
 
 

 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LA BORSA DE LLOGUER SOCIAL D’ANGLÈS 
 

Dades del sol·licitant 

 

Nom: Cognoms: 

NIF/NIE: Data naixement: 

ESTAT CIVIL: Discapacitat superior al 33%:  

Amb mobilitat reduïda:  

EMPADRONAT A ANGLÈS:   

 

Ingressos 

 

Heu presentat declaració IRPF en el darrer exercici?  

Ingressos bruts anuals:  

 

Dades de la unitat de convivència 

 

Membres de la unitat de convivència: 

Són les persones que conviuran a l’habitatge que demaneu 

Família nombrosa:    ............fills (indicar nombre de fills) 

altres supòsits: 

        

NIF/NIE Nom i cognoms Parentiu 

   

   

   

   

   
 

Família monoparental:    

 

Domicili a efectes de notificacions  

 

Carrer: Núm.: Pis: Porta: 

Municipi: Província: CP: 

Telèfon: Adreça electrònica: 

 

Declaració sobre la necessitat d’habitatge 

 

La persona sol·licitant o algú de la seva unitat de convivència disposa d’un habitatge en 

propietat, ple domini o dret de superfície d’ús o usdefruit sobre un habitatge en tot 

l’estat? 

 

Documentació que cal presentar, relativa a tots els membres de la unitat de convivència: 

 

 DNI /NIE 

 Llibre família o equivalent 

 Documentació acreditava d’ingressos 

 Justificació incapacitat 

 Documentació acreditativa del divorci o separació matrimonial 

 Documentació acreditativa de la necessitat d’habitatge si s’escau 

 



Autoritzacions 

Autoritzo a l’Administració perquè, a fi de verificar els termes declarats i actualitzar, si és el 

cas, el compliment de totes les condicions necessàries per a l’accés a un habitatge de la 

borsa de lloguer social demanat, pugui consultar a l’Agència Tributària la comprovació de la 

declaració de l’IRPF. 

Data i signatura de la sol·licitud d’inscripció 

Anglès, .......... de .......................................... de ................ 

Declaro que les dades indicades en aquesta sol·licitud són certes i veraces i per això 

DEMANO: 

Ser inscrit al servei de Borsa d’habitatges de lloguer social de l’Ajuntament d’Anglès 

Signat.- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informació bàsica de protecció de dades: L'Ajuntament d'Anglès amb CIF núm. P1700800D, i domicili en Carrer 

d'Avall, 29, 31, 17160 Anglès, Girona, tractarà les dades personals facilitades amb la finalitat de gestionar les 

sol·licituds per formar part de la borsa d’habitatge de lloguer social, sent la base que legitima aquest tractament 

el compliment d'una obligació legal. 

En qualsevol cas, l'Interessat podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, 

mitjançant petició escrita remesa a dpd@angles.cat . L'Interessat podrà posar-se en contacte amb el Delegat de 

Protecció de Dades (DPO) de l'Ajuntament, en l'adreça de correu electrònic dpd@angles.cat. 

Pot consultar la informació ampliada i detallada en la política de privacitat de la pàgina web de l'Ajuntament 

(www.angles.cat) 

mailto:dpd@angles.cat
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