DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA RENOVACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ AL
REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE BADALONA
"En/na _________________________________, major d’edat, amb NIF/NIE núm. ____________ i
amb domicili a _________________________________________________________________,
núm. __________ de la ciutat de Badalona, en qualitat de sol·licitant d’habitatge amb protecció
oficial inscrit al registre del municipi amb número d’expedient _________________” DECLARA
RESPONSABLEMENT:
o

Què en data ....................... es va presentar davant l’Oficina Local de l’Habitatge de
Badalona sol·licitud d’inscripció acompanyada de la requerida documentació acreditativa.

o

Que des de la data de l’anterior presentació no s’ha produït cap canvi o variació de les dades
que a continuació es relacionen com tampoc en la documentació corresponent i es
compleixen, per tant, els requisits exigits.
-

Nom i cognom
Municipi d’empadronament
Data d’empadronament
Tipus d’identificació i número d’identificació
Sexe, data de naixement, estat civil
Dades del cònjuge
Dades de la unitat de convivència
Membres de la unitat de convivència
Declaració sobre la necessitat d’habitatge

o

Que d’acord amb el que preveu l’article 15 del Reglament del Registre de Sol·licitants
d’Habitatge amb Protecció Oficial de Badalona en qualsevol moment en que es produeixi
una modificació en les dades referenciades els inscrits hauran de comunicar-ho al Registre,
cursant la baixa corresponent i gestió de nova inscripció.

o

Que autoritzo a l’Oficina Local de l’Habitatge de Badalona perquè les trameses relacionades
amb aquesta sol·licitud em siguin notificades per via electrònica, amb plens efectes
alliberadors.
El sistema enviarà un avís a l’adreça de correu electrònic i/o al mòbil que s’informa a
continuació a aquests efectes:
Correu electrònic a efectes
de notificación
Telèfon mòbil a efectes de
notificació

I per que així consti, als efectes del previst a l’article 95.9 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre,
del dret a l’habitatge, d’acord amb la modificació operada pel decret llei 17/2019, de 23 de desembre,
de mesures urgents per a millorar l’accés a l’habitatge, de RENOVACIÓ de la inscripció del Registre
de Sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial, signo el present document a _________________
a ______ de ___________________ de __________.

<<signatura>>

AUROTIZO
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Oficina Local de l’Habitatge de Badalona, per tramitar aquesta sol·licitud, la
consulta de dades personals declarades pel sol·licitant i, en el seu cas, les de la resta de membres de la unitat de
convivència:

En cas de persones físiques, les dades d’identificació, les de residència, de grau de discapacitat i dependència,
família monoparental/monomarental o nombrosa, en el seu cas.

El patrimoni, els ingressos que constin a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT), l’Agència
Tributària de Catalunya (ATC) i les prestacions socials públiques que es percebin de la Generalitat de Catalunya,
de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Servei
Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Els certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’AEAT, de deutes amb l’ATC i de les obligacions
amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i dades de la vida laboral (TGSS).

Els certificats d’ocupació i atur del SOC.
Si us voleu oposar podeu marcar la casella que apareix a continuació, i en aquest cas, cal aportar la documentació
acreditativa necessària.
M’oposo a la consulta de dades.
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del tractament: Ens de Gestió Urbanística, SA C/Liszt, 36 08917 Badalona
http://www.engestur.cat / engestur@engestur.cat
Finalitat: Tramitar i gestionar sol·licituds i procediments en matèria d’habitatge
Legitimació: Exercici de poders públics
Destinataris: Les dades es poden comunicar a les autoritats de control pertinents i a les entitats que tinguin la funció
d’encarregades del tractament.
Drets de les persones interessades: Sol·licitar l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades referides en els
termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en aquest mateix ens.

