ACORD DE LES PERSONES PROPIETÀRIES ÚNIQUES PER A SOL·LICITAR ELS AJUTS A
LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES AMB DESTÍ BORSA DE LLOGUER
(No cal omplir aquest document si està constituïda una junta de propietaris. En el cas de més de tres
persones propietàries caldrà omplir tants formularis com calgui.)
Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris
Dades d’identificació de la persona propietària 1
Nom o Raó Social:*

Primer cognom:*

Segon cognom*:

Document Identificatiu(Núm. de document)*:

Tipus de via:*

Província:*

Nom de la via*:

Núm.:*Lletra Pis:

Municipi:*

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:*

Porta:

Codi postal:*

Adreça electrònica

Dades d’identificació de la persona propietària 2
Nom o Raó Social:*

Primer cognom:*

Segon cognom*:

Document Identificatiu (Núm. de document)*:

Tipus de via:*

Província:*

Telèfon fix:

Nom de la via*:

Núm.:*Lletra Pis:

Municipi:*

Telèfon mòbil:*

Porta:

Codi postal:*

Adreça electrònica

Dades d’identificació de la persona propietària 3
Nom o Raó Social:*

Primer cognom:*

Segon cognom*:

Document Identificatiu(Núm. de document)*:

Tipus de via:*

Nom de la via*:

Província:*

Núm.:*Lletra Pis:

Municipi:*

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:*

Porta:

Codi postal:*

Adreça electrònica:

Dades de l’habitatge a rehabilitar

Tipus de via:*

Província:*

Nom de la via*:

Municipi:*

Núm.:*Lletra Pis:

Porta:

Codi postal:*

Número de Referència Cadastral*:

Coneixedors de les Bases i de la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges amb destí a
lloguer assequible per a joves
Declarem:


Que estem al corrent en les obligacions tributàries, vers la Seguretat Social i vers tot tipus
d’obligacions amb la hisenda municipal.



Que no ens trobem en cap de les circumstàncies establertes a l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.



Que no hem rebut ni sol·licitat cap altra subvenció o ajuda pública pel mateix concepte. ( o



en cas afirmatiu el seu import és de: ______________ )
Que no som grans tenidors d’habitatges en els termes que recull el decret llei 17/2019, de
23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge

Acordem:
.Dur a terme les obres per les quals se sol·liciten els ajut.
.Aprovar el cost previst de les obres de l’empresa:
segons l’oferta aportada, per un import total
de:
€
.Complir el conjunt de condicions, obligacions i carregues de la subvenció.
.Destinar l’habitatge un cop rehabilitat a la Borsa de lloguer del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb
les condicions que recullen les Bases d’aquesta subvenció i el document d’encàrrec de gestió de
l’arrendament i compliment de les obligacions del programa.
.Facilitar l’accés a l’edifici dels tècnics degudament acreditats
Autoritzem :
Al Sr/a :

__________________________________________________________

A presentar la sol·licitud de subvenció per a la rehabilitació d’habitatges amb destí al lloguer assequible
per a joves i representar-nos davant de l’Ajuntament d’Olèrdola als efectes de notificacions i tràmits
administratius relatius a la subvenció.
A rebre l’import íntegre de la subvenció en la seva totalitat al compte que s’indiqui a nom de la persona
que figura com a representant.
La qual cosa manifestem als efectes de la sol·licitud subvenció a la rehabilitació d’habitatges amb
destí a la Borsa de Mediació de Lloguer Social.
Localitat i data:
Persona propietària 1

Persona propietària 2

Persona propietària 3

Signatura

Signatura

Signatura

Nom i cognoms:

Nom i cognoms

Nom i cognoms

POLÍTICA DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:
DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:
Identitat: Ajuntament d’Olèrdola
Adreça Postal: Av. Catalunya, 12, 08734, Olèrdola
Correu electrònic: olerdola@olerdola.cat Telèfon: 938903502
Contracte del Delegat de Protecció de dades: dpd.ajolerdola@diba.cat o Av. Catalunya 12, 08734
Olèrdola.
FINALITAT DEL TRACTAMENT
La finalitat del tractament de dades és la gestió de concessió d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis i
d’habitatges així com per l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica, per a
destinar a lloguer a preus assequibles a joves.
Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i l’Ajuntament es reserva el dret
a no tramitar, a no resoldre o a denegar la vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin requerides.
CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les vostres dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat
per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar
d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Supletòriament apliquen els períodes de conservació i
eliminació de les dades establerts per la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació i Tria Documental de
Catalunya.

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD). Art. 6.1.c RGPD: el tractament
és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
2. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques.
3. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
1.

COMUNICACIÓ DE LES VOSTRES DADES A TERCERS
Es farà publica la llista d’habitatges acollits al programa de lloguer per a joves i difusió a la seu
electrònica i a la Borsa d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES
No s'efectuaran transferències internacionals de les vostres dades personals.
EXERCICI DE DRETS
De conformitat amb el RGPD, teniu dret a accedir a les vostres dades de caràcter personal, així com
a rectificar les dades personals inexactes que us afecten i a oposar-vos a què les vostres dades
personals siguin objecte de tractament per motius relacionats amb la vostra situació particular, llevat
dels supòsits previstos per l'art. 21 RGPD.
Si s'escau, podeu sol·licitar la supressió de les vostres dades personals, entre d'altres motius, quan
les dades ja no siguin necessàries.
Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de protecció de dades, us
podeu adreçar al delegat de protecció de dades o podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva web o per mitjans no electrònics.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la web de l’Ajuntament
d’ Olèrdola www.olerdola.cat

