LA CLOTA
4.- FORMULARI SOLꞏLICITUD.
Dades de la persona sol∙licitant
NOM

COGNOMS

TIPUS DOCUMENT
NIE

SEXE
DONA

NÚM.DOCUMENT

NIF
DATA DE NAIXEMENT

HOME
ESTAT CIVIL

CORREU‐E

ADREÇA

POBLACIÓ

TELÈFON MÒBIL

CASELLA 435 IRPF 2018 (*)

CODI POSTAL

CASELLA 460 IRPF 2018 (*)

(*) Alternativament ingressos bruts anuals

Dades de la parella/co‐sol∙licitant
NOM

COGNOMS

TIPUS DOCUMENT
NIE

SEXE
DONA

NÚM.DOCUMENT

NIF
DATA DE NAIXEMENT

HOME
ESTAT CIVIL

CORREU‐E

ADREÇA

POBLACIÓ

TELÈFON MÒBIL

CASELLA 435 IRPF 2018 (*)

CODI POSTAL

CASELLA 460 IRPF 2018 (*)

(*) Alternativament ingressos bruts anuals

(*²) En el moment de fer la Reserva d’Habitatge el 26/10/2020 segons l’ordre del Sorteig, s’haurà d’aportar la Declaració
IRPF 2019, a realitzar els mesos de maig i juny de 2020 . (Qui no estigui obligat a fer IRPF haurà de demanar a la seva
delegació d’Hisenda un “Certificat d’Imputacions de Rendes 2019”).
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Assabentat/da de les bases que regeixen el procediment per a conformar la Llista de les persones
interessades en accedir a la promoció d'Habitatge Protegit a LA CLOTA, MANIFESTO EL SEGÜENT:
1.‐ Que estic interessat/da en formar part d'aquesta Llista
2.‐ Que estic interessat/da en l'adjudicació d'un habitatge protegit.
3.‐ Que sóc
3.1 resident –o antic resident‐ dins els límits marcats en la Clota, la Vall d’Hebron, la Teixonera, el
Carmel i Horta de Barcelona amb un mínim d’1 any de residència abans del 31‐03‐2020.
o:
3.2 resident en Catalunya.
Accepto les condicions establertes a les presents bases i m'obligo a complir‐les en tots els seus extrems
Informació bàsica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Responsable: FEM CIUTAT,SCCL. S’informa a
l’interessat que les dades recollides en aquest document així com les que ens ha facilitat, si és el cas, en documents
anteriors, s’inclouen en els fitxers responsabilitat de la Cooperativa, la finalitat dels quals és la tramitació de les
gestions administratives necessàries per assolir l’objectiu final d’accés a un habitatge protegit.
El interessat presta el seu consentiment perquè la Cooperativa doni tractament a les dades dels fitxers i les
comuniqui o cedeixi a entitats col∙laboradores, sempre que aquesta comunicació o cessió sigui necessària per la
finalitat anteriorment indicada o per la oferta i/o prestació de serveis relacionats amb la mateixa.
Igualment queda informat que en qualsevol moment pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició o
cancel∙lació, dirigint‐se a FEM CIUTAT, SCCL, Cr. Almogàvers 199‐201, local, 08018 Barcelona, mitjançant carta
certificada.

Data:
Signatura de les persones sol∙licitants.

Aquesta sol∙licitud degudament complimentada i acompanyada de la documentació corresponent, ‐‐
Fotocopia NIF (o NIE); ‐Volant de Residència o Certificat Històric de Residència; ‐Resolució o Sol∙licitud
d’Inscripció al Registre de sol∙licitants d’HPO; s’ha de lliurar entre el 2/06/20 fins al 31/07/20 de 9 a 14 h
i de 15:30 a 18 h ‐dl‐dj‐ i de 9 a 14 h –dv‐, als locals de FEM CIUTAT SCCL , Cr. Almogàvers 199‐201, local‐
baixos, Barcelona. 934 882 010.
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