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Promoció municipal
D’HABITATGES DE LLOGUER
Nom i cognoms / Nombre y apellidos

Núm. expedient / Número Expediente

Data / Fecha

Habitatge

SOL·LICITUD / SOLICITUD
SOL·LICITUD PER PARTICIPAR
EN EL SORTEIG PER A
L’ADJUDICACIÓ D’HABITATGES DE
LLOGUER
A SANT JOAN DESPÍ
PROMOCIÓ MUNICIPAL

SOLICITUD PARA PARTICIPAR
EN EL SORTEO PARA LA
ADJUDICACIÓN DE
VIVIENDAS DE ALQUILER
EN SANT JOAN DESPÍ
PROMOCIÓN MUCICIPAL

Dades del sol·licitant / Datos del solicitante
Nom i cognoms de la unitat familiar o la unitat de convivència / Nombre y apellidos de la unidad familiar o unidad de convivencia

Adreça actual / Dirección actual

E-mail

Localitat / Localidad

Codi postal / Código postal

Telèfon / Teléfono

N.I.F. / N.I.E.

Habitatges als quals s'opta / Viviendas a las que se opta (marcar una única opción)
HABITATGES ADAPTATS
VIVIENDAS ADAPTADAS

HABITATGES DE 2 DORMITORIS
VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS

HABITATGES DE 3 DORMITORIS
VIVIENDAS DE 3 DORMITORIOS

RELACIÓ DE DOCUMENTS
QUE S'ADJUNTEN:

RELACIÓN DE DOCUMENTOS
QUE SE ACOMPAÑAN:

En tots els casos

En todos los casos

N.I.F. (fotocòpia dels sol·licitants)

N.I.F. (fotocopia de los solicitantes)

Inscripció o sol·licitut al registre de
sol·licitants

Inscripción o solicitud en el registro de
solicitantes

Certificat o autorització d’empadronament i
convivència on consti/n el/els sol·licitant/s

Certificado o autorización de empadronamiento
y convivencia donde conste/n el/los solicitante/s

Fotocòpia de la Declaració de la Renda de
l’any 2020. En el supòsit de no estar obligats a
presentar-la hauran d’aportar:

Fotocopia de la Declaración de Renta del año
2020. En el supuesto de no estar obligado a
presentarla, deberán aportar:

· Certificat de les altes i baixes de la Seguretat Social
(informe de vida laboral).
· Certificat d’ingressos de l’any 2020.
· Treballadors autònoms:
Certificat de les bases de cotització de la Seguretat
Social de l’any 2020.
· Pensionistes:
Certificat acreditatiu de pensions de l’any 2020.

· Certificado de las altas y bajas de la Seguridad Social
(informe de vida laboral).
· Certificado de ingresos del año 2020.
· Trabajadores autónomos:
Certificado de las bases de cotización de la Seguridad
Social del año 2020.
· Pensionistas:
Certificado acreditativo de pensiones del año 2020.

Certificat negatiu del cadastre.

Certificado negativo del catastro.

Justificant pagament dipòsit 50 euros.

Justificante pago depósito 50 euros.

REBUT FIANÇA / RECIBO FIANZA
Per participar en el sorteig d’habitatges de
Sant Joan Despí, s’haurà de realitzar un ingrés
de 50 € en el següent compte bancari:
CAIXABANK

ES71 2100 3138 3822 0015 8855

Compte on s’ingressarà la devolució de la
fiança.

Para participar en el sorteo de viviendas de
Sant Joan Despí, se deberá realitzar un ingreso
de 50 € en la siguiente cuenta bancaria:
CAIXABANK

ES71 2100 3138 3822 0015 8855

Cuenta donde se realizará la devolución de dicha
fianza.

Dades bancàries / Datos bancarios

ES
DECLARACIÓ JURADA / DECLARACIÓN JURADA
El/els subscrit/s declara/en reunir, en la data, tots
els requisits exigits per participar en la promoció
municipal de 48 habitatges de lloguer, i assumeixen
les responsabilitats que calguessin en cas de falsedat en la present declaració.

El/Los solicitante/s declara/an reunir, en la fecha,
todos los requisitos exigidos para participar en la
promoción municipal de 48 viviendas de alquiler,
asumiendo las responsabilidades a que hubiera lugar
en caso de falsedad en la presente declaración.

Així ho declara i signa.

Así lo declara y firma.

Signatura sol·licitants / Firma solicitantes

Sant Joan Despí,

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals
Base jurídica del tractament

Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679).

Responsable del tractament

ADSA (APARCAMIENTOS DESPÍ S.A.U.)

Finalitat del tractament

Gestionar els procediments relatius a la sol·licitud i assignació d’habitatges
d’acord amb els procediments administratius previstos.

Exercici de drets dels interessats

D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició
al tractament, adreçant-vos al correu electrònic adsa@ad-sa.com o
al correu postal avinguda de Barcelona, 83-85, Sant Joan Despí.

Informació addicional
ampliada a “Política de
Protecció de Dades”

Observacions

Av. de Barcelona, 83-85 · Tel. 93 477 03 11 · Fax 93 477 27 61
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

