
SOL·LICITANT/ SOLICITANTE

* Camps de compliment obligatorii  
* Campos de cumplimiento obligatorio

Signatura / Firma

Nom i Cognoms* / Nombre y apellidos

Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio (a efectos de notificación)

Població* / Población

Num* Escala/Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta

Codi Postal*/Código Postal

Telèfon / Teléfono* Correu electrònic / Correo electrónico

Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) / 
Medio para recibir la respuesta (si es necesaria)

Correu ordinari/ correo ordinario Correu electrònic / Correo electrónico Telèfon / Teléfono

Província/Provincia

Sol·licitud inclusió d'habitatge a la Borsa Municipal de  
Mediació d'Habitatges de Lloguer 

Solicitud de inclusión de vivienda en la Bolsa Municipal de Mediación de Viviendas de Alquiler 
 

Tipus Via / Tipo vía

Nom i Cognoms del representant / Nombre y apellidos del representante

Document Identificatiu* / Documento Identificativo

Document Identificatiu / Documento Identificativo 

Esplugues de Llobregat,

Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides 
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a 
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o 
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania. 
  

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

Observacions / Observaciones

 

Oficina Local d'Habitatge 
Borsa municipal de Mediació de l'Habitatge de Lloguer 

Casal de Cultura Robert  Brillas - Carrer Àngel Guimerà, 38 - Telf. 93 371 33 50 - oficinahabitatge@esplugues.cat

Zona - barri* / Zona - barrio*

DADES DE L'HABITATGE OFERTAT/ DATOS DE LA VIVIENDA OFERTADA

Tipus Via / Tipo vía Domicili* / Domicilio*

M2 Any de construcció / Año de construcción*

Ascensor?/¿Ascensor?

Disposa de mobiliari?/¿Dispone de mobiliario?

Accepten animals de companyia?/¿Aceptan animales de compañía?

Electrodomèstics?/¿Electrodomésticos?

Gas Natural?/¿Gas Natural?

Butà?/¿Butano?

Calefacció?/¿Calefacción?

Aire acondicionado?/¿Aire acondicionado?

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Nre d'habitacions / Nº de habitaciones

Nre de banys / Nº de baños

Dutxa / Ducha Banyera / Bañera

Terrassa? / ¿Terraza? M2 / M2

Balcó? / ¿Balcón? M2 / M2

Safareig extern / Lavadero externo Si No

Data darrera ocupació / Fecha de última ocupación

Sol·licito que s'inclogui el meu habitatge a la Borsa Municipal 
de Mediació d'Habitatges de Lloguer /  

  
Solicito que se incluya mi vivienda en la Bolsa Municipal de Mediación de 

Viviendas de Alquiler
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Documentació que caldrà aportar / Documentación que se tendrá que aportar 
  
Per procedir a concertar una visita al seu habitatge per la seva avaluació, es requereix la següent documentació: 
Para proceder a concertar una visita en la vivienda para su evaluación, se requiere la siguiente documentación: 
  
-Documentació que caldrà aportar (original i una fotocòpia) 
- Documentación que se tendrá que aportar (original y una fotocopia) 
  
- DNI o NIE de les persones propietàries. 
 - DNI o NIE de las personas propietarias. 
  
- L'escriptura de compravenda de l´habitatge. 
- La escritura de compraventa de la vivienda. 
  
- Nota simple informativa del Registre de la Propietat acreditativa de la titularitat de l'habitatge. 
- Nota simple informativa del Registro de la Propiedad acreditativa de la titularidad de la vivienda. 
  
- Cèdula d'habitabilitat de l'habitatge. 
- Cédula de habitabilidad de la vivienda. 
  
- Certificat d'eficiència energètica de l'habitatge. 
- Certificado de eficiencia energética de la vivienda. 
  
- Últim rebut de la contribució (IBI). 
- Último recibo de la contribución (IBI). 
  
- Últimes factures de la llum, aigua i gas. 
- Últimas facturas de la luz, agua y gas. 
  
- Butlletí blau d'instal·lació elèctrica en cas de ser un habitatge de més de 20 anys. (Certificat conforme la instal·lació compleix la  
  normativa vigent) 
- Boletín azul de instalación eléctrica en caso de ser una vivienda de más de 20 años. (Certificado conforme la instalación cumple la normativa vigente) 
  
- Justificant de revisió / manteniment de la caldera o escalfador (si es el cas) 
- Justificante de revisión / mantenimiento de la caldera o calentador (si es el caso) 
  
- En cas de tenir butà, document que acrediti que a passat la revisió. 
- En caso de tener butano, documento que acredite que ha pasado la revisión. 
  
- Certificat conforme s'està al corrent de les quotes de la Comunitat de Propietaris 
- Certificado conforme se está al corriente de las cuotas de la Comunidad de Propietarios. 
  
- Número de compte bancari on rebre la renda mensual (fotocopia llibreta estalvis). 
- Número de cuenta bancaria donde recibir la renta mensual (fotocopia libreta de ahorro). 
  
  
  
  
- Realitzada la visita de l'habitatge, es farà una proposta de renda mensual de lloguer, en funció de l'estat de conservació de  
  l'habitatge, de la ubicació i serveis disponibles, i d'altres factors diversos. 
- Realizada la visita a la vivienda, se hará una propuesta de renta mensual de alquiler, en función del estado de conservación de la vivienda, de la     
ubicación y servicios disponibles y de otros factores diversos. 
  
- Si la persona propietària accepta dita proposta, es procedirà a la inscripció de l'habitatge dins la Borsa de Lloguer, a través de la  
  signatura d'un document d'encàrrec de gestió. 
- Si la persona propietaria acepta dicha propuesta, se procederá a la inscripción de la vivienda dentro de la Bolsa de Alquiler, a través de la firma de un 
documento de encargo de gestión. 
  
