HABITATGES PROTEGITS.
Si esteu interessats en la compra o lloguer d’habitatges amb protecció oficial us heu
d’inscriure en el Registre

de Sol·licitants d’Habitatge amb

Protecció Oficial .
La inscripció a aquest Registre podeu fer-la a través del
web www.registresolicitants.cat

==============
Si es tracta d’accedir a un habitatge protegit a la ciutat de Barcelona, cal
que us inscriviu al Registre de sol·licitants d’habitatge protegit de la ciutat de
Barcelona.
La inscripció en aquest Registre podeu fer-la a través del
web www.consorcihabitatgebcn.cat
==============

Com a la ciutat de Barcelona, hi ha municipis que tenen registre propi. Per
accedir a habitatges protegits en aquests municipis, cal que us inscriviu en els
registres corresponents. Els municipis que es detallen a continuació tenen
registre propi:

Argentona, Badalona, Corbera de Llobregat, Cornellà de
Llobregat, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat,
Lleida, Martorell, Mataró, Mollet del Vallès, Premià de Dalt,
Sabadell, Sant Adrià de Besòs, Sant Cugat del Vallès, Sant
Joan Despí, Santa Margarida i els Monjos, Sitges, Terrassa.
Cal adreçar-se a l’Ajuntament d’aquests municipis per tal de fer la inscripció
corresponent.
==============

Requisits / Documentació
•
•
•

Ser major d’edat o estar emancipat.
Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8 del Decret.

Residir en un municipi de Catalunya; la residència s’acredita mitjançant l’empadronament en un
municipi de Catalunya.

•

Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per
als adjudicataris d’aquests habitatges.

•
•

No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Decret.

No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització
judicial substitutòria.

•

Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment
de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.

///////

Documentació
•
•
•
•
•
•

Sol·licitud degudament emplenada i signada per totes les persones que integren la unitat
de convivència i que siguin majors d’edat.
Declaració responsable del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència signada.
Fotocòpies del DNI i NIE
Fotocòpia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable.
Certificat d’empadronament amb la indicació de la data d’alta.
Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la
renda, certificats d’ingressos, etc.)

==============

