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Sol·licitud d’informació sobre un habitatge protegit

Dades de la persona sol·licitant / titular de l’habitatge
Nom  i Cognoms Número de NIF/NIE

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça correu electrònic

Adreça a efectes de notificació
Tipus de via (carrer, plaça..) Nom de la via

Número Bloc Escala Pis Porta

Codi Postal Població

Dades de l’habitatge protegit
Tipus de via (carrer, plaça..) Nom de la via

Número Bloc Escala Pis Porta

Codi Postal Població

Número d’expedient de protecció oficial Referència habitatge

Documentació que cal presentar

 Fotocòpia de l’escriptura de compravenda on s’indiquen les dades de la protecció oficial, o bé
 Informació del Registre de la Propietat corresponent en la qual consti l’adreça de l’habitatge i les dades de la protecció oficial.

Sol·licito informació sobre:
 El preu de venda màxim de l’habitatge.
 Quines condicions han de complir els adquirents.
 Data de finalització del règim jurídic de protecció oficial
 Si cal autorització per transmetre o cedir l’ús de l’habitatge.

Localitat i data 

Signatura de la persona sol·licitant / titular de l’habitatge

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 l'Ordre GAH/39/2016, de 23 de 
febrer, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (DOGC núm. 7069, de 
1.03.2016). Les vostres dades personals es poden comunicar a les autoritats de control pertinents.  
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, canceŀlació 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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Documentació que cal presentar
 Fotocòpia de l’escriptura de compravenda on s’indiquen les dades de la protecció oficial, o bé
 Informació del Registre de la Propietat corresponent en la qual consti l’adreça de l’habitatge i les dades de la protecció oficial.
Sol·licito informació sobre:
 El preu de venda màxim de l’habitatge.
 Quines condicions han de complir els adquirents.
 Data de finalització del règim jurídic de protecció oficial
 Si cal autorització per transmetre o cedir l’ús de l’habitatge.
Localitat i data 
Signatura de la persona sol·licitant / titular de l’habitatge
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 l'Ordre GAH/39/2016, de 23 de febrer, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (DOGC núm. 7069, de 1.03.2016). Les vostres dades personals es poden comunicar a les autoritats de control pertinents. 
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, canceŀlació 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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