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BASES DEL PROCÉS D’ADJUDICACIÓ DE 4 HABITATGES AMB PROTECCIÓ 
OFICIAL DE RÈGIM GENERAL, DESTINATS A LLOGUER AMB OPCIÓ A 
COMPRA, PROMOGUTS PER PIVSAM I UBICATS AL CARRER PANXO FERRER 
4-6 DEL SECTOR SOLICRUP DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
1.- INFORMACIÓ SOBRE ELS HABITATGES 
 
Les presents bases regularan els aspectes relatius al procés d’adjudicació en règim de lloguer 

amb opció a compra de 4 habitatges i places d’aparcament, de protecció oficial,  ubicats al 

carrer Panxo Ferrer 4-6 del sector Solicrup de Vilanova i la Geltrú.  

 
Els habitatges objecte d’aquest procés d’adjudicació formen part de l’edifici construït al carrer 

Panxo Ferrer, 4-6 al sector Solicrup, subsector 1 de Vilanova i la Geltrú. Aquest edifici es 

composa de 24 habitatges distribuïts en dues escales i 3 habitatges per replà. L’alçada és PB+3.  

 

La planta soterrani està destinada a aparcament, corresponent una plaça d’aparcament per 

habitatge. El lloguer de l’habitatge obliga de manera vinculant al lloguer de la plaça 

d’aparcament.  

 

Els habitatges objecte d’aquest procés són els següents: 
 

 
Superfície 

útil 

Referència 
Plaça 

d’aparcament 

Nº 
d’habitacions 

Preu 
lloguer 

Esc. A 1r 1a 71,61 m2 16 3 600€ 

Esc. A 2n 1a 71,61 m2 4 3 600€ 

Esc B 1r 3a 61,25 m2 6 2 520€ 

Esc B 2n 1a 72,53 m2 10 3 600€ 

  
Els contractes de lloguer es regiran per la LAU i per la normativa d’habitatges de protecció 

oficial, es signaran per cinc anys,  en el regim d’opció de compra que es detalla a l’annex i  

s’han de destinar a residència habitual i permanent.  

 
2.- DESTINATARIS DE LA CONVOCATORIA  
 

Podran participar a aquesta convocatòria aquelles persones físiques majors d’edat, 

emancipades amb plena capacitat d’obrar i d’obligar-se que compleixin els següents requisits: 

 

1. Tenir uns ingressos per unitat familiar ponderat, en còmput anual de l’any 2010, que no 

superin en 5,14 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC): 

 

 
1 membre 2 membres 3 membres 

4 membres 

o més 

ZONA A 54.671,05€ 56.361,90€ 58.786,07€ 58.995,07€ 

 

2. Tenir uns ingressos bruts per unitat familiar ponderats, en còmput anual de l’any 2010, com 

a mínim de 18.000 €. 
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3. Que les persones de la unitat de convivència del sol·licitant i les persones que consten a la 

sol·licitud no siguin titulars, a la data de publicació d’aquestes bases, del ple domini o d’un dret 

real d’ús o gaudi sobre algun altre habitatge, ni d’un solar edificable d’ús residencial en tot el 

territori nacional, ja sigui finca rústica o urbana. 

 

4. Destinar l’habitatge adjudicat a domicili habitual i permanent. 

 

3.- LLISTES 
 

Per accedir als habitatges tindran preferència els sol·licitants empadronats a Vilanova i la 

Geltrú amb una antiguitat continuada de 1 any, o que hagin desenvolupat la seva activitat 

laboral durant el darrer any en un centre de treball ubicat al municipi de Vilanova i la Geltrú, 

aquests sol·licitants formaran part de la llista A. 

 

En cas de no cobrir la totalitat dels habitatges amb les persones residents a Vilanova 

s’atendran els sol·licitants empadronats fora del municipi, que formaran la llista B. 

 
4.- PROCÉS D’ADJUDICACIÓ 
 

Informació i termini de presentació de les sol·licituds: 

 

Totes les persones interessades i que compleixin els requisits, acceptin les condicions 

anteriorment relacionades i vulguin participar a la present convocatòria han de presentar una  

sol·licitud  abans de la  data que s’especifiqui a l’anunci de la convocatòria. 

 

L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) situada a la Plaça de la Vila n.8 de Vilanova i la Geltrú 

facilitarà l’imprès de sol·licitud a totes les persones interessades. Aquest imprès de sol·licitud 

haurà de ser degudament formalitzat i es presentarà a la OAC juntament amb la declaració 

responsable del sol·licitant, manifestant que reuneix totes les condicions per poder participar 

en aquest procés. 

