
 

REQUISITS PER INSCRIURE’S EN EL REGISTRE DE SOL·LICITANTS HPO. 

Accedir a la següent web per emplenar les dades: 

Web: http://www.registresolicitants.cat/registre/paginas/pagina.jsp?idPagina=11 ) 

Ser major d’edat o estar emancipat i estar empadronat a Esplugues de Llobregat. 

Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8 del Decret 106/2009, de 19 de maig. 

Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als 
adjudicataris d’aquests habitatges. 

No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Decret. Article 6 i 7. 

No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial 
substitutòria. 

Els requisits exigits per a ser inscrit en el 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 període de vigència. 

LLOC DE PRESENTACIÓ Hi ha dos vies: 

1) De forma telemàtica (primera part) i presencial (segona part): 

A través d’Internet, clicant en Registre d'habitatge - Sol·licitud (registresolicitants.cat). Una vegada 
emplenada degudament, l’heu d’imprimir i l’heu de signar els sol·licitants i portar-la al PAC Punt d’Atenció 
a la Ciutadania, juntament amb la documentació indicada Cita prèvia PAC 

2) De forma telemàtica en la seva totalitat: 

A través d’Internet, clicant en Registre d'habitatge - Sol·licitud (registresolicitants.cat). Una vegada 
emplenada degudament, l’heu de signar els sol·licitants i presentar-la telemàticament juntament amb la 
documentació indicada a través del següent enllaç: Seu Electrònica. 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

1.-Sol·licitud degudament emplenada i signada pel sol·licitant i cosol·licitant. 

2.-Declaració responsable signada per tots els membres de la unitat de convivència que siguin majors d’edat. 

3.-Original DNI i NIE de totes les persones. 

4.-Fotocòpia i original del llibre de família en cas que hi hagin menors. 

5.-Certificat d’empadronament històric col·lectiu de tots el membres de la unitat de convivència sol·licitant. 

6.-Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats 
d’ingressos) 

La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui 
acreditar; per exemple, en el cas de persones separades o divorciades, han d’aportar el conveni regulador i 
la sentència que l’aprova. O en cas de discapacitat, la resolució de la discapacitat. 

En les sol·licituds d’inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges Protegits dels afectats per la Llei 
24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica, s'haurà d'adjuntar el document de comunicació de situacions emparades a l’article 5.8 Llei 
24/2015. 

MÉS INFORMACIÓ:  Per consultes i dubtes es pot trucar al 012, telèfon d'atenció i informació de la 
Generalitat de Catalunya, o consultar la web del Departament d’Habitatge de Catalunya.  

http://www.registresolicitants.cat/registre/paginas/pagina.jsp?idPagina=11


 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE SOLICITANTES DE HPO. 

Acceder a la siguiente web para rellenar la solicitud: 

Web: http://www.registresolicitants.cat/registre/paginas/pagina.jsp?idPagina=11 ) 

Ser mayor de edad o estar emancipado y estar empadronado en Esplugues de Llobregat. 

Tener necesidad de vivienda de acuerdo con lo que prevé el art. 8 del Decreto 106/2009, de 19 de mayo. 

Cumplir el límite de ingresos que establece la normativa sobre viviendas de protección oficial para los 
adjudicatarios de estas viviendas. 

No hallarse en las circunstancias de exclusión previstas en el Decreto, art. 6 y 7. 

No hallarse incapacidad para obligarse contractualmente, salvo representación legal o autorización judicial 
sustitutoria. 

Los requisitos exigidos para ser inscrito en el Registro deben cumplirse efectivamente en el momento de la 
presentación de la solicitud de inscripción y mantenerse a lo largo de todo el período de vigencia. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN. Hay dos vías: 

1) De forma telemática (primera parte) y presencial (segunda parte): 
A través de Internet, clicando en Registro de vivienda - Solicitud (registresolicitants.cat). Una vez cumplimentada 
debidamente, debe imprimirla y firmarla los solicitantes y llevarla al PAC Punto de Atención a la Ciudadanía, junto 
con la documentación indicada Cita previa PAC 

2) De forma telemática en su totalidad: 
A través de Internet, clicando en Registro de vivienda - Solicitud (registresolicitants.cat). Una vez cumplimentada 
debidamente, debe firmarla los solicitantes y presentarla telemáticamente junto con la documentación indicada a 
través del siguiente enlace: Sede Electrónica. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

1.- Solicitud debidamente cumplimentada y firmada por el solicitante y cosolicitante. 

2.- Declaración responsable firmada por todas las personas de la unidad de convivencia que sean 
mayores de edad. 

3.-DNI y NIE de todas las personas. 

4.-Original y fotocopia del libro de familia en el caso que haya menores. 

5.- Certificado de empadronamiento histórico colectivo de todos los miembros de la unidad de convivencia 
del solicitante. 

6.-Documentación acreditativa de los ingresos de la unidad de convivencia (declaración de la renta, 
certificados de ingresos, etc.) 

El resto de documentación adicional a entregar depende en cada caso de la situación específica que deba 
acreditarse; por ejemplo, en el caso de personas separadas o divorciadas, deben aportar el convenio regulador y la 
sentencia que lo aprueba. O en caso de discapacidad, la resolución de la discapacidad. 

En las solicitudes de inscripción en el Registro de Solicitantes de Viviendas Protegidas de los afectados por la Ley 
24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza 
energética, deberá adjuntarse el documento de comunicación de situaciones amparadas en el artículo 5.8 Ley 
24/2015. 

MÁS INFORMACIÓN : Para consultar dudas se puede llamar al 012, teléfono de atención e información 
de la Generalitat de Catalunya, o consultar la web del Departament de Habitatge de Catalunya. 

http://www.registresolicitants.cat/registre/paginas/pagina.jsp?idPagina=11

