
  
 

  

PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGES DE 
PROTECCIÓ OFICIAL (HPO) 
 
A- Registre per internet 
 
A través de l’enllaç de l’AHC: https://www.registresolicitants.cat/registre/solicitud/index.jsp 
 
Els passos a seguir son: 
 

1- Omplir com a NOVA SOL·LICITUD (opció A) 
2- Imprimir i signar 
3- Aportar la sol·licitud i la documentació original a l’OAC de l’Ajuntament de Navàs 

(demanar cita prèvia) 
 
 
DOCUMENTACIÓ PER INSCRIPCIONS AL REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGES 
DE PROTECCIÓ OFICIAL 
 

 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 per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin 
majors d’edat. 

 Documents originals- DNI i NIE de les persones que conviuran amb el/la sol·licitant 

 Documentació original del Llibre de família o document acreditatiu de la convivència o 
parella estable. 

 Certificat d’empadronament amb la indicació de la data d’alta de totes les persones 
que conviuran amb el/la sol·licitant (es tramita des de l’Ajuntament) 

 Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència 
 
Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascuna de les que integren 
la unitat de convivència en edat laboral. Els ingressos han d'acreditar-se de la següent 
manera: 

            

1- Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de la persona 
              sol·licitant i de cadascuna de les que integren la unitat de convivència en edat laboral, 

 corresponent al període impositiu immediatament anterior amb termini de presentació 
vençut a la data de presentació de la sol·licitud. 

 

2- En el cas que la persona sol·licitant o altres membres de la unitat de convivència no 
estiguin obligats a presentar la declaració de l’IRPF, ha d'aportar un certificat 
d'imputacions de rendes subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària 
(AEAT) i declaració responsable d’ingressos. 

 

3- En el cas de les rendes exemptes de l'IRPF regulades en la Llei 35/2006, de 28 de 
novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, s'haurà d'aportar 
certificat de l'import anual emès per l'entitat pagadora corresponent a l'últim exercici 
fiscal vençut. 

 
En els casos en què no s'acreditin ingressos amb la presentació de la declaració de 
l'IRPF corresponent o amb el certificat d'imputacions, totes les persones en edat 
laboral, hauran  d'aportar els següents documents: 

 
             o Informe de vida laboral. 
             o Certificació de prestacions de la Institut Nacional de la Seguretat Social. 
             o Certificació de prestacions del Serveis Estatal d’Ocupació (SEPE). 

https://www.registresolicitants.cat/registre/solicitud/index.jsp


  
 

  

             o Declaració responsable d’ingressos. 
 Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’AHC (degudament 

complimentada i segellada per l’entitat bancària) 
 Doc. comunicació col·lectiu afectat Llei 24/2015, en cas de desnonaments 

 
La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica 
que calgui acreditar: 
- Persones separades o divorciades, han d’aportar el conveni regulador i la sentència que 
l’aprova 
- Cas en que algun membre tingui alguna discapacitat reconeguda, caldrà aporta la documentació 
del grau de discapacitat 
 
 
 
 
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC a l’OAC per entrar documentació per registre d’entrada 

 
Matí: dimecres  entre 9h i 15h (demanar cita prèvia) 


