SOL-PE02 SOL·LICITUD ARRENDADOR

Ajuntament de Tremp - Plaça de la Creu, 1 25620 TREMP (Lleida) – Tel. 973650005 – Fax 973652036 – www.ajuntamentdetremp.cat - NIF P2529500G

1.- DADES PERSONALS
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms:

DNI/NIF/Passaport/NIE/CIF:

Actuant en nom propi o en representació de
Nom i cognoms o raó social:

DNI/NIF/Passaport/NIE/CIF:

Dades de contacte
Carrer, plaça...
Població:

Núm./Pis/Porta
CP:

Correu electrònic:

Telèfon/mòbil
Fax:

2.- EXPOSA
Dades de l’habitatge
Carrer i número

Municipi

Propietari
Tipus i m2

Preu de lloguer
€

3.- MANIFESTA

Que les dades recollides en aquesta instància són certes.
Que coneix i accepta les obligacions que comporta la inscripció en la categoria d’arrendador a la Borsa
d’Habitatge i que es detallen a continuació:
1r.- La propietat no podrà escollir els llogaters, haurà de fer confiança al sistema de selecció dut a terme pels
responsables del programa de la Borsa d’Habitatge.
2n.- La propietat haurà de presentar tots els documents que l’Ajuntament li sol·liciti en compliment del
programa de la Borsa d’Habitatge.
3r.- La propietat haurà de presentar tots els documents que se li requereixin per tal d’acreditar la correcta
habitabilitat de l’habitatge per a l’ús convingut (cèdula d’habitabilitat en vigor, certificat periòdic de la revisió del
gas, etc.)
4t.- Els tributs, càrregues i altres impostos aniran a càrrec de la propietat.
5è.- Autoritzar i facilitar l’accés a l’habitatge al personal responsable de la Borsa d’Habitatge de TREMP,
efectuant en aquest acte el lliurament d’un joc de claus de l’immoble.
6è.- La renda dels habitatges ofertats a la Borsa d’Habitatge no podrà superar els 601,01 € .
I manifesta la seva voluntat d’inscriure l’immoble detallat a l’encapçalament a la Borsa d’Habitatge de Tremp.
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4.- SOL·LICITA

Ajuntament de Tremp - Plaça de la Creu, 1 25620 TREMP (Lleida) – Tel. 973650005 – Fax 973652036 – www.ajuntamentdetremp.cat - NIF P2529500G

Documentació que acompanya
 Original i còpia de l’escriptura
La inscripció de l’immoble detallat a la Borsa
d’Habitatge de Tremp i n’encarrega la gestió per al
seu arrendament a terceres persones a
l’Ajuntament de Tremp

 Fotocòpia del DNI
 Cèdula d’habitabilitat
 Qualificació energètica:
 Altres:

Data i signatura
Declaro que totes les dades facilitades són certes, que he llegit els advertiments legals i que accepto les condicions particulars
expressades, per la qual cosa sol·licito que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud.

Tremp,



de/d’

de

Il·lm. Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de TREMP

Avís Legal:
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades podran ser registrades
en un fitxer automatitzat. El tractament d’aquesta informació és confidencial i només podrà ésser cedida a altres administracions públiques en els supòsits legalment previstos i quan
sigui necessari pel compliment de les seves finalitats.
Podeu exercir drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a: Ajuntament de Tremp, Pl. de la Creu, 1 - 25620 Tremp (Lleida).
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