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SOL∙LICITUD  PER A PRENDRE PART EN EL PROCÈS D’ADJUDICACIÓ DELS HABITATGES AMB 
PROTECCIÓ OFICIAL DEL  SECTOR  LES GUARDIOLES (FASE I)  DE  MOLINS DE REI. 
 

 
DADES DEL 1r. SOL·LICITANT 

Cognoms: 

Nom:       

DNI-permís de residència: 

Data de naixement: 

Domicili: 

Localitat:        Codi postal: 

Telèfons: 

Correu electrònic: 

Estat civil: 

 
DADES DEL 2n. SOL·LICITANT 

Cognoms: 

Nom:       

DNI-permís de residència: 

Data de naixement: 

Domicili: 

Localitat        Codi postal: 

Telèfons: 

Correu electrònic: 

Estat civil: 

 

En aquelles sol·licituds on aparegui més d’un titular, s’entendrà com a domicili, a efectes de notificacions el del 
primer titular. Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar. 

 
Assabentats de les bases del procés d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial i complint els requisits  

per a ser adjudicatari/s d’aquest tipus d’habitatges, SOL·LICITO prendre part en el procés d’adjudicació . 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE:       
 
1.- Llistat en el que vull participar (escollir només una opció): 
 

CONTINGENT GENERAL (36 habitatges) 
 

 A1: Resideixo i estic empadronat ininterrompudament a Molins de Rei, com a mínim, en els últims 3 anys. 
O he estat resident durant tres anys ininterromputs en els últims 10 anys. 

 A2: Treballo en una empresa ubicada al municipi de Molins de Rei, durant, al menys, els últims 3 anys. 

 A3: No formo part del llistat A1 ni A2 

CONTINGENT ESPECIAL B (1 habitatge): MOBILITAT REDUÏDA. Al menys, un membre de la unitat de 
convivència ha de poder acreditar la necessitat de portes amb una amplada superior als 80 cm. 

 B1: Resideixo i estic empadronat ininterrompudament a Molins de Rei, com a mínim, en els últims 3 anys. 

O he estat resident durant tres anys ininterromputs en els últims 10 anys 

 B2: Treballo en una empresa ubicada al municipi de Molins de Rei, durant, al menys, els últims 3 anys. 

 

 

 



CONTINGENT ESPECIAL C (15 habitatges): En tots aquets casos serà requisit imprescindible està 
empadronat ininterrompudament al municipi de Molins de Rei, com a mínim, en els últims 3 anys, o bé haver 
estat resident durant tres anys ininterromputs en els últims 10 anys . 

LLISTAT C1 (4 opcions):  

 Persones més grans de 65 anys (2 habitatges) 

 Persones menors de 30 anys (3 habitatges) 

 Famílies monoparentals: carnet família monoparental  (5 habitatges) 

 Discapacitats amb un grau mínim del 33% que no necessitin habitatge adaptat: Certificat mèdic de l’ICASS 

(5 habitatges) 
  

2.- Que els ingressos de la unitat familiar són inferiors a  5,50 vegades l’IRSC, en el cas d’optar a un pis de  

Règim General o inferiors a 6,50 vegades l’IRSC en el cas del Règim Concertat (Veure taules a les bases). 

3.- Que les persones que consten a la sol·licitud no són titulars del ple domini sobre algun habitatge lliure o 
protegit (veure excepcions a les bases) 

4.- Documentació que acompanya a aquesta sol·licitud:  

Còpia de la sol·licitud d’inscripció al Registre de Sol·licitants d’habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya.  

 
Còpia de la resolució del Registre de Sol·licitants d’habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya.   

5.- Autoritzo a l’ajuntament de Molins de Rei per a que faciliti a l’IMPSOL les dades del Padró de la unitat familiar.   

NOTA IMPORTANT: Les persones que no tinguin resolució positiva d’inscripció en el Registre de Sol·licitants 
d’habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya el dia de presentació d’aquesta sol·licitud, no podran formar 

part d’aquest procés d’adjudicació d’habitatges.  

 

Aquesta sol·licitud es podrà lliurar del 10 de desembre de 2020 a les 9 h. al 20 de gener de 2021 a les 14 h., 

als següents punts de recollida: 

 

 IMPSOL: C/ 62, núm. 16, Edif. A, 4a planta (Zona Franca) 

Horari: De 10 a 14 h de dilluns a divendres. Demanant cita prèvia al tel. 93 506 95 95 

 Ajuntament de Molins de Rei - Oficina de l’habitatge  

Carrer Josep Tarradellas, núm. 1 – Molins de Rei 

Horari: De 9 a 14 h de dilluns a divendres  

Per lliurar la sol·licitud serà necessari concertar cita prèvia al telèfon: 93 680 37 39 

Signatura, 

 

Molins de Rei a, ___________ de ________________________ de 2020 
 
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 edif ici A - 
Zona Franca 08040 Barcelona, adjuntant fotocòpia del DNI i el motiu de la seva petició, o bé per instància genèrica del portal w eb de 
w w w .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 jur ídica 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, rectif icar, 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 edif icio A - Zona Franca 08040 Barcelona adjuntando fotocopia del DNI y el motivo de su petición, o bien por instancia genérica del 
portal w eb de w w w .amb.cat indicando Ejercicio de derechos . 