  

A la sol·licitud degudament presentada hi figurarà un número que la identificarà durant tot el 

procés d’adjudicació. 

 

L’interessat haurà de facilitar una adreça electrònica on s’enviaran totes les notificacions, o en 

el seu defecte es facilitarà una adreça física. S’entendran notificades les comunicacions 

enviades per servei de missatgeria al domicili indicat. 

 

L’horari de consulta i/o presentació de sol·licituds serà de dilluns a divendres de 08:00 a 

19:00h i dissabtes de 10:00 a 13:00 a l’ Oficina d’ Atenció Ciutadana (OAC) situada a la plaça de 

la Vila, 8.  

 

En l’adjudicació dels habitatges NO es tindrà en compte l’ordre de presentació de les 

sol·licituds. 

 

Es consideraran presentades les sol·licituds de totes les persones inscrites al Registre de 

sol·licitants d’habitatges d’HPO que compleixin els requisits que determina aquesta 

convocatòria, aquestes sol·licituds formaran part de la llista que correspongui en funció del seu 

empadronament. 
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Admissió de sol·licituds i confecció de la llista definitiva: 

 

Una vegada finalitzat el període de recepció de sol·licituds, aquestes es valoraran d’acord amb 

la documentació aportada i en base al requisits d’accés previstos en aquestes normes 

particulars, i es faran públiques les llistes provisionals d’ admesos i exclosos al tauler d’anuncis 

i a la pàgina web de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

 

El termini de publicació serà de 10 dies, durant els quals, en el cas de resultar exclosa, es podrà 

presentar reclamació, acompanyada de la documentació requerida per esmenar la sol·licitud 

inicial. 

 

Finalitzat el període de reclamació s’estudiaran totes les reclamacions presentades  en temps i 

forma, i s’aprovarà la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses que es farà publica 

igualment al tauler d’anuncis i a la web de l’Ajuntament. 

 

Forma d’adjudicació  de les sol·licituds: 

 

Les sol·licituds s’adjudicaran mitjançant sorteig. 

 

Entre totes les sol·licituds admeses es realitzarà un sorteig, davant d’un fedatari públic per 

determinar l’ordre per cadascuna de les llistes. Els sol·licitants per ordre de la llista del sorteig 

escolliran l’habitatge d’entre els disponibles. 

 

Primer s’adjudicaran els habitatges a la llista A, en cas que en quedés algun disponible en 

finalitzar el procediment d’adjudicació de la llista A, s’incorporaran la resta de sol·licitants de la 

llista B. 

 

El resultat del sorteig es podrà consultar a través del web municipal. 

 
5.- SIGNATURA DEL DOCUMENT D’ADJUDICACIÓ 
 

Es convocarà als sol·licitants seguint l’ordre del sorteig i es comprovarà que compleixen amb 

tots els requisits que estableixen aquestes bases. 

 

Un cop realitzada aquesta comprovació el sol·licitant obtindrà la condició d’adjudicatari i podrà 

escollir l’habitatge que desitgi entre els que no hagin estat triats amb anterioritat, i signar el 

corresponent document d’adjudicació. 

 

La condició d’adjudicatari donarà dret a la signatura del contracte d’arrendament amb opció a 

compra, que s’haurà de signar com a màxim 15 dies desprès del document d’adjudicació.  

 

Les persones que renunciïn a l’habitatge en el moment de l’elecció o adjudicació hauran de 

signar el corresponent document de renuncia i perdran la condició d’adjudicatari, saltant el 

torn al següent de la llista. 

 

També s’entendrà com renuncia la no assistència a la citació per l’adjudicació de l’habitatge, 

sense necessitat de cap acte exprés. 

 

En el cas que el sol·licitant un cop revisada la documentació no compleixi amb els requisits 

quedarà descartat. 
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6. LLISTA D’ESPERA. 
 
L’ordre de la llista d’espera es determinarà mitjançant el sorteig esmentat en l’apartat 

anterior.  En cas que quedi vacant un dels habitatges, aquest serà assignat a la primera 

persona de la llista d’espera que compleixi els requisits per accedir-hi.  

 

Aquesta llista d’espera, que tindrà efectes només per la promoció que ens ocupa, tindrà dos 

anys de vigència i servirà per cobrir les eventuals baixes que es produeixin entre les persones 

adjudicatàries seleccionades conforme a allò establert als paràgrafs precedents.  

 

Les persones que figurin a la llista hauran de continuar complint els requisits d’accés aprovats 

per aquestes normes en el moment en què siguin requerides per a l’adjudicació.  

