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SOL·LICITUD DE L’INFORME MUNICIPAL DE DISPONIBILITAT I ADEQUACIÓ DE L’HABITATGE 

 

Nom i cognoms___________________________________________________, amb adreça 
a _________________________________________________________________________ 
de __________________________________________________________, CP __________, 
telèfon ______________________, correu electrònic ________________________________ 
i NIE_________________________, amb la present sol·licitud: 
 
EXPOSO: 
Que estic tramitant la reagrupació familiar, de conformitat amb  Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a 
Espanya i la seva integració social, després de la reforma mitjançant la Llei orgànica 2/2009. 
 

Per tot això, 
 

DEMANO: 
Que l’Ajuntament expedeixi un informe en el qual s’acrediti que l’habitatge que ocupo, juntament amb 
(nre.)____persones més, a l’adreça______________________________________________________, 
és adequat per atendre les meves necessitats i les de les (nre.) ___persones de la meva família que vull 
reagrupar. 
 

Vilanova i la Geltrú, _______________de _______________________________de 20____ 
(signatura) 
 

� Original i fotocòpia de la pàgina del passaport on aparegui la fotografia del titular, les dades personals i la 
caducitat del document (o la seva pròrroga). En cas que s'estigui renovant el passaport, caldrà certificació 
consolar  que acrediti que la renovació és en curs. 
� Original i fotocòpia de la Targeta d'identificació d'Estranger (TIE) en vigor, de la persona que sol·licita la 
reagrupació. 
� Original i fotocòpia del contracte de lloguer, degudament enregistrat i amb dipòsit de fiança a l’Institut 
Català del Sòl (INCASOL); o de l'escriptura de propietat de l'habitatge o títol de tinença de l'habitatge. En tots 
els casos, el document pot ser a nom de la persona sol·licitant, del cònjuge o parella de fet, o de l'ascendent 
o descendent de primer grau i línia directa. 
� Darrer rebut corresponent a un dels subministraments de l'habitatge (tant en el cas que sigui en propietat 
com de lloguer). 
� Darrer rebut de lloguer, si és el cas. 
� Justificant de convivència.  
� Justificant històric d'empadronament. 
� Autoliquidació de les taxes municipals pertinents. 
� Acreditació del pagament de les Taxes de la Generalitat de Catalunya  

(Tota la documentació serà compulsada per l'Ajuntament ) 

En compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informen que les dades facilitades s’incorporaran i es tractaran en un fitxer 
automatitzat titularitat de l ‘Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (plaça de la Vila núm. 8, 08800). 

Us informen que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament d’acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 
mitjançant petició escrita adreçada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament. 

 

HAB 
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