
 

 
 

 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA D’ADJUDICACIÓ 
D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL 

 

DADES PERSONALS DEL SOL·LICITANT PRINCIPAL 
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE PRINCIPAL 

 

Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos 

 

 

DNI /NIF 
 
 

Codi Sol·licitud/ Código de Solicitud 

 
 

Domicili/ Domicilio 

 
Codi Postal  
 
 

Telf. 
 
 

 
Mitjançant la signatura i presentació del present document  la persona interessada, com a sol·licitant principal i 
representant de la unitat de convivència 
Mediante la firma y presentación de este documento la persona interesada, como solicitante principal y representante de la unidad de convivencia :  

 

SOL·LICITA                                                                                                                                        
 

Participar en la convocatòria d’adjudicació d’habitatges de la promoció: 
Participar en la convocatoria de adjudicación de viviendas de la promoción: 
 

 120 HABITATGES  EN RÈGIM DE DRET DE SUPERFÍCIE  SITUATS A  DR. AIGUADER 15-17. 
 

 

MANIFESTA 

Que sóc coneixedor/a que la participació en aquesta convocatòria està condicionada a la inscripció efectiva  al 
Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona en la data que s’estableixi a les  bases 
específiques de la convocatòria, i al compliment dels requisits de participació  exigits també a les mateixes. 
Que conoce que la participación en esta convocatoria está condicionada a la inscripción efectiva en el Registro de Solicitantes de Vivienda con 
Protección Oficial de Barcelona en la fecha que se indique en las bases específicas de la convocatoria, así como al cumplimiento de los requisitos de 
participación exigidos también en las mismas.   

 

L’ incompliment d’alguna de les dues condicions anteriors comportarà la invalidació de la present sol·licitud, sens 
perjudici de la potestat  de presentar els recursos previstos  a les bases de la convocatòria , si ho considera oportú. 
El incumplimiento de alguna de las dos condiciones anteriores supondrá la invalidación de la presente solicitud, sin perjuicio de la potestad de presentar 
los recursos previstos a las bases de la convocatòria  si lo considera oportuno.    
 

Barcelona, a     de                         del  

 

Signatura 
Firma 

 

Haureu de presentar aquesta sol·licitud, degudament signada, a qualsevol de les Oficines d'Habitatge de la ciutat.  
Deberá presentar esta sol·licitud, debidamente firmada, en cualquiera de las Oficinas de Vivienda de la ciudad.  