 
7.- EL CONTRACTE D’ARRENDAMENT 
 

El titular del contracte de lloguer serà el mateix que hagi fet la sol·licitud. 
 

En el moment de subscripció del contracte l’arrendatari haurà d’aportar la següent 

documentació: 

1. Import de la primera mensualitat de la renda i de la primera mensualitat de les despeses 

de Comunitat. 

2. Import de la fiança, aquest import serà l’equivalent a una mensualitat de la renda, d’acord 

amb l’article 36 de la L.A.U, . aquesta quantitat es dipositarà a l’organisme que designi la 

Generalitat de Catalunya. 

3. Import corresponent a la liquidació del  impost de transmissions patrimonials per la 

formalització del contracte d’arrendament. 

4. Import de l’assegurança de caució corresponent al primer any. Transcorregut aquest 

primer any aquesta assegurança serà cobrada mensualment.  

 

La no aportació de qualsevol dels anteriors imports suposarà la pèrdua de la condició 

d’adjudicatari. 

 

En el moment de la signatura del contracte es subscriurà entre  l’arrendador i l’arrendatari el  

document de compromís relatiu al aval lloguer regulat per el Decret 55/2008. Aquest 

document quedarà incorporat en l’annex del contracte. 

 

Condicions generals del contracte d’arrendament amb opció a compra 

 

El contracte d’arrendament es regirà per la L.A.U. i per la normativa dels habitatges de 

protecció oficial, i es signaran per un termini de 5 anys.  

 

L’habitatge llogat haurà de ser destinat a domicili habitual de l’adjudicatari que l’haurà 

d’ocupar en un màxim de 3 mesos des de la formalització del contracte d’arrendament i 

l’adjudicatari no el podrà en cap cas sotsarrendar, ni cedir el contracte, ni total ni parcialment. 

 

Les rendes del lloguer mensual seran les indicades en aquestes bases i s’actualitzaran 

anualment segons les variacions que experimenti l’índex de preus al consum fixat per el 

Institut Nacional d’Estadística (o l’Organisme que el substitueixi) pel conjunt Nacional total.  

 

Independentment de la renda seran a compte de l’arrendatari les despeses de comunitat, els 

tributs sobre l’habitatge, l’assegurança multirisc, la taxa d’escombraries i el IBI.   
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El rebut mensual i desglossarà els imports corresponents a cadascun dels conceptes i el  

pagament s’haurà de fer mitjançant domiciliació bancària.  

 

L’arrendatari podrà exercir l’opció de compra durant els 5 anys des de la signatura del 

contracte. Tant aviat com l’arrendatari exerciti l’opció de compra i pagui efectivament el preu 

de la compravenda, el contracte d’arrendament quedarà automàticament extingit i sense cap 

efecte. El preu de venda de l’habitatge serà el que s’indica a la qualificació definitiva. 

 

El 50% de les rendes del lloguer satisfetes per l’arrendatari fins el moment de l’exercici de 

l’opció es descomptaran del preu de venda de l’habitatge. 

 

8.- MARC NORMATIU 
 

Decret 244/2005, de 8 de novembre de actualització del Pla per el Dret a l’habitatge 2004-

2007 (DOGC de 10 de novembre de 2005 correcció d’errada al DOGC num 4512 de 17 de 

novembre de 2005). 

 

Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla del Dret a l’Habitatge. (DOGC núm. 5565 - 11/02/2010) 

 

Reial Decret 801/255 de 1 de juliol que aprova el Pla estatal 2005-2008) per afavorir l’accés 

dels ciutadans a l’habitatge (BOE num. 166 de 13/07/2005). 

 

Reial Decret 2066/2008, de 12 de desembre,  per el que es regula el Pla Estatal de Vivenda  i 

Rehabilitació 2009-2012. (BOE núm. 307, de 18/12/2010), modificat al Reial Decret 1713/2010, 

de  17 de desembre. 

 

Llei 18/2007 de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, modificada a la Llei 9/2011, de 29 de 

desembre, de Promoció de l'activitat econòmica. 

 

Decret 54/2008 d’11 de març pel qual s’estableix un règim de cobertures de cobrament de les 

rendes arrendatícies dels contractes de lloguer d’habitatges. 

 

D’acord amb la qualificació provisional dels habitatges amb protecció oficial emesa per la 

Direcció General de Promoció del Habitatge en l’expedient 08-B0049/07 el règim jurídic es 

mantindrà durant 90 anys a comptar des de la qualificació definitiva , aquests habitatges no 

poden ser objecte de desqualificació voluntària a petició dels seus propietaris durant tot el 

període abans indicat. 

 

9.- GESTIÓ DE LES DADES FACILITADES 
 

En compliment de la llei Orgànica 15/99de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter 

personal (LOPD), s’informa al sol·licitant que les dades facilitades seran incloses en un fitxer, el 

responsable del qual és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb la finalitat de poder tramitar 

la sol·licitud d’habitatge. 
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ANNEX - FORMA D’ACREDITAR I COMPROVAR ELS REQUISITS D’ACCÉS 
 

Els requisits exigits per aquestes bases s’hauran de complir al llarg de tot el procediment, és a 

dir des de la presentació de la documentació per participar en el sorteig fins a la signatura del 

contracte de lloguer en primera instància i fins a la signatura del contracte de compravenda en 

cas de que exercir la opció.  

 

Els sol·licitants hauran d’aportar fotocopia compulsada del Document nacional d’Identitat o el 

seu equivalent en el cas de persones d’estat membres de la Comunitat Europea. En el cas de 

sol·licitants d’estats que no són membres de la Unió Europea hauran d’aportar fotocopia 

compulsada del permís de residència permanent o de llarga duració. 

 
Empadronament  
 
Per demostrar el compliment del requisit d’empadronament i residència s’haurà d’aportar el 

corresponent certificat d’empadronament facilitat per l’Ajuntament. El requisit 

d’empadronament només serà necessari que el compleixi un dels titulars de la sol·licitud. 

 

En cas que la persona sol·licitant no compleixi el requisit d’empadronament, caldrà que 

acrediti que ha desenvolupat la seva activitat laboral de forma ininterrompuda en un centre de 

treball ubicat a Vilanova i la Geltrú, durant l’últim any, i a tal efecte haurà d’aportar el seu 

contracte de treball (document original o còpia compulsada) on consti el domicili de l’empresa 

i la data de signatura del contracte, juntament amb el Certificat de vida laboral actualitzat 

(expedit amb una antiguitat màxima de dos mesos) i el full de nòmina de l’últim mes. 

 

En cas de treballadors autònoms, el contracte de treball es substituirà pel Document d’Alta a la 

Seguretat Social com a treballador autònom. 

 

Certificat de vida laboral 

 

En tots els casos, excepte pels pensionistes amb jubilació complerta, s’haurà d’aportar el 

Certificat de vida laboral, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social.  

 
Ingressos 
 
La justificació i comprovació d’ingressos a l’efecte de participació en la convocatòria 

s’efectuarà mitjançant declaració o declaracions de l’impost de la renda de les persones 

físiques, o documents equivalents, corresponent a l’últim exercici fiscal vençut, de cadascun 

dels membres de la unitat familiar/convivència. 

En cas de no haver efectuat la declaració de la renda o no estar obligat legalment a presentar-

la, els ingressos s’acreditaran amb la presentació del certificat d’altes i baixes de la Seguretat 

Social, el certificat d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF de l’empresa o empreses on 

s’hagi treballat durant l’any. En cas de ser pensionista o d’haver estat a l’atur s’haurà d’aportar 

el certificat corresponent. Per determinar el nivell d’ingressos s’agafaran els de la unitat 

familiar a la que correspon la persona sol·licitant.  

 

A efectes d’ingressos es considera unitat familiar aquella tal i com la defineixen les normes 

reguladores del impost sobre la renda de las persones físiques, que es fan extensives a les 

parelles de fet, i com a unitat de convivència el conjunt de persones que conviuen en un 

habitatge amb independència de la seva relació de parentiu. 
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Propietat 
 

Els sol·licitants empadronats a Vilanova i la Geltrú autoritzaran a l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú per tal de que expedeixi els corresponents certificats negatius de bens immobles 

d’àmbit nacional.  

 

La resta de sol·licitants hauran de sol·licitar el certificat negatiu corresponent a la gerència 

territorial del cadastre. 

 

Podran presentar sol·licitud  aquells que:  

 

Que tot i tenir la propietat hi hagi constituït un usdefruit a favor de tercer sempre que consti 

inscrit en el registre de la propietat. 

 

Que el propietari o propietària no pugui disposar de l’habitatge en virtut de sentència ferma 

de separació o divorci. En aquest cas caldrà aportar el conveni de separació i sentència judicial. 

 

Que cap de les persones sol·licitants, ni dels membres que formen part de la unitat 

familiar/convivència,  disposin de la propietat o copropietat de cap local, llevat el cas que hi 

realitzi la seva activitat econòmica principal, o bé que es pugui demostrar que el seu valor no 

és superior al 25% del preu de l’habitatge. 

 
 

 


