REGISTRE DE SOL.LICITANTS D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL
El Registre de Sol·licitants és l’eina on tots els ciutadans de Catalunya s’han d’inscriure
per tal d’optar a un habitatge amb protecció oficial, tant de compra com de lloguer.
Podeu fer la inscripció per una d’aquestes dues vies:
1) De forma telemàtica : a través d’Internet, clicant en www.registresolicitants.cat.
Una vegada emplenada degudament, l’heu d’imprimir i portar-la a les oficines de la
Societat Municipal “LA PINASSA, Promocions i Serveis Municipals S.A., juntament amb
la documentació corresponent indicada.
2) De forma presencial: la sol·licitud es lliurarà a través de la Societat Municipal, on
també s’haurà de portar la documentació corresponent indicada.
En totes dues opcions, caldrà CONCERTAR CITA PRÈVIA A LA SOCIETAT MUNICIPAL, AL
TELÈFON 93 693 15 55, on us donaran dia i hora, per tal d’entregar i/o lliurar la
sol·licitud i portar la documentació bàsica dels diversos membres de la unitat de
convivència que a continuació es relaciona, (ORIGINAL I FOTOCÒPIA), i així poder
efectuar la inscripció:
1. NIF o NIE del sol·licitant vigent.
2. Certificat d’empadronament històric al municipi de Premià de Dalt en què hi consti
la data d’empadronament. Aquest document el sol·licita la Societat Municipal
(autorització inclosa en la sol·licitud).
3. Llibre de família.
4. Justificació de la disminució psíquica, física, incapacitat o malaltia, en el cas que fos
al·legada, com també de qualsevol altra circumstància que justifiqui el dret a ser inclòs,
com a possible adjudicatari, en els contingents especials de reserva.
5. Documentació acreditativa de la necessitat d’habitatge. Que en aquest cas està dins
la pròpia sol·licitud del Registre.
6. Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència.
(Declaració de Renda de l’últim exercici fiscal o en cas de no estar-hi obligat, certificació
o certificacions acreditatives d’ingressos i retencions de l’últim exercici fiscal (en aquests
casos inclòs el certificat d’imputacions que emet hisenda) més informe de vida laboral.
7. Altra documentació addicional, dependrà en cada cas de la situació específica de cada
sol·licitant, (documentació acreditativa de divorci, carnet família monoparental,
violència de gènere, etc.). Cas de tenir alguna propietat, s’ha de portar fotocòpia de les
escriptures.
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8. La Societat Municipal “LA PINASSA, Promocions i Serveis Municipals, S.A.” podrà
demanar tots els documents complementaris que cregui necessaris per comprovar les
circumstàncies al·legades.
Dades a tenir en compte:
* La sol·licitud ha d’estar signada només pel sol·licitant.
* La Declaració Responsable del Sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència
(document inclòs en la Sol·licitud del Registre), ha d’estar signada pel sol·licitant i per
tots els membres de la unitat de convivència majors d’edat o emancipats.
La inscripció en el Registre dóna dret a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb
Protecció oficial, d’acord amb els procediments establerts en el Decret 106/2009, però
no dóna lloc a cap altre dret, ni suposa, en particular, l’adjudicació automàtica de cap
habitatge.
Els requisits exigits per ser inscrit al 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 seu
període de vigència.
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