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Sol·licitud de lloguer d’habitatge 

Dades del/la sol·licitant 

Nom i cognoms:       amb DNI/NIF/NIE núm.       

Domicili:       CP       

Telèfon       Correu electrònic       

 

EXPOSO: 

Que busco habitatge de lloguer en els següents municipis:  

      

 

Número de persones que viuran a l’habitatge:       

    
Situació laboral  (contracte fix, pensió, atur, altres) 

    
Ingrés mensual net    

 
Tipus de l'habitatge a l'adjudicació del qual opteu ( marcar només una opció ) :  
 
  Lloguer jove (fins a 29 anys)  :    
    
  Lloguer assequible                     :  
    
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE: 
 
Que ni jo ni ningú dels membres de la meva unitat de convivència tenim cap habitatge en propietat a l’Estat espanyol. 
 
SOL·LICITO: 

Que se m’inclogui a la Xarxa de Mediació per al lloguer social de la Borsa d’Habitatge del Consell Comarcal d’Osona. 

Aquesta sol·licitud tindrà una vigència de 12 MESOS a comptar des de la data de presentació d’aquest document al Registre 
del Consell Comarcal d’Osona. Si transcorregut aquest temps no s’hagués realitzat el lloguer, aquesta sol·licitud quedarà fora 
de la Xarxa de Mediació i caldrà presentar una nova sol·licitud en cas de voler-hi continuar. 

AUTORITZO: 

Que la Borsa d’habitatge del Consell Comarcal d’Osona pugui sol·licitar, si escau, la informació necessària als departaments de 
l’Administració que correspongui.  
 

Vic,                               de                                               de 2022 

 

 

 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us fem saber 
que les vostres dades es tractaran amb la seguretat i la confidencialitat que la llei determina i que s’incorporaran al fitxer de 
la Borsa de Mediació del Consell Comarcal d’Osona.  

Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les vostres dades personals, mitjançant una 
comunicació per escrit adreçada al Consell Comarcal d’Osona, carrer de l’Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a 
planta, 08500 Barcelona. 

 

CONSELL COMARCAL D’OSONA. HABITATGE



OFICINA D’HABITATGE DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA. C/ Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a pl. (Edifici del Sucre) Vic.   
Tel. 938834125  

 
 

Annex 1. Informació complementària 

Altres persones que conviuran al domicili 

Nom i cognoms       amb DNI/NIF/NIE núm.       

Data de naixement       Ingressos mensuals nets       

Relació amb el/la sol·licitant       

Nom i cognoms       amb DNI/NIF/NIE núm.       

Data de naixement       Ingressos mensuals nets       

Relació amb el/la sol·licitant       

Nom i cognoms       amb DNI/NIF/NIE núm.       

Data de naixement       Ingressos mensuals nets       

Relació amb el/la sol·licitant       

Nom i cognoms       amb DNI/NIF/NIE núm.       

Data de naixement       Ingressos mensuals nets       

Relació amb el/la sol·licitant       

Nom i cognoms       amb DNI/NIF/NIE núm.       

Data de naixement       Ingressos mensuals nets       

Relació amb el/la sol·licitant       

Altres observacions (animals de companyia, ascensor, mobilitat reduïda,...) 

      

      

      

      

      

      

Documentació que s’adjunta 

 DNI de les persones que sol·liciten habitatge 

 Exemplar de les darrers 3 nòmines 

 Certificat de la vida laboral vigent 

 Altra documentació  

 


