
Dades de la/les persona/es sol·licitants (titulars/llogaters de l’habitatge)
Nom i cognoms NIF / NIE

Nom i cognoms NIF / NIE

Adreça postal a efectes de notificació

Població Codi postal

Telèfon mòbil * Telèfon Adreça electrònica *

Adreça postal a efectes de notificació

Població Codi postal

Número de finca registral Registre de la Propietat 

Dades de l’entitat creditora o persona jurídica que ofereix el lloguer social
Nom de l’entitat/ raó social 

Document de comunicació al Registre de Sol·licitants d'HPO de situacions 
emparades a l'article 5.8 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents 
per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Dades de l’habitatge objecte del lloguer social

Comunico/comuniquen:

Que d’acord amb el previst a l’article 5 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, l’entitat creditora/persona 
jurídica mencionada anteriorment, ens ha ofert un lloguer social.

Localitat i data, 

Signatura de les persones sol·licitants
Aquest document s’ha d’acompanyar amb la resta de documentació necessària per fer la sol·licitud d’inscripció al 
Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit

AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA
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 el fitxer d’adjudicació i altres formes de transmissió d'habitatge 
amb protecció oficial, regulat mitjançant Ordre TES/173/2014 de 2 de juny, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal 
gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (DOGC núm. 6641, de 11.06.2014). 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, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (Àrea 
TIC), carrer Diputació, núm. 92, 2a planta, Barcelona (08015), mitjançant una comunicació escrita, a la qual haureu d’adjuntar una còpia del DNI.
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