C01%7Cfloria.perez%40gencat.cat%7Cafba65b1908148cba0e008d9e6f32834%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637794754283228234%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Pjhsfni%2B6mjnnsrd10TNLUoVaoUeJQSMMyTJxRL4TE4%3D&reserved=0
file:///mailto:dpo.ahc@gencat.cat
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Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos 
al tractament i sol·licitar-ne la limitació o, si s'escau, la portabilitat, presencialment, enviant la vostra 
sol·licitud a l'adreça de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o mitjançant la petició genèrica disponible 
a tràmits gencat (heu d'indicar clarament quin dret exerciu). Al web de l'Agència teniu disponible el 
següent formulari d'exercici dels drets, que també podeu adjuntar a la petició genèrica.

Termini de conservació de les dades: Expedients d'ajuts a l'adquisició d'habitatges: Destrucció total en un 
termini de cinc anys. Conservació permanent de la base de dades de gestió d'aquests expedients. TAD 
451.

Reclamació: Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una 
reclamació prèvia davant el delegat de protecció de dades (dpo.ahc@gencat.cat). Aquesta reclamació 
s'ha de resoldre en el termini màxim de 2 mesos a comptar de la seva recepció.
D’altra banda, també podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2FPeticio-generica%3Fcategory%3D72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&data=04%7C01%7Cfloria.perez%40gencat.cat%7Cafba65b1908148cba0e008d9e6f32834%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637794754283228234%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=H8j%2BJzjSxlxO7P62OPExPWKAoZOd%2FR3nq8S4kke3evA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fagenciahabitatge.gencat.cat%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2Fc82f4f68-28ad-49ad-b048-ca6f7007e69c%2FRE-113%2BSollicitud%2BARCO.pdf%3FMOD%3DAJPERES&data=04%7C01%7Cfloria.perez%40gencat.cat%7Cafba65b1908148cba0e008d9e6f32834%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637794754283228234%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=S%2F7D35VDRkn9Z7jYfWyAiabJYv0N3koR7DLDpuiCGgU%3D&reserved=0
file:///mailto:dpo.ahc@gencat.cat
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Núm. d’expedient.......................... Any.............
Subvencions per al pagament del cost del lloguer dels habitatges obtinguts del mercat privat per a destinar-los a les persones en situació d’emergència econòmica i social, i risc d’exclusió residencial.
 Casos de la Mesa de valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya, i de les 
meses d’emergències pròpies, amb resolució favorable, i pendents de reallotjament  
1.- Dades de la persona sol·licitant
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Nom sentit: 
Aquest espai s’ha d’emplenar en el cas que la persona trans (transsexual, transgènere) s’identifiqui amb el nom sentit d’acord amb la targeta sanitària  expedida pel CatSalut 
Tipus d’identificació
Número identificador 
Vigència 
NIE anterior al DNI (si escau)
 DNI 
 NIE 
Telèfon fix
Telèfon mòbil 
Adreça electrònica 
Discapacitat  
SI  
NO
En cas positiu indicar el grau: 
 %
Família Monoparental: 
SI  
NO
Família Nombrosa: 
SI  
NO
Gènere (Dona, home, no binari) 
Data de naixement
Quina és la vostra situació laboral? Actiu/iva / Aturat/ada/ Pensionista/ Altres
2.- Dades de l’habitatge
Tipus de via (plaça, carrer, etc.)
Nom de la via
Número
Bloc 
Escala
Pis
Porta
Codi postal
Població
Referència cadastral (20 dígits):
3.- Informació referent a la Mesa
Dades referents a la Resolució Favorable de la Mesa de valoració de situacions d’emergències econòmiques i social de Catalunya, i de les meses d’emergències d’àmbit local:
Nom de la Mesa
Municipi
Data Resolució favorable de la Mesa
4.- Dades del contracte d’arrendament
Dades del: 
(Propietari o Administrador)
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Data d’inici del contracte
Data de finalització del contracte
Import del lloguer mensual
 €
Darrer lloguer pagat (mes/any)
Sistema de pagament del lloguer: (Transferència, rebut domiciliat, ingrés en compte, o rebut emès per l'administrador)
5.- Dades personals i econòmiques de la unitat de convivència
Dades de la resta de components de la unitat de convivència (excepte la persona sol·licitant)
Nom 
Cognoms 
Parentiu: 
Tipus d’identificació: 
 NIF 
 NIE 
 Menor
NIF/NIE: 
Vigència: 
Discapacitat 
SI  
NO 
En cas positiu: 
 %
Sexe 
 Home    
 Dona 
 No binari 
Data de naixement 
Quina és la vostra situació laboral?
