
                
 

Número de sol·licitud............................. 
 
 
 
El Prat de Llobregat,..........de.............................de 2008 
 
 
 

PERÍODE PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: 
03 JUNY 2008 – 23 JUNY 2008 

 

 
 

Dia........................................... 
 
Núm  E-08-............................. 

REGISTRE D’ENTRADA 
 
 
 

Sol·licitud per a un habitatge amb protecció oficial de mobilitat reduïda 
 

Promoció 
PRAT SUD REMOLAR Compra - 143. EL PRAT DE LLOBREGAT 

- Segona convocatòria - 
 
Dades del sol·licitant principal 
Nom                                   Cognoms                                                                       Sexe                                                                       
                                                                                                                                                    Home         Dona 
Identificació (1):                                                                          Estat Civil (2):                                      Data de naixement:        
                                                                                        
      NIF         NIE           Comunitari   Nº                                                       
                                                                                                              Amb mobilitat reduïda:       Si         No 

 
Cosol·licitant 
Nom                                   Cognoms                                                                       Sexe               Home          Dona                              
                                                                                                                                                    
Identificació (1):                                                                          Estat Civil (2):                                      Data de naixement:        
                                                                                        
      NIF         NIE           Comunitari   Nº                                                       
 
Relació de parentiu amb el sol·licitant:                                                       Amb mobilitat reduïda:       Si         No 

                                                       
Resta de membres de la unitat de convivència 
1 Nom                                   Cognoms                                                                       Nº Identificació                  Data de naixement: 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                     

 Relació amb el sol·licitant:                Mobilitat reduïda             Estat Civil (2) 
                                                                                            
                                                        Si           No  

2 Nom                                   Cognoms                                                                       Nº Identificació                  Data de naixement 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                     

 Relació amb el sol·licitant:            Mobilitat reduïda                  Estat Civil (2) 
 
                                                         Si              No 

3 Nom                                   Cognoms                                                                       Nº Identificació                 Data de naixement 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                     

 Relació amb el sol·licitant:            Mobilitat reduïda                  Estat Civil (2) 
 
                                                         Si              No 

 
 
 
Adreça de les notificacions 
Tipus de via       Nom de la via                                                                                Núm.                Bloc            Pis                Porta 
 
 
Codi postal                    Població                                                Província  
 
 
Telèfon                                               Telèfon alternatiu                               Adreça electrònica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Declaració responsable 
 
         Coneixem el Plec de condicions que regeix l’adjudicació d’aquests habitatges i manifestem que complim els requisits indicats al seu 
apartat cinquè. 
 
 
Autorització 
Autoritzo a l’Administració, perquè, a fi de verificar els termes declarats i actualitzar, si escau, l’adequat compliment de 
totes les condicions necessàries per a l’accés a l’habitatge protegit sol·licitat, així com de les prohibicions i limitacions 
imposades per la legislació als adjudicataris d’aquests habitatges, efectuï les gestions a continuació descrites: 
1. Sol·licitar a l’administració Tributària la comprovació de la Declaració de l’Impost de la Renda sobre les Persones 

Físiques presentada en període voluntari i, si escau, de les declaracions complementàries o rectificades presentades 
fora de l’esmentat període.  

2. Sol·licitar a l’Ajuntament del Prat de Llobregat el certificat històric d’empadronament i convivència.   
3. Sol·licitar a la Direcció General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya la comprovació de la inexistència de 

percepció de finançament qualificat a l’empara dels plans d’habitatge, durant els deu anys anteriors a la sol·licitud 
actual. 

4. Sol·licitar al Registre de la Propietat i a la Gerència Territorial del Cadastre o organisme adient l’emissió de certificats 
relatius a la titularitat de béns immobles a nom dels autoritzats. 

5. La realització de quantes altres comprovacions documentals estimi convenients per a l’adequació dels termes 
declarats i actualitzar, si escau, l’adequat compliment de totes les condicions necessàries per a l’accés a l’habitatge 
protegit sol·licitat, així com de les prohibicions i limitacions imposades per la legislació als adjudicataris d’aquests 
habitatges, presentant la present autorització assorteixi els efectes oportuns.  

 
Els sotasignats designem com representant en relació amb tots els procediments als quals donés lloc aquesta sol·licitud a 
qui figura com a sol·licitant. El sol·licitant accepta aquesta representació. 
 
Data i signatura de la sol·licitud d’inscripció, declaració responsable i autorització 
 
Localitat i data: El Prat de Llobregat, a _______ de ________________________de 2008 
 
 
 
 
Sol·licitant,               Cosol·licitant,                Convivent 1,             Convivent 2,              Convivent 3, 
 

Signatura del sol·licitant i dels restants membres de la unitat de convivència majors d’edat 
 
Instruccions per a completar la sol·licitud 
 
(1) Identificació. Indiqui el tipus de documents 
d’identificació (NIF / NIE / Document de ciutadà 
comunitari) i el nombre d’identificació, incloent la lletra de 
control 
 

 
(2) Estat Civil. Indiqui un dels següents: 
- Solter                         - Divorciat/da  
- Casat/da                    - Parella de fet 
- Separat/da                 - Vidu/a       
 
 

 
Documents per acreditar el compliment dels requisits 
 
      Originals i fotocòpies del DNI/ NIE (vigents) de totes les persones que constin a la sol·licitud. 
 

Certificat de l’ICASS o organisme competent acreditatiu de necessitar un habitatge adaptat a la seva mobilitat 
reduïda. 
 

 Amb posterioritat, una vegada efectuat el corresponent sorteig, els adjudicataris hauran d’aportat la documentació 
indicada a la clàusula dotzena del Plec de condicions per a l’adjudicació de 3 habitatges amb protecció oficial de venda de 
règim general per a persones amb mobilitat reduïda al Prat Sud Remolar-143, que s’adjunta a la present sol·licitud.  

 
Comunicació de Prat Espais, SLU a la persona que inicia el procediment (o sol·licitant) 
1 - Disposa fins al darrer dia de presentació de sol·licituds per aportar la documentació especificada a les bases de la promoció l’habitatge 
que sol·licita ( 15 de març de 2007). 
2 - Per poder sol·licitar un habitatge de protecció pública, és necessari que vostè faciliti les seves dades d’acord amb allò establert en el 
Reial Decret 1/2002, d'11 de gener, sobre mesures de finançament d’actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl del Pla 2002-2005. 
3 - En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les 
seves dades recollides mitjançant el present formulari, seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers de PRAT ESPAIS, SLU, 
empresa municipal d’aparcaments i habitatge del Prat de Llobregat, amb la finalitat de poder tramitar la seva sol·licitud d’un habitatge de 
protecció pública i amb capacitat de poder cedir la citada informació a tercers directament relacionats amb aquest procés.  Així mateix, 
l’informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a PRAT ESPAIS, SLU, situada al C/ Carretera de la 
Bunyola, 49 -  08820 El Prat de Llobregat o a l’adreça electrònica: info@pratespais.com. 
 
 

Prat Espais, SLU C/ Carretera de la Bunyola 49 – 08820 El Prat de Llobregat 
Tel. 93 370 5054 – Fax. 93 378 93 81 – www.pratespais.com – info@pratespais.com 

 


