
 CLAUS 

 SOL·LICITUD  DE  PARTICIPACIÓ  EN  EL  PROCEDIMENT  D’ADJUDICACIÓ  DELS 
 HABITATGES  QUE  ES  DESTININ  AL  PROGRAMA  “LLOGUER  PER  A  GENT 
 GRAN” 
 Codi convocatòria: Gener 2023 

 DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT PRINCIPAL 

 Nom i cognoms 

 NIF / DNI 

 Professió 

 Adreça a efectes de notificació 

 Telèfons de contacte 

 Adreça Electrònica 

 Estat civil              Solter/a                Casat/da                  Separat/da                  Vidu/a 

 DADES DE LA PERSONA CO-SOL·LICITANT: 

 Nom i cognoms 

 NIF / DNI 

 Professió 

 Adreça a efectes de notificació 

 Telèfons de contacte 

 Adreça Electrònica 

 Estat civil              Solter/a                Casat/da                  Separat/da                  Vidu/a 

 DADES  DE  LES  PERSONES  DE  LA  UNITAT  DE  CONVIVÈNCIA  QUE  A  MÉS  DE/LS  SOL·LICITANT/S  TAMBÉ  OCUPARAN 
 L’HABITATGE (L’OCUPACIÓ MÀXIMA TOTAL INCLOSOS EL/S SOL·LICITANT/S, SERÀ DE 3 PERSONES): 

 Nom i cognoms 

 NIF / DNI 

 Relació amb el sol·licitant 

 Estat civil              Solter/a                Casat/da                  Separat/da                  Vidu/a 

 SOL·LICITO:  ser  admès/a  en  el  procés  d’adjudicació  en  arrendament  d’un  dels  habitatges  adscrits  al  projecte  “Lloguer 
 per a gent gran”, d’acord amb les bases d’adjudicació aprovades a tal efecte. 

 Signatura de la persona sol·licitant,  Signatura de la persona co-sol·licitant, 



 CLAUS 

 Documentació adjunta 

 Imprès de sol·licitud segons model Annex 1, degudament complimentat (*) 
 DNI  o  permís  de  residència  de  la  persona  sol·licitant  i,  si  fos  el  cas,  de  les  persones  amb  les  quals  conviurà  a 
 l’habitatge sol·licitat (*) 
 Acreditació de la situació de discapacitat amb mobilitat reduïda, d’acord amb el previst al punt 5 (*) 
 Sol·licitud d’inscripció al registre de sol·licitants d’HPO (*) 
 Declaració  de  l’IRPF,  corresponent  al  període  impositiu  immediatament  anterior,  amb  termini  de  presentació  vençut  a 
 la  data  de  presentació  de  la  sol·licitud  de  la  persona  sol·licitant  i  de  cadascun  dels  membres  que  integren  la  unitat  de 
 convivència en edat laboral. 
 Documents acreditatius de propietat de béns mobles (títols mobiliaris, patrimoni, plans d’estalvis i pensions, etc.) 
 Acreditació dels ingressos per a tots els majors de 16 anys: 

 Vida laboral actualitzada. No cal en el cas de majors de 65 anys. 
 Extracte  bancari  referit  als  últims  tres  mesos  de  tots  els  comptes  o  dipòsits  a  nom  de  tots  els  membres  de 
 la unitat familiar. 

 En funció del cas: 

 En  cas  de  treballadors  per  compte  aliè:  el  contracte  de  treball  i  certificat  de  retencions  corresponent  a 
 l’exercici  2021  de  l’empresa  o,  en  el  seu  defecte,  els  fulls  de  salari  corresponents  a  totes  les  mensualitats 
 de 2021. 
 En  cas  de  ser  perceptor  d’alguna  pensió,  prestació  i/o  subsidi:  els  documents  justificatius  dels  imports  a 
 cobrar  durant  tot  el  2021  emesos  per  l’ens  pagador  (certificat  on  consti  l’import  mensual  i  el  període 
 atorgat). 
 En  cas  de  persones  treballadores  per  compte  propi:  declaracions  d’IRPF  i  d’IVA  presentades  durant  l’any 
 2021 (retencions i ingressos a compte- model 190- i IVA- model 390) 