Nom 
Cognoms 
Parentiu: 
Tipus d’identificació: 
 NIF 
 NIE 
 Menor
NIF/NIE: 
Vigència: 
Discapacitat 
SI  
NO 
En cas positiu: 
 %
Sexe 
 Home    
 Dona 
 No binari 
Data de naixement 
Quina és la vostra situació laboral?
Nom 
Cognoms 
Parentiu: 
Tipus d’identificació: 
 NIF 
 NIE 
 Menor
NIF/NIE: 
Vigència: 
Discapacitat 
SI  
NO 
En cas positiu: 
 %
Sexe 
 Home    
 Dona 
 No binari 
Data de naixement 
Quina és la vostra situació laboral?
Nom 
Cognoms 
Parentiu: 
Tipus d’identificació: 
 NIF 
 NIE 
 Menor
NIF/NIE: 
Vigència: 
Discapacitat 
SI  
NO 
En cas positiu: 
 %
Sexe 
 Home    
 Dona 
 No binari 
Data de naixement 
Quina és la vostra situació laboral?
Nom 
Cognoms 
Parentiu: 
Tipus d’identificació: 
 NIF 
 NIE 
 Menor
NIF/NIE: 
Vigència: 
Discapacitat 
SI  
NO 
En cas positiu: 
 %
Sexe 
 Home    
 Dona 
 No binari 
Data de naixement 
Quina és la vostra situació laboral?
6. Documents que cal adjuntar a la sol·licitud
Per valorar aquesta sol·licitud, ha d’anar acompanyada de la documentació que es detalla. L’Agència pot demanar  documentació complementària que es consideri pertinent per tramitar l’expedient.
-Resolució favorable de les Meses d'emergències pròpies. 
-Contracte d'arrendament de l'habitatge degudament signat. 
-Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral dels 3 mesos anteriors a la presentació de sol·licituds. 
-Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte en què s'ha d'ingressar la subvenció. 
-Rebuts de lloguer pagats mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca des de la signatura del contracte fins a la presentació de la sol·licitud.
-En cas que es llogui l'habitatge a una família que resideix al mateix habitatge objecte del lloguer, la documentació relativa al procés de desnonament on s'acrediti que hi ha data de llançament assenyalada en el moment anterior a la formalització del contracte de lloguer.
7. Documentació del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència susceptible de ser consultada telemàticament a altres administracions públiques, d’acord amb el que estableix l’article 70 del Decret 76/2020, d’Administració electrònica, llevat que us oposeu a la consulta
En el cas de denegar les consultes, hauran de presentar la documentació detallada a continuació:
-DNI/TIE/Certificat de Registre de Ciutadans de la Unió Europea de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència.
-Certificat de convivència emès per l'Ajuntament actualitzat a la data de presentació de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes les persones. (Padró municipal d'habitants)
-Els certificats de discapacitat o, si s'escau, de mobilitat reduïda que superin el grau del 33 % de qualsevol dels membres de la unitat de convivència o els certificats de persones amb gran dependència. Les persones que tinguin reconeguda una pensió de la Seguretat Social per incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa o que tinguin reconeguda una pensió de classes passives per jubilació o retir d'incapacitat permanent per al servei o inutilitat, es consideren afectats per una discapacitat en grau igual al 33 % a tots els efectes, i el document que acredita aquesta circumstància és la resolució de l'INSS o de classes passives. Per tant, no cal que sol·licitin el reconeixement de discapacitat.
-Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat que acrediti que cap dels membres de la unitat de convivència és titular d'un habitatge.
-Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que formen la unitat de convivència  emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
-En el cas de persones en situació d'atur, certificat/s de l'oficina de treball amb l'import percebut durant l'últim mes abans a la presentació de la sol·licitud. (Servei d'Ocupació de Catalunya i Servicio Estatal de Empleo Público)
-En el cas de persones pensionistes o perceptores de la renda garantida de ciutadania o ingrés mínim vital, certificats emesos pels òrgans pagadors, acreditatius de l'import a percebre durant l'últim mes abans a la presentació de la sol·licitud. (Institut Nacional de la Seguretat Social)    
-Títol de Família Nombrosa, si escau. 
-Títol de Família Monoparental, si escau. 
-Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya(ATC).
