
OFICINA LOCAL D’HABITATGE FORMULARI D’OFERTA DE LLOGUER
            BORSA D’HABITATGE

DADES DE L’HABITATGE OFERT

Ref. catastral

 Data:         /        /    Núm. Oferta: _____                                  Claus:  si            n     no

Zona/barri: ............................................. Adreça: ......................................................................

Metres: ...............m2 Alçada planta ............Ascensor  si           no            aparcament: si              no

Any de construcció: ................  núm. dormitoris ............  núm. banys .............

Cèdul·la de Habitabilitat: si         no               Vigent?    si                 no          

Certificat d’eficiència energètica: si              no 

Disposa de mobiliari? si              no                        Data última ocupació: .......................................

              Propietari/a               Usufructuari/a              Apoderat/da                 Autoritzat/da 

DADES DE L’OFERENT DE L’HABITATGE

Nom i Cognoms: ...........................................................................................................................
DNI/NIE: ............................................................................................................................................
Telèfon/s: ..................................../................................... E-mail: ....................................................
Direcció de contacte: ..................................núm .....pis .....CP ........... Municipi ...........................

                Propietari/a               Usufructuari/a              Apoderat/da                 Autoritzat/da 

DISPONIBILITAT DE VISITES MATINS

              Dilluns                   Dimarts                   Dimecres                      Dijous

DADES ECONÒMIQUES 

Lloguer: .................... euros / mensuals                 Comunitat:           inclosa               a part .......... euros/mes

Escombraries: ......................... euros                          Fiança: ................

BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

        Sol.licito l’aplicació de la bonificació del 80% de l’IBI sobre l’habitatge arrendat a través de la Xarxa de
Mediació per al Lloguer Social de Cerdanyola del Vallès.

OBSERVACIONS



CARACTERÍSTIQUES DE L’ HABITATGE 

Antiguitat M2 útils Habitacions Bany Lavabo Balcó Terrassa Terres

Estat cuina Estat bany Exteriors Portes Ascensor Aparcament Bustia Traster

Mobles:            moblat                 semi moblat                buit

Electrodomèstics:         equipat          semi equipat            sense

Estat General:           origen         conservat            reformat

Calefacció:          bomba de calor            gas natural

Instal·lació de Gas:        gas natural         gas butà             tot elèctric

Aire A condicionat:           si         no

Alta subministres:           si          no

DADES EXTERNES

Transport públic a prop:    si        no

Tren:         si          no

Autobusos:         si        no

Serveis a prop: 

Escola:         si          no

CAP:        si         no

Mercat:          si         no

Altres:

DOCUMENTACIÓ QUE  CALDRÀ APORTAR:
• Este formulari degudament complimentat i signat 
• Original i Fotocòpia DNI de/ls propietaris/es
• Original i Fotocòpia escriptura de la compravenda de l’ habitatge o nota simple.
• Cèdula de habitabilitat
• Certificat de eficiència energètica
• Número compte bancari (IBAN) par l'ingrés del lloguer
• Últims rebuts i factures dels subministraments
• Últim rebuts de taxa d’escombraries
• Últim rebut del IBI

DECLARACIÓ RESPONSABLE
L'arrendador de l’habitatge declara disposar de la documentació necessària per dur a terme el contracte d’arrendament, 
i es compromet/en a a portar-la quan sigui requerida per part de la Borsa d’habitatge .

«Us comuniquem que d’acord amb la llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la 
persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el corresponent fitxer del Ajuntament per al seu tractament informàtic. 
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent, a 
través d’un escrit presentat en el Registre General de l’Ajuntament.


