
 
 
 
 
 

Sol·licitud per obtenir 
informe municipal 

d’habitatge suficient 
 
 

1. Dades identificatives del sol·licitant: 
 
Nom complet*.......................................................................... Nº passaport o NIE*.................................. 
 

Domicili*..................................................................................................................................................... 
 

Municipi*........................................................................................................... Codi postal*..................... 
 

Adreça electrònica de contacte*................................................................................................................ 
 
 

2. Exposo: 
 
Que vull sol·licitar reagrupament familiar i segons l’article 42.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, em fa falta 
un informe municipal que acrediti la disponibilitat d’un habitatge suficient. 
 
Que en base a l’ordenança nº 8, efectuo el pagament de la taxa de l’informe, que és de 55,00 €. 
 
Que en aquest moment presento la següent documentació obligatòria:1 

 
 Passaport vigent. 

 

 NIE vigent. 
 

 Volant d’empadronament col.lectiu.2 
 

 Volant d’empadronament històric individual.2 
 

 Darrera factura de l’aigua o del llum de l’habitatge. 
 

 Contracte de lloguer vigent i amb l’acreditació del dipòsit de la fiança a l’Incasol. 
 

 Darrer rebut de lloguer de l’habitatge. 
 

 Autorització de l’arrendador acceptant l’estada del sol·licitant i del nombre de persones de la 
seva família a l’habitatge, juntament amb l’escriptura de propietat.  

 

 Imprès INF01 o INF04 del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya, degudament emplenat i signat, juntament amb el corresponent justificant del 
pagament de la seva taxa.3 

 

 

 Escriptura de propietat, degudament registrada al Registre de la Propietat.4 
 
 

3. Dades identificatives de l’habitatge:5 

 
 Carrer.................................................................................. Nº........... Escala......... Pis........Porta....... 

 

 Urbanització......................................................................... Nº parcel·la............................................. 
 

 Masia................................................................................... Veïnat de................................................. 
 

 Altres.................................................................................................................................................... 
 
 



L'Ajuntament d'Arbúcies protegeix les seves dades personals (Llei 15/1999). 
Les dades personals que proporcioneu seran sotmeses a un tractament automatitzat, de caràcter confidencial, en els fitxers creats per 
l’Ajuntament d’Arbúcies, amb la finalitat de poder tramitar la vostra sol·licitud. Aquests fitxers han estat publicats al BOP i els podeu consultar en 
el Registre General de Protecció de Dades.  
Qualsevol altre tractament no previst en els fitxers indicats requerirà el vostre consentiment inequívoc, llevat de la utilització que pugui fer-ne 
l’Ajuntament d’Arbúcies per enviar-vos informació oficial o d’interès pel ciutadà, o qualsevol altra actuació dins l’exercici de les funcions de 
l’Ajuntament i del seu àmbit competencial, o en qualsevol altre supòsit previst a la normativa vigent.  
Vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades recollides en aquesta instància, en el nostre domicili d'Arbúcies, a 
la Plaça 1 d’octubre, núm. 1, o per Internet a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Arbúcies:https://www.seu-e.cat/web/arbucies 
 

v.20.02 

4. Demano: 
 
Que donant aquesta sol·licitud com a presentada, us serviu d’admetre-la i em concediu el 
corresponent informe municipal d’habitatge suficient. 
 
Arbúcies,.......... de........................ de 2020 
 
 
 
 
 
 
Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Els camps marcats amb asterisc són obligatoris. 
1-Marcar amb una X la documentació presentada. Aquesta documentació haurà de ser original (no fotocòpies). La manca d’algun dels documents 

inclosos en aquest apartat podrà significar la paralització de la tramitació de l’informe fins que aquests no siguin presentats. Un cop revisada la 
documentació, l’ajuntament es reserva el dret de sol·licitar documentació complementària. 

2-Emès com a màxim tres mesos abans de la sol·licitud. 
3-Imprès INF01 si es vol tramitar un reagrupament familiar o imprès INF04 si es vol tramitar la renovació del permís de residència. 
4-Només si el sol·licitant es el propietari de l’habitatge. 
5-Marcar amb una X una de les opcions. 
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