AJUNTAMENT DE

BLANES
AUTORITZACIÓ DE LA PERSONA/ES TITULAR/S DE L’HABITATGE DE L’ESTADA DEL
REAGRUPANT I DE LES PERSONES REAGRUPADES AL SEU DOMICILI ALS EFECTES DE
SOL·LICITAR L’INFORME D’ADEQUACIÓ DE L’HABITATGE PER REAGRUPAMENT
FAMILIAR (INF 01) O INFORME D’ADEQUACIÓ DE L’HABITATGE PER A LA RENOVACIÓ DE
RESIDÈNCIA PER REAGRUPAMENT FAMILIAR (INF 04)
DADES DE LA PERSONA/ES TITULAR/S DE L’HABITATGE, PROPIETARI/ÀRIA O ARRENDATARI/ÀRIA
Nom i cognoms
Nacionalitat
Document d’Identitat
Telèfon

ACTUA/ACTUEN EN QUALITAT DE

 propietaris/àries de habitatge

 titulars del contracte de lloguer

DADES DE L’HABITATGE
Domicili

DADES DE LA PERSONA QUE SOL·LICITA EL REAGRUPAMENT FAMILIAR
Nom i cognoms

Document d’Identitat

DADES DE LA PERSONA/ES QUE ES SOL·LICITA REAGRUPAR
Nom i cognoms

Document d’Identitat

DECLARO/DECLAREM:
Que la persona les dades de la qual consten a l’apartat anterior, resideix en aquest habitatge des del dia
_________________________ i abona la quantitat de ________________________ € per aquest concepte
i que disposa de l’habitatge per reagrupar la seva família.
Blanes, __________ d_____________________________ de ___________
Signatura de les persones titulars de l’habitatge

Documentació que cal aportar
- Persones que autoritzen: Fotocòpia dels documents d’identitat
- Fotocòpia de l’escriptura de propietat, degudament registrada al registre de la propietat (o tràmits iniciats)
- Fotocòpia del contracte de lloguer degudament enregistrat i amb dipòsit de fiança a l’Institut Català del Sòl. Cal que la vigència del
contracte s’estengui, com a mínim, durant els 12 mesos, de la data de sol·licitud per fer la inspecció ocular pel document proposta de
l’habitatge.
- Fotocòpia del darrer rebut del lloguer de l’habitatge
- Fotocòpia del darrer rebut d’aigua i llum
Les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament de Blanes per a deixar constància de l’entrada i
sortida de documents i per al seguiment dels tràmits, les actuacions i l'exercici de les seves competències i funcions. Únicament es
comunicaran a altres administracions públiques en els casos previstos legalment. Els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació
de les dades de caràcter personal es podran exercir mitjançat escrit adreçat a l’Alcalde de l’Ajuntament.

