
 
    AJUNTAMENT D’ABRERA 
 

 
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE HPO 

                                                                                                  

Nom i cognoms  

 
NIF/NIE 

Domicili                                                                                                                                                

 
Telèfon 
 

Codi postal i població                                                                                                       

 
Adreça electrònica               
 

Representant: Nom i cognoms                                     
                                                                           

NIF/NIE  
 

 

 Sí   No autoritzo la notificació via correu electrònic         
 
EXPOSO 
 

Que adjunto la sol·licitud d’inscripció al Registre de Sol·licitants d’HPO de la Generalitat de Catalunya, amb tota la 
documentació necessària. 
 
 

 

DEMANO 
 

A l’Ajuntament d’Abrera que faci arribar la documentació adjunta a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
 
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA: 

 Sol·licitud d’inscripció al registre HPO de la Generalitat de Catalunya, degudament emplenada i 
signada per totes les persones que integraran la unitat de convivència majors d’edat 

 Declaració responsable de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència signada 

 Fotocòpia del document acreditatiu d’identitat de tots els membres de la unitat de convivència 

 Fotocòpia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable, si s’escau 

 Certificat d’empadronament històric dels membres de la unitat de convivència 

 Documentació acreditativa dels ingressos dels membres de la unitat de convivència que en tinguin 
(declaració de la renda o, si no n’hi ha certificats de retencions i ingressos, pensió de jubilació o invalidesa, 
en cas d’estar a l’atur, certificat de l’INEM amb indicació de períodes i imports...) 

 Informe de vida laboral dels majors d’edat de la unitat de convivència 

 Documentació acreditativa del divorci, separació matrimonial o extinció de la parella estable, 
si s’escau 

 Fotocòpia del certificat de reconeixement de grau de discapacitat, en el cas de persones amb 
discapacitat 

 Altres: documentació relativa a expedients de reagrupament familiar, obtenció de permisos de 
residència... 

 
 

Signatura 
 
Localitat i data 
 

 
 

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres 
dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Registre d’ Entrada i Sortida de Documents, del qual és responsable l’Ajuntament d’Abrera i seran objecte de 
tractament per gestionar, controlar i garantir l'anotació fidedigna de la presentació dels documents adreçats a l’Ajuntament i dels que l’Ajuntament adreci a altres 
administracions o als particulars, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides  a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre 
consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant el correu electrònic: 
informacio@ajuntamentabrera.cat o al correu postal: Departament d’ Atenció Ciutadana de l’Ajuntament – plaça de la Constitució, 1, 08630, Abrera.  

Registre d’entrada de l’Ajuntament d’Abrera 