 (*) imprescindible 

 DECLARO/EM: 
 Que les persones sol·licitants en relació a l’habitatge on estan domiciliats actualment són: 

 Propietaris                Arrendataris                  Usufructuaris                 Altres 

 AUTORITZO/EM A CLAUS, S.A: 

 ●  A sol·licitar a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat el certificat municipal històric d’empadronament i de convivència. 
 ●  A sol·licitar al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

 l’acreditació de la inscripció i de les condicions de la mateixa o, si fos el cas, la verificació d’haver-ne iniciat  el tràmit. 

 FAIG/FEM CONSTAR: 

 ●  Que accepto/em les bases que regeixen el present procediment d’adjudicació. 
 ●  Que facilitaré/em a CLAUS, S.A la comprovació i la verificació del compliment de les condicions exigides a les bases. 
 ●  Que ens comprometem a mantenir una actitud cívica i respectuosa amb la comunitat de veïns i veïnes. 

 Signatura de la persona sol.licitant,  Signatura de la persona co-sol.licitant, 

 Companyia  Local  d’Actuacions  Urbanístiques,  SA  (CLAUS),  en  endavant  LA  RESPONSABLE,  és  responsable  del  tractament  de  les  dades  personals  de  la  persona 
 interessada  i  l’informa  que  seran  tractades  de  conformitat  amb  el  que  es  disposa  al  Reglament  (UE)  2016/679  de  27  d’abril  de  2016  (GDPR)  i  a  la  Llei  Orgànica  3/2018, 
 de  5  de  desembre  (LOPDGDD).  Finalitat  del  tractament:  Participació  de  la  persona  interessada  en  el  procediment  d’adjudiació  dels  habitatges  que  es  destinin  al 
 programa  d’habitatge  accessible  “Lloguer  per  a  gent  gran”.  Legitimació  :  El  tractament  de  dades  personals  està  basat  en  el  consentiment  de  la  persona  interessada 
 mitjançant  la  signatura  del  present  document.  En  tot  moment  podrà  retirar  el  seu  consentiment  .  Criteris  de  conservació  de  les  dades:  Termini  màxim  d’  un  any  ,  a 
 excepció  que  es  revoqui  prèviament.  Després  es  conservaran  bloquejades  per  a  complir  els  terminis  legals,  adoptant  les  mesures  per  impedir  el  seu  tractament  incloent  la 
 visualització,  i  estant  únicament  a  disposició  de  jutges,  tribunals,  ministeri  fiscal  o  administracions  públiques  per  fer  front  a  responsabilitats  legals.  Transcorregut  el  període 
 legal  requerit,  es  procedirà  a  la  destrucció  definitiva  de  les  dades.  Actualització  de  les  dades  :  en  cas  de  produir-se  alguna  modificació  de  les  vostres  dades,  us 
 demanem  que  ho  comuniqueu  per  escrit  el  més  aviat  possible,  a  fi  de  mantenir  les  vostres  dades  actualitzades.  Comunicació  de  les  dades  :  es  podran  comunicar  les 
 dades  a  les  empreses  del  grup  per  a  la  mateixa  finalitat.  La  persona  interessada  pot  revocar  el  seu  consentiment  en  qualsevol  moment  i  pot  exercir  el  dret  d’accés, 
 rectificació,  portabilitat  i  supressió  de  les  seves  dades,  així  com  el  de  limitació  i  oposició  al  seu  tractament  dirigint-se  a  LA  RESPONSABLE  en  Masia  Can  Julià, 
 Bonaventura  Calopa,  26  -  08830  SANT  BOI  DE  LL.  (Barcelona).  gdpr@coressa.cat.  També  podrà  interposar  reclamació  a  apdcat.gencat.cat  si  considera  que  el 
 tractament  no  s’ajusta  a  la  normativa  vigent.  Contacte  protecció  de  dades:  dpo@coressa.cat  .  La  persona  interessada  queda  informada  i  accepta  el  tractament  de  les 
 seves dades en els termes anteriorment exposats. 


