
ANUNCI DE L’INICI DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ  
DE 16 CASES EN FILERA DE LLOGUER DE PROTECCIÓ OFICIAL A VILAFANT 

 
 
 
 

1. IDENTIFICACIÓ DEL PROMOTOR. 
FUNDACIÓ PRIVADA PATRONAