
Adjudicació

3 HABITATGES DE LLOGUER 
AMB PROTECCIÓ OFICIAL
A SANT JOAN DESPÍ
Rambla Josep Ma Jujol, 1-3   |   Av. de la Generalitat, 20

Adjudicación

3 VIVIENDAS DE ALQUILER
CON PROTECCIÓN OFICIAL

EN SANT JOAN DESPÍ
Rambla Josep Ma Jujol, 1-3   |   Av. de la Generalitat, 20

Pisos de lloguer
d’una habitació amb 
pàrquing i traster.

Pisos de alquiler
de una habitación con 
parking y trastero.



Més informació:

sjdespi.cat (Habitatge i Aparcaments ADSA)

Inscripcions: 
del 8 d’octubre al 8 de novembre de 2019
ADSA (OLH)- Centre Miquel Martí i Pol
av. de Barcelona 83-85, 1a planta. Telèfon 93 477 03 11
Dilluns i dimecres de 15.30 a 18.30 h i dimarts, dijous i divendres de 9.30 a 13.30 h.

Inscripciones: 
del 8 de octubre al 8 de noviembre de 2019
ADSA (OLH)- Centre Miquel Martí i Pol
av. de Barcelona 83-85, 1a planta. Telèfono 93 477 03 11
Lunes y miércoles de 15.30 a 18.30 h. y martes, jueves y viernes de 9.30 a 13.30 h.

Terminis i procediment:
Llista provisional de participants: 22 de novembre de 2019
Llista definitiva: 9 de desembre de 2019
Les persones inscrites que compleixen els requisits participaran en un sorteig per tal d’establir l’ordre 
d’elecció de l’habitatge i de la llista d’espera (en cas de renúncies).

Plazos y procedimiento:
Listado provisional de participantes: 22 de noviembre de 2019
Listado definitivo: 9 de diciembre de 2019
Las personas inscritas que cumplan los requisitos participarán en un sorteo para establecer el orden de 
elección de la vivienda y de la lista de espera (en caso de renuncias).

Requisits:
  HPO GENERAL

• Ingressos mínims bruts anuals unitat familiar  14.000,00 €
• Ingressos màxims unitat familiar (segons membres) 44.730,84 € a 46.114,27 €
• 3 anys d’antiguitat d’empadronament a Sant Joan Despí, continus
• No tenir habitatge en propietat, llevat les excepcions indicades a la llei
• Inscripció al Registre de Sol·licitants d’habitatge de protecció oficial de Sant Joan Despí

Requisitos:
  VPO GENERAL

• Ingresos mínimos brutos anuales unidad familiar  14.000,00 €
• Ingresos máximos unidad familiar (según miembros) 44.730,84 € a 46.114,27 €
• 3 años de antigüedad empadronamiento en Sant Joan Despí, contínuos
• No tener vivienda en propiedad, salvo las excepciones previstas en la ley
• Inscripción en el Registro de Solicitantes de vivienda de Protección Oficial de Sant Joan Despí

Documentació:
• Sol·licitud de participació
• Renda 2018 o certificat imputacions AEAT

• Certificat empadronament o autorització
• Certificat negatiu del cadastre

Documentación:
• Solicitud de participación
• Renta 2018 o certificado imputaciones AEAT

• Certificado empadronamiento o autorización
• Certificado negativo del catastro


