
Vols participar en el procés 
d’adjudicació dels habitatges 
protegits (HPO) de la plaça 
de l’U d’Octubre?
T’hi has d’inscriure
com a sol·licitant!



1 membre 2 membres 3 membres 4 membres o més

53.118,20  € 54.761,03 € 57.116,34 € 59.020,22 €

2. IMPSOL  (Àrea Metropolitana de Barcelona)
Carrer  62, núm. 16,  edifici A, 4a planta 
(Zona Franca) Barcelona. 
Horari: De 10 a 14 h, de dilluns a divendres.

Cal concertar cita prèvia trucant al  número 
de telèfon 93 506 95 95.

CAL INSCRIURE-S’HI
Només s’hi poden inscriure les persones que compleixen els requisits. La inscripció s’ha de formalitzar 
presencialment, lliurant el formulari específic, a les oficines d’una de les dues administracions que 
impulsen aquesta promoció d’HPO que són les següents:

1. Oficina Local d'Habitatge
C. de Roger de Flor, 23. El Masnou.
Horari: De 8.30 a 13.30 h, de dilluns a divendres.
Els dijous, també a la tarda, de 16 a 18.30 h
Cal concertar cita prèvia a través dels canals següents:
· Internet: https://citaprevia.gestorn.com/elmasnou/ 
· Telèfon: 93 557 17 77
·  WhatsApp: Envieu un missatge que digui "Hola" 
    al número 673 63 80 03, i seguiu les instruccions.

TERMINI PER LLIURAR LES SOL·LICITUDS

QUINS REQUISITS CAL COMPLIR PER INSCRIURE-S’HI?

Figurar al Registre de Sol·licitants d’HPO  de Catalunya: 
http://www.registresolicitants.cat/registre/ .
La inscripció caduca anualment. Cal que sigui vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

 Acreditar uns ingressos bruts anuals, per unitat de convivència, que no superin els imports indicats a 
continuació: 

Altres requisits. Per exemple, el fet de ser titular d’un altre habitatge pot ser motiu d’exclusió, 
en els casos previstos a les bases. 
Cal consultar-les per conèixer tots els requisits.

BASES, DOCUMENTS I MÉS INFORMACIÓ
Les bases especifiquen tots els requisits que cal complir, la forma com es desenvoluparà el 
sorteig i tot el procés d’adjudicació. Es poden obtenir les bases, el formulari d'inscripció, els 
plànols de la promoció i tota la documentació a la pàgina web següent: 
www.elmasnou.cat/hpo-u-octubre.

Són habitatges de compra; no n'hi haurà de lloguer. 
Tindran prioritat les persones empadronades al Masnou els últims tres anys de manera ininterrompuda o les que 
hi hagin estat empadronades tres anys seguits dins dels últims quinze. A continuació d’aquest grup, es prioritza-
ran les que no hi estan empadronades però hi treballen des de fa tres anys. La resta de sol·licitants aniran després.


