
 
 

 
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR EN EL CAS DE PERSONES SOL·LICITANTS   

D’HABITATGES  
 

 
1. DNI de tots els membres de la unitat de convivència majors d’edat. 

2. A)  Contracte de treball de la unitat de convivència més 3 últimes nòmines,     
                     Certificat d’imputacions o Certificat d’empresa. 
               B) En cas d´ autònoms: Certificat IRPF i certificat de les bases de cotització a                
                     la Seguretat social de la unitat de convivència. 
 
               C) Beneficiaris de prestacions públiques: Certificat de prestació del Servei   
                     d’Ocupació de la unitat de convivència. 
 

3. Declaració de la Renda (IRPF) de l’últim període impositiu, en cas de no estar  
               obligat, vida laboral actualitzada.  
 

4. Llibre de Família o DNI de tota la unitat de convivència, si hi ha menors. 

5. Certificat d’empadronament històric, de tota la unitat de convivència. 

6. Carnet que acredita la condició de família nombrosa. 

7. Carnet que acredita la condició de família monoparental. 

8. Resolució que acredita un grau de discapacitat superior al 33%. 

9. En cas de separació o divorci aportar sentència que ho acredita 

10.  En cas de disposar d’habitatge en propietat: escriptura pública de compravenda i             

                rebut de l’IBI. 

         11. Si es disposa d’avalador s’han de presentar els documents 1, 2 i 3, referents a  

               aquesta persona. 

 
S’ha d’aportar original i fotocòpia dels documents esmentats 

 
 
Per inscriure’s al Registre de Sol·licitants d’habitatges amb Protecció Oficial de la Generalitat 
de Catalunya: 
 

• Es pot realitzar la inscripció a www.registresolicitants.cat 
• S’ha de aportar la documentació de tots els membres de la unitat de convivència. 
• La sol·licitud ha d’estar signada per tots els membres de la unitat de convivència majors 

d’edat. 
• La persona sol·licitant de la inscripció ha de residir a Catalunya. 
• Una mateixa persona no pot aparèixer al mateix temps en més d’una sol·licitud. 
• No han de disposar d’habitatge adequat en propietat, dret de superfície o usdefruit. 
• La inscripció té una durada de 3 anys des de la resolució administrativa d’inscripció.  
 
 

 OFICINA LOCAL D’HABITATGE                                                      
CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS                     

Horari: Dilluns –  Divendres: 10:00h - 13:00h                             
                                 

 C/ De les Coques, 3 (43003)  Tarragona                                 
Tel. 977 24 45 00 / Fax. 977/24 45 13                                      

habitatge@tarragones.cat                                                         