-En els casos gestionats per la Mesa de valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya, la resolució favorable de l'òrgan col·legiat tècnic. 
-Cèdula d'habitabilitat vigent. 
Si us voleu oposar podeu marcar la casella que apareix a continuació, però en aquest cas haureu d’aportar la documentació acreditativa necessària.
 M’oposo a la consulta de les dades esmentades
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DECLARO:
1.Que els ingressos econòmics mensuals de la meva unitat de convivència són de 
euros.
2.Que amb aquesta mateixa finalitat he demanat o obtingut altres ajuts públics o privats:
 Sí  
 No
En cas afirmatiu quins ajuts he obtingut:
3.Que no som usuaris amb títol jurídic habilitant de cap habitatge propietat o que gestioni l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, així com tampoc de cap administració pública en general. 
4.Que no tenim dret al lloguer social obligatori d'un gran tenidor d'habitatges, com alternativa adequada a la nostra situació, llevat causa justificada.
5.Que ni jo ni cap altre membre de la unitat de convivència som propietaris de cap altre habitatge o que sent-ne, no en disposem de l'ús i gaudi.
6.Que ni jo ni cap altre membre de la meva unitat de convivència tenim cap relació de parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat o adopció fins al segon grau, amb el/la propietari/ària de l'habitatge.
7.Que no estic sotmès a cap dels supòsits de prohibició pel fet de ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts que estableix el Real Decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025 el o el Pla estatal d'habitatge anterior, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.
8.Compleixo les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
9.Que la unitat de convivència de la persona sol·licitant manté les condicions que van donar lloc a la resolució favorable de Mesa
10.Que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud, com també les que he donat als professionals que em signen els informes. Em comprometo a aportar els documents que calgui i estic assabentat/ada que la falsedat o ocultació de dades podria ser motiu de canceŀlació o podria deixar sense efecte la subvenció. 
11.Que tinc coneixement del procediment i em comprometo a observar-lo amb els requisits i les disposicions de l'atorgament de la subvenció. 
12.Que estic informat/ada del contingut de l'apartat de comunicació que consta en aquesta sol·licitud.
SOL·LICITO:
Subvencions, en règim de concurrència pública no competitiva, per al pagament del cost del lloguer dels habitatges obtinguts del mercat privat per a destinar-los a les persones en situació d’emergència econòmica i social, i risc d’exclusió residencial
Població 
Data 
Signatura de la persona sol·licitant
Informació sobre protecció de dades
Activitat del tractament: Ajuts socials en matèria d'habitatge
Responsable del tractament:
Agència de l’Habitatge de Catalunya
C/ Diputació 92, 08008 Barcelona
Tel. 93 228 71 00
protdades.ahc@gencat.cat
http://agenciahabitatge.gencat.cat/
Delegat de protecció de dades: dpo.ahc@gencat.cat
C/ Diputació 92, 08008 Barcelona
Tel. 93 228 71 00
Finalitat del tractament: Gestionar la sol·licitud d'ajuts i prestacions en matèria d'habitatge.
Base jurídica: El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic essencial.
Destinataris: Les dades es poden comunicar a l'Administració Tributària, d'acord amb l'article 93.1 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. A les persones que accedeixin a les dades en virtut del principi de publicitat activa previst a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. A administracions públiques per tal de facilitar el dret a no aportar documents elaborats per una altra Administració. 
Sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de nova ocupació
Sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de nova ocupació
Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge
cèdula d'habitabilitat, habitatge, nova ocupació
DC52
Perez Torrento, Floria
3
Microsoft Office Word
18/1/2021 12:07:00
11/10/2022 14:26:00
11/10/2022 15:06:00
0
4
1713
9013
4
Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge
317440
331
229
10584
11/10/2022 14:26:00
Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació o, si s'escau, la portabilitat, presencialment, enviant la vostra sol·licitud a l'adreça de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat (heu d'indicar clarament quin dret exerciu). Al web de l'Agència teniu disponible el següent formulari d'exercici dels drets, que també podeu adjuntar a la petició genèrica.
Termini de conservació de les dades: Expedients d'ajuts a l'adquisició d'habitatges: Destrucció total en un termini de cinc anys. Conservació permanent de la base de dades de gestió d'aquests expedients. TAD 451.
Reclamació: Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació prèvia davant el delegat de protecció de dades (dpo.ahc@gencat.cat). Aquesta reclamació s'ha de resoldre en el termini màxim de 2 mesos a comptar de la seva recepció.
D’altra banda, també podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA
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