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Habitatge

SANT JOAN DESPÍ 

Nueva promoción de

DE ALQUILER EN
48 VIVIENDAS

SANT JOAN DESPÍ 

Nova promoció de

DE LLOGUER A
48 HABITATGES

Pisos de2 i 3 habitacionsamb pàrquing exterior i trasterPisos de 2 y 3 habitaciones conparking exteriory trastero

MINI ESTADI
JOHAN CRUYFF

PROPERA PROMOCIÓ DE 64 HABITATGES 
PROTECCIÓ OFICIAL RÈGIN GENERAL

DE VENDA-COMUNITAT DE BENS
Superfície aproximada 70 - 80m2

• Previsió sol·licituds: 
setembre 2019

• Preu m2 útil:
 1.940€

• 3 Dormitoris

• 2 Banys

• Aparcament i traster

Inscripcions
obertes



Habitatge públic de 
lloguer i de venda
Obrim el procés d'inscripció per a sol·licitar els 
48 pisos de lloguer amb protecció oficial que 
construeix l'Ajuntament de Sant Joan Despí a 
l'avinguda de la Generalitat a través de 
l’empresa municipal ADSA. És una promoció 
que forma part del Pla Municipal d'Habitatge 
Públic 2018-2020 que impulsem a la ciutat, 
amb pisos protegits, de venda i de lloguer. De l’1 
d’abril al 7 de juny és obert el termini 
d’inscripcions per tal de sol·licitar un d’aquests 
habitatges, sempre atenent les condicions que 
es detallen en aquest folletó.  D’altra banda, 
passat l’estiu començarà el període per 
inscriure’s a la nova promoció dels 64 
habitatges HPO de règim general de venda a la 
zona esportiva del FC Barcelona.

Recordeu que us podeu inscriure en la Borsa 
Local d’Habitatge –a les oficines d’ADSA– per 
tal de poder optar a les properes promocions 
d’habitatge protegit que es faran a la ciutat.

Antoni Poveda | Alcalde

Vivienda pública de 
alquiler y de venta
Abrimos el proceso de inscripción para solicitar 
los 48 pisos de alquiler con protección oficial que 
construye el Ayuntamiento de Sant Joan Despí en 
la avenida Generalitat a través de la empresa 
municipal ADSA. Es una promoción que se incluye 
en el Plan Municipal de Vivienda Pública 
2018-2020 que impulsamos en la ciudad, que 
promueve pisos protegidos, de venta y de alquiler. 
Del 1 de abril al 7 de junio estará abierto el plazo de 
inscripciones para solicitar una de estas viviendas, 
siempre atendiendo a las condiciones que se deta-
llan en este folleto. Por otro lado, después del 
verano comenzará el periodo de inscripciones 
para la nueva promoción de 64 viviendas  VPO de 
venta en régimen general, situadas en la zona 
deportiva del FC Barcelona.

Recuerden que pueden inscribirse en la Bolsa 
Local de Vivienda –en las oficinas de ADSA– para 
poder optar a las próximas promociones de vivien-
da protegida que se edificarán en la ciudad.

48 habitatges en règim de lloguer.
Habitatges de 2 i 3 habitacions
amb pàrquing exterior i traster.

Contracte de 5 anys prorrogable per any 
si es continuen complint els requisits.

48 viviendas en régimen de alquiler.
Viviendas de 2 y 3 habitaciones
con parking exterior y trastero.

Contrato de 5 años prorrogable por año si 
se continúan cumpliendo los requisitos.

