INSCRIPCIONS AL REGISTRE DE SOL·LICITANTS
D’HPO


Sol·licitud degudament complimentada amb la signatura de tots els majors de 16 anys



Declaració responsable de la unitat de convivència complimentada amb la signatura de
tots els majors de 16 anys

Documentació comuna:


Originals i fotocòpies del DNI/NIE/PASSAPORT de totes les persones que formen la unitat
de convivència, i permís de residència si s’escau.



Original i fotocòpia del llibre de família, si s’escau.



Certificat d’empadronament i antiguitat al municipi de cadascun dels membres que
s’inscriuen en la sol·licitud



Original i fotocòpia de la Declaració de Renda de l’any 2016 de tots els membres de la
unitat familiar obligats a presentar-la. En cas de NO ESTAR obligats d’acord amb la
normativa tributària, caldrà presentar els següents documents:


Certificat d’ingressos i retencions de l’empresa de l’any 2016 o en el seu defecte
certificat d’imputacions 2016 i vida laboral (tel. 901 50 20 50 o http://www.segsocial.es)



Pensionistes: Certificat corresponent a la pensió total percebuda l’any 2016.



Autònoms: Certificat de les bases de cotització a la Seguretat Social i fotocòpia del
darrer certificat d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF de l’any 2016.



Aturats: Certificat de l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya (OTG),
amb indicació dels imports percebuts durant l’any 2016.

Documentació específica:


Fotocòpia de la justificació del grau de minusvalidesa igual o superior al 33% mitjançant
Resolució emesa per l’ICASS (Institut Català d'Assistència i Serveis Socials).



En cas de necessitat d’habitatge adaptat: Certificat emès per l'ICASS



En cas de separació o divorci, Original i fotocòpia de la sentència i conveni regulador
aprovat pel jutjat



En cas de ser propietari de qualsevol habitatge al territori espanyol, cal presentar
escriptura de propietat i últim rebut de l’IBI



Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, si s’escau.

PRESENCIALMENT:

A L’OAC, c. Rubió i Ors, 2-4 bxs, de dilluns a dijous de 8:30 a 19 h
divendres 8:30 a 15 h.

Preinscripció a través de la web de l’Agencia d’Habitatge de Catalunya: http://www.registresolicitants.cat/registre/index.jsp
CAL RECORDAR QUE QUALSEVOL PREINSCRIPCIÓ A TRAVÉS DE LA WEB HAURÀ DE SER SIGNADA I PRESENTADA
JUNTAMENT AMB LA DOCUMENTACIÓ COMUNA I ESPECÍFICA AL REGISTRE GENERAL DE L’AJUNTAMENT PER A
QUE TINGUI VALIDESSA DAVANT L’ADMINISTRACIÓ COMPETENT.

