
TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE LA SOL·LICITUD AL REGISTRE DE SOL·LICITANTS DE HPO 

Per iniciar el tràmit s’haurà d’entrar a la següent web:  

 https://www.registresolicitants.cat/registre/ 

Un cop a la pàgina inicial, caldrà clicar l’opció “Inscripció” i tot seguit “Nova sol·licitud”. 

 

 

 

Cal complimentar totes les dades requerides i clicar “Acceptar”, automàticament es generarà el 
codi de la sol·licitud i s’haurà de prémer “Continuar a la sol·licitud” per complimentar la resta de 
dades. El codi de la sol·licitud serà el número de sol·licitud que es tindrà en el Registre de 
Sol·licitants de HPO, és necessari guardar-lo per poder accedir tràmit amb posterioritat.  



En les caselles “Autoritza intercanvi entre les Administracions” i Autoritza cessió de Dades” . 
marcar l’opció desitjada, tot i que s’aconsella marcar sempre SI en les dues, per si manca 
documentació i per mantenir comunicacions amb l’Administració de forma telemàtica. 

 

Caldrà complimentar tots els camps requerits i clicar CONFIRMAR, si faltés algun camp per 
omplir el sistema donarà error i no deixarà continuar.  

En el cas d’apuntar-se una persona sola  NO caldrà complimentar els apartats:   

Dades del cònjuge 
Dades de la unitat de convivència 
Membres de la unitat de convivència 
 
En el cas d’apuntar-se amb una parella NO caldrà complimentar els apartats:   

Dades de la unitat de convivència 
Membres de la unitat de convivència 
 
Les dades de la parella s’ompliran a l’espai “Dades del cònjuge” encara que no existeixi 
matrimoni. 
 
En cas d’apuntar-se amb parella, fills o d’altres membres de la unitat de convivència, com 
pares, germans o amics, caldrà complimentar tots els apartats.  
 
IMPORTAT: les persones que únicament tenen passaport no podran apuntar-se. 
 
En l’apartat Ubicació de l’habitatge a l’adjudicació del qual desitja optar, es podran indicar dos 
poblacions més de Catalunya, a part del Prat de Llobregat, exceptuant Barcelona.  
 

 

En el cas de tenir un habitatge en propietat s’haurà de complimentar l’apartat Declaració sobre 
la necessitat d’habitatge, indicant SI en l’opció: Vostè o algun dels membres de la seva unitat de 



convivència disposa actualment d’habitatge en propietat?.  També serà necessari complimentar 
la quota de participació en la propietat, la superfície, el municipi i el Valor cadastral (aquesta 
dada es pot trobar en el rebut de pagament de l’Impost de bens Immobles). També s’haurà de 
marcar quina opció és la que es produeix en tenir un habitatge en propietat.  

 

Un cop es doni per acabada la sol·licitud es podrà clicar l’opció CONFIRMAR, si es prem l’opció 
GUARDAR, únicament s’emmagatzemaran les dades però no es continuarà amb la tramitació de 
la sol·licitud, pel que s’haurà d’entrar de nou a la sol·licitud indicant el codi de la sol·licitud i la 
clau d’accés. 

 

Un cop confirmada la sol·licitud ens apareixerà la següent pantalla i haurem de tornar a la 
sol·licitud.  



 

Ara no podrem modificar cap de les dades, però a la part final de la pàgina trobarem l’opció 
Obtenir sol·licitud PDF, haurem de clicar i imprimir el document.  

 

IMPORTANT: en la pàgina 3/4 de la sol·licitud , hauran de signar totes les persones majors de 
18 anys  

 

En la última pàgina, la Declaració responsable del sol·licitant i dels membres de la unitat de 
convivència, s’haurà d’anotar el nom i cognoms de tots els membres de la unitat de 
convivència que s’han registrat, indicant també el seu DNI o NIE. Hauran de signar en aquesta 
pàgina tots els membres de la unitat de convivència majors de 18 anys.  

Un cop es tingui la sol·licitud impresa, degudament complimentada i signada, s’haurà 
d’aportar la documentació necessària : 

 Entregant-la a l’Oficina de Prats Espais amb cita prèvia, per a que pugui ser registrada. 
 Enviant-la conjuntament a la sol·licitud al portal de tràmits de Prat Espais 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

 NIF o NIE del sol·licitant. 
 Si hi ha més membres a la unitat de convivència també s’ha de presentar el NIF o NIE, si són 

majors de 14 anys.  
 Llibre de família, en cas de matrimoni i/o amb menors convivents, o certificat de parella de 

fet.  
 Justificant d’empadronament de totes les persones que s’inscriguin, amb indicació de la data 

de l’última alta al municipi, de cadascuna d’elles. 



 Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència: s’haurà d’aportar una 
de les 3 opcions, per tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys, encara 
que no hagin treballat mai:   

o Declaració de la Renda del 2021 
o Certificat d’imputacions 2021 ( es sol·licita a l’Agència Tributaria) + Informe de vida 

laboral actualitzat 
o Certificat d’ingressos i retencions de les diferents empreses del 2021 + l’informe de 

vida laboral actualitzat 
 Altra documentació addicional: certificat de minusvalidesa, carnet de família monoparental, 

carnet família nombrosa, violència de gènere etc.   
 En el cas de tenir alguna propietat, s’ha de portar fotocòpia de les escriptures + IBI.   
 En cas de separació, també caldrà aportar la sentència ferma de separació o divorci i el 

conveni regulador si hi ha menors.  

En cap cas es tramitaran aquelles sol·licituds que no vagin acompanyades de la documentació 
necessària, llevat que la persona sol·licitant autoritzi a que l'òrgan gestor pugui obtenir de 
forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquesta inscripció 


