PROGRAMA D'ARRANJAMENT D'HABITATGES PER A PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT (2021)

01.- SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ I D'INFORME TÈCNIC

Núm. Expedient:

01.1.- DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Cognoms:

Nom:

NIF/NIE

Adreça:

Districte postal:

Municipi:

Telèfon de contacte:

e-mail:

Mitjançant la signatura i presentació del present document la persona interessada, com a sol·licitant principal i representant de
la unitat de convivència

SOL·LICITA
Participar en el programa d'arranjament d'habitatges per a persones en situació de vulnerabilitat.
Tipus d'intervenció:

Intervenció en el bany
Intervenció en la cuina
Actuacions de millora energètica
Arranjament general
Adaptació funcional

MANIFESTA
Ser coneixedor que la participació en aquest programa està condicionada a les determinacions específiques de la
convocatòria i al compliment dels requisits que estableix.

L'incompliment d'alguna de les condicions d'adhesió al programa d'arranjament d'habitatges per a persones en situació de
vulnerabilitat, comportarà l'arxiu de la present sol.licitud. Sens perjudici de poder presentar un recurs, si ho considera oportú.
Barcelona

a

de

de

El sol·licitant
Autoritzo al Consorci de l'Habitatge de Barcelona a verificar els termes declarats en la present sol.licitud
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.

01.2.- PERSONA DE CONTACTE AMB LA PERSONA SOL·LICITANT (en cas que la persona sigui depenent)
Nom de la Persona de contacte:
Relació amb la persona sol·licitant

Telèfon:
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02.- DECLARACIO RESPONSABLE

Núm. Expedient:

02.1.- DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Cognoms:

Nom:

NIF/NIE

Total ingressos mensuals de la unitat de convivència:

02.2.- UNITAT DE CONVIVÈNCIA, SITUACIÓ LABORAL I INGRESSOS ECONÒMICS
Cognoms

Nom

Situació
laboral*

Any
Neixement

Grau de
discapacitat

Parentiu amb el
sol·licitant

Ingressos mensuals €

Sol·licitant

*Situació laboral:
Actiu, Aturat, Pensionista,

02.3.- TITULARITAT DE BENS IMMOBLES
Cap membre de la unitat de convivència disposa d'un habitatge en propietat a Barcelona.
Som propietaris únicament de l'habitatge pel que sol.licitem l'adhesió al programa

02.4.- PERMÍS PER REALITZAR OBRES
Manifesto que hem sol·licitat a la propietària/administrador de l'habitatge el seu vistiplau per realitzar les obres d'arranjament que
en el seu cas es derivin de l'adhesió a aquest programa, havent-hi obtingut una resposta favorable.

Declaro que les dades que hi consten en el present document són certes.
Barcelona

a

El sol·licitant:

de

de