Habitatge

Avda. Generalitat, 2A

Habitatge de 2 dormitoris / Vivienda de 2 dormitorios

Habitatge de 3 dormitoris / Vivienda de 3 dormitorios

SUPERFÍCIE HABITATGE
- Construida 69,11 m2

- Útil 56,82 m2

SUPERFÍCIE ÚTIL INTERIOR
- Distribuïdor (R) 4,26 m2

- Bany (A) 3,94 m2

- Cuina (K) 9,43 m2

- Sala estar-menjador (EM) 20,36 m2

- Dormitori 1 (D1) 10,91 m2

- Dormitori 2 (D2) 7,92 m2

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL INTERIOR 56,82 m2

SUPERFÍCIE ÚTIL EXTERIOR
- Terrassa 8,09 m2

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL EXTERIOR 8,09 m2

SUPERFÍCIE HABITATGE
- Construida 87,68 m2

- Útil 72,87 m2

SUPERFÍCIE ÚTIL INTERIOR
- Distribuïdor (R) 9,29 m2

- Bany 1 (B1) 3,51 m2

- Bany 2 (B2) 3,70 m2

- Cuina (K) 8,91 m2

- Sala estar-menjador (EM) 21,33 m2

- Dormitori 1 (D1) 10,90 m2

- Dormitori 2 (D2) 7,26 m2

- Dormitori 2 (D3) 7,97 m2

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL INTERIOR 72,87 m2

SUPERFÍCIE ÚTIL EXTERIOR
- Terrassa 7,91 m2

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL EXTERIOR 7,91 m2

Inscripcions:
OFICINA LOCAL D’HABITATGE
ADSA – Centre Miquel Martí i Pol
av. de Barcelona 83-85, 1a planta.
Telèfon 93 477 03 11

Terminis i procediment:
Sol·licituds: del 4 d’abril al 7 de juny de 2019
Llistat provisional de participants: 17 de 
juny
Llistat definitiu: 1 de juliol
Les persones inscrites que compleixin els 
requisits participaran en un sorteig, previst 
per al mes de juliol de 2019, per tal 
d’establir l’ordre d’elecció de l’habitatge i de 
la llista d’espera (en cas de renúncies).

Requisits:
• Ingressos mínims unitat familiar anuals: 
 2 dormitoris: 14.000 € · 3 dormitoris: 

18.000 €
• Ingressos màxims unitat familiar (segons 

membres): 5 vegades l’IRSC
• 3 anys d’antiguitat continus 

d’empadronament a Sant Joan Despí
• No tenir habitatge en propietat
• Inscripció al Registre de Sol·licitants 

d’habitatge de protecció oficial de Sant 
Joan Despí

Documentació:
• Sol·licitud de participació
• Autorització per a l’obtenció del certificat 

d’empadronament i convivència
• Renda o certificat d’ingressos de 2018 i 

vida laboral
• Certificat negatiu del cadastre

Inscripciones:
OFICINA LOCAL D’HABITATGE
ADSA – Centre Miquel Martí i Pol
av. de Barcelona 83-85, 1ª planta.
Teléfono 93 477 03 11

Plazos y procedimiento:
Solicitudes: del 4 de abril al 7 de junio de 2019
Listado provisisional de participantes: 17 de 
junio
Listado definitivo: 1 de julio
Las personas inscritas que cumplan los 
requisitos participarán en un sorteo, previsto 
para el mes de julio de 2019, para establecer 
el orden de elección de la vivienda y de la 
lista de espera (en caso de renuncias).

Requisitos:
• Ingresos mínimos unidad familiar anuales:
 2 dormitorios: 14.000 € · 3 dormitorios: 

18.000 €
• Ingresos máximos unidad familiar (según 

miembros): 5 veces el IRSC
•  3 años de antigüedad continuos de 

empadronamiento en Sant Joan Despí
• No tener vivienda en propiedad
• Inscripción en el Registro de Solicitantes 

de vivienda de Protección Oficial de Sant 
Joan Despí

Documentación:
• Solicitud de participación
• Autorización para la obtención del 

certificado empadronamiento y 
convivencia

• Renta o certificado de ingresos del 2018 y 
vida laboral

• Certificado negativo del catastro
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Més informació a:

Tel. 93 477 03 11
adsa@ad-sa.com


