
   
 

 

            
      
SOL·LICITUD LLISTA D’ESPERA 
 
DADES DEL SOL·LICITANT 

Cognoms: 

Nom:       

DNI-permís de residència: 

Data de naixement: 

Domicili: 

Localitat:        Codi postal: 

Telèfons: 

Correu electrònic: 

Estat civil: Estat civil: 

Com ens heu conegut: 

 
Estic interessat en formar part de la llista d’espera de sol·licitants, per si quedessin 
habitatges en estoc una vegada finalitzats els processos d’adjudicació iniciats en aquests 
moments a la promoció al municipi de Molins de Rei, Les Guardioles Fase I 
 
Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar. 
 
Signatura 
 
 
………………….., ………………………………….…..de 2021 
 
Política de protecció de dades de caràcter personal: 
 
Política de protecció de dades de caràcter personal: 
 
L'informem que les seves dades seran tractades per la tramitació de la vostra sol·licitud d’habitatge i gestió del 
procediment d’adjudicació. El Responsable de tractament és l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial 
(IMPSOL). La base jurídica del tractament és el vostre consentiment exprés i les competències pròpies de l’IMPSOL.   
El sol·licitant és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses en el present formulari. 
Per a més informació consulti la nostra política de privacitat a www.amb.cat. Podrà accedir, rectificar, suprimir i exercir la 
resta dels seus drets davant l’IMPSOL adreçant-se a Serveis Jurídic, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, 
C/ 62, núm. 16-18 edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona, adjuntant fotocòpia del DNI i el motiu de la seva petició, o bé 
per instància genèrica del portal web de www.amb.cat indicant Exercici de drets. 
 
Política de protección de datos de carácter personal: 
 
Le informamos que sus datos serán tratados por la tramitación de su solicitud de vivienda y la gestión del procedimiento 
de adjudicación. El Responsable de tratamiento es el Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial 
(IMPSOL). La base jurídica del tratamiento es su consentimiento expreso y las competencias propias del IMPSOL 
El solicitante es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos incluidos en el presente formulario. 
Para más información consulte nuestra política de privacidad en www.amb.cat. Podrá acceder, rectificar, suprimir y 
ejercer el resto de sus derechos ante IMPSOL dirigiéndose a Servicios Jurídicos, Ejercicio de Derechos, Área 
Metropolitana de Barcelona, C / 62, núm. 16-18 edificio A - Zona Franca 08040 Barcelona adjuntando fotocopia del DNI 
y el motivo de su petición, o bien por instancia genérica del portal web de www.amb.cat indicando Ejercicio de derechos. 
 
LES SOL·LICITUDS ES PODRAN PRESENTAR ESCANEJADES PER CORREO 
ELECTRÒNIC, A impsolcomercial@amb.cat INDICANT A L’ASSUMPTE “LLISTA 
D’ESPERA, LES GUARDIOLES”.  
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