- Es buscaran les persones més adients entre totes les persones sol·licitants i s'establirà un calendari de visites de l'habitatge amb  
  la persona propietària. 
- Se buscarán a las personas mas adecuadas entre todas las personas solicitantes y se establecerá un calendario de visitas de la vivienda con la persona 
propietaria. 
  
- Trobada una persona interessada, la Borsa de Lloguer es posarà en contacte amb la persona propietària per iniciar els tràmits de  
  signatura del contracte de lloguer. 
- Encontrada una persona interesada, la Bolsa de Alquiler se pondrá en contacto con la persona propietaria para iniciar los trámites  de firma del contrato  
de alquiler.
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Signatura / Firma
Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) /
Medio para recibir la respuesta (si es necesaria)
Sol·licitud inclusió d'habitatge a la Borsa Municipal de 
Mediació d'Habitatges de Lloguer
Solicitud de inclusión de vivienda en la Bolsa Municipal de Mediación de Viviendas de Alquiler
 
Document Identificatiu* / Documento Identificativo
Document Identificatiu / Documento Identificativo 
Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.
 
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat
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Ascensor?/¿Ascensor?
Disposa de mobiliari?/¿Dispone de mobiliario?
Accepten animals de companyia?/¿Aceptan animales de compañía?
Electrodomèstics?/¿Electrodomésticos?
Gas Natural?/¿Gas Natural?
Butà?/¿Butano?
Calefacció?/¿Calefacción?
Aire acondicionado?/¿Aire acondicionado?
Sol·licito que s'inclogui el meu habitatge a la Borsa Municipal de Mediació d'Habitatges de Lloguer / 
 
Solicito que se incluya mi vivienda en la Bolsa Municipal de Mediación de Viviendas de Alquiler
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Documentació que caldrà aportar / Documentación que se tendrá que aportar
 
Per procedir a concertar una visita al seu habitatge per la seva avaluació, es requereix la següent documentació:
Para proceder a concertar una visita en la vivienda para su evaluación, se requiere la siguiente documentación:
 
-Documentació que caldrà aportar (original i una fotocòpia)
- Documentación que se tendrá que aportar (original y una fotocopia)
 
- DNI o NIE de les persones propietàries.
 - DNI o NIE de las personas propietarias.
 
- L'escriptura de compravenda de l´habitatge.
- La escritura de compraventa de la vivienda.
 
- Nota simple informativa del Registre de la Propietat acreditativa de la titularitat de l'habitatge.
- Nota simple informativa del Registro de la Propiedad acreditativa de la titularidad de la vivienda.
 
- Cèdula d'habitabilitat de l'habitatge.
- Cédula de habitabilidad de la vivienda.
 
- Certificat d'eficiència energètica de l'habitatge.
- Certificado de eficiencia energética de la vivienda.
 
- Últim rebut de la contribució (IBI).
- Último recibo de la contribución (IBI).
 
- Últimes factures de la llum, aigua i gas.
- Últimas facturas de la luz, agua y gas.
 
- Butlletí blau d'instal·lació elèctrica en cas de ser un habitatge de més de 20 anys. (Certificat conforme la instal·lació compleix la 
  normativa vigent)
- Boletín azul de instalación eléctrica en caso de ser una vivienda de más de 20 años. (Certificado conforme la instalación cumple la normativa vigente)
 
- Justificant de revisió / manteniment de la caldera o escalfador (si es el cas)
- Justificante de revisión / mantenimiento de la caldera o calentador (si es el caso)
 
- En cas de tenir butà, document que acrediti que a passat la revisió.
- En caso de tener butano, documento que acredite que ha pasado la revisión.
 
- Certificat conforme s'està al corrent de les quotes de la Comunitat de Propietaris
- Certificado conforme se está al corriente de las cuotas de la Comunidad de Propietarios.
 
- Número de compte bancari on rebre la renda mensual (fotocopia llibreta estalvis).
- Número de cuenta bancaria donde recibir la renta mensual (fotocopia libreta de ahorro).
 
 
 
 
- Realitzada la visita de l'habitatge, es farà una proposta de renda mensual de lloguer, en funció de l'estat de conservació de 
  l'habitatge, de la ubicació i serveis disponibles, i d'altres factors diversos.
- Realizada la visita a la vivienda, se hará una propuesta de renta mensual de alquiler, en función del estado de conservación de la vivienda, de la     ubicación y servicios disponibles y de otros factores diversos.
 
- Si la persona propietària accepta dita proposta, es procedirà a la inscripció de l'habitatge dins la Borsa de Lloguer, a través de la 
  signatura d'un document d'encàrrec de gestió.
- Si la persona propietaria acepta dicha propuesta, se procederá a la inscripción de la vivienda dentro de la Bolsa de Alquiler, a través de la firma de un documento de encargo de gestión.
 
- Es buscaran les persones més adients entre totes les persones sol·licitants i s'establirà un calendari de visites de l'habitatge amb 
  la persona propietària.
- Se buscarán a las personas mas adecuadas entre todas las personas solicitantes y se establecerá un calendario de visitas de la vivienda con la persona propietaria.
 
- Trobada una persona interessada, la Borsa de Lloguer es posarà en contacte amb la persona propietària per iniciar els tràmits de 
  signatura del contracte de lloguer.
- Encontrada una persona interesada, la Bolsa de Alquiler se pondrá en contacto con la persona propietaria para iniciar los trámites  de firma del contrato                 de alquiler.
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