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SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LA BORSA D’HABITATGE DE LLOGUER 
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 

Dades de la persona sol·licitant         

Nom  
 

Cognoms DNI/NIE 

Data de naixement 
 

Estat civil Telèfon  

Situació Laboral     
 

Municipi d’empadronament  

 

Dades de contacte  a l’efecte de notificació                                                                                                                                                     

Tipus i nom via 
 

Núm. Esc./pis/porta 

Població  
 

Província  C.P 

 

 Adreça electrònica, @ : ____________________________________________________________ 

 

Persones que conviuran a l’habitatge                                

Primera persona convivent : 

Nom: ____________________________ Cognoms: ______________________________________ 

DNI /NIE: _________________________ Parentiu _______________________________________ 

Segona persona convivent: 

Nom: ____________________________ Cognoms: ______________________________________ 

DNI /NIE: _________________________ Parentiu _______________________________________ 

Tercera persona convivent: 

Nom: ____________________________ Cognoms: ______________________________________ 

DNI /NIE: _________________________ Parentiu _______________________________________ 

Quarta persona convivent: 

Nom: ____________________________ Cognoms: ______________________________________ 

DNI /NIE: _________________________ Parentiu _______________________________________ 
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Declaro, sota la meva EXCLUSIVA RESPONSABILITAT, que: 

 Ni jo ni cap membre de la meva unitat de convivència és titular actualment de cap habitatge en 
propietat. 

 La meva unitat de convivència disposa d’uns ingressos mensuals nets de: 
__________________________ que provenen de __________________________________ 

 Podria assumir una renda mensual de lloguer màxima de __________ €. 

 Tinc disponibilitat de mobilitat geogràfica dins la comarca del Vallès Oriental: SI        NO  
 La prioritat del municipi del Vallès Oriental on sol·licito preferiblement  l'adjudicació de 

l'habitatge és: 
1. _________________         Hi vivim       Hi treballem       Altres _____________________ 
2. _________________         Hi vivim       Hi treballem       Altres _____________________ 
3. _________________         Hi vivim       Hi treballem       Altres _____________________ 

 
 El número mínim d’habitacions que la u.c. necessita és de: ________________ 

 Que actualment el motiu pel qual demano un habitatge és: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

 Que em comprometo a proporcionar, en tot moment, la informació, justificativa ,actualitzada i 
veraç que se’m requereixi respecte a la sol·licitud d’inscripció a la borsa d’habitatge comarcal 
de lloguer social i / o assequible, així com també en el moment del procés de la selecció per 
l’adjudicació de l’habitatge. 

 Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud.  

Documentació que s’ha de presentar amb la sol·licitud, si s’escau      

 DNI/NIE del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència. 

 Certificat de convivència actualitzat a data de la sol·licitud. 
 Resolució d’inscripció al registre de Sol·licitants als Habitatge de Protecció Oficial o 

sol·licitud d’Inscripció. 
 Acreditacions de discapacitats, famílies nombroses, monoparentals,... 

 Altres: informes de vulnerabilitat social, mèdics, urbanístics, denúncies formals, 
desnonaments,... 

___________________________, _______ de_________________________ de 20_____  

Signatura del/la sol·licitant 

Segons l’article 17 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, les persones sol·licitants que rebutgin un habitatge 
sense justificació poden ser excloses de la borsa de mediació per al lloguer social pel període d’un any, i a aquests efectes, es 
considera justificada la renúncia a un habitatge quan la renda suposi més del 30 % dels ingressos de la unitat de convivència.  
 
Així mateix la persona adjudicatària ha d’estar inscrita al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial i, segons l’article 
18 del Decret 106/2009, de 19 de maig,  pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya 
i els procediments d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial, la durada d’aquesta inscripció és de tres anys, passat aquest 
termini caldrà renovar per part del sol·licitant aquesta inscripció, i en cas que no manifesti la seva voluntat de renovar-la, en el termini 
de deu dies des de la data de caducitat, s’entén com a baixa definitiva. Qualsevol variació de les dades declarades a la sol·licitud ha 
de ser notificada, en tant que l’incompliment del deure establert pot donar lloc a la baixa de la inscripció, segons l’article 10. 
 
D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, 
amb la finalitat de tramitar la vostra sol•licitud, les dades de caràcter personal s'inclouen en un fitxer del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. Les vostres dades personals es poden comunicar a les autoritats de control pertinents. Podeu exercir els drets d'accés, 
rectificació, cancel•lació i oposició davant el responsable del fitxer, al Consell Comarcal del Vallès Oriental, carrer Miquel Ricomà, 46 
08401 Granollers (Barcelona), mitjançant una comunicació escrita, a la qual haureu d'adjuntar una còpia del DNI  
 

Il.lm. Senyor President del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
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Annex (Membres de la unitat de convivència)       

Cinquena persona convivent : 

Nom :      Cognoms :      ___ 

DNI /NIE :                Parentiu   ___ 

Sisena persona convivent : 

Nom :      Cognoms :      ___ 

DNI /NIE :                Parentiu   ___ 

Setena persona convivent : 

Nom :      Cognoms :      ___ 

DNI /NIE :                Parentiu   ___ 

Vuitena persona convivent : 

Nom :      Cognoms :      ___ 

DNI /NIE :                Parentiu   ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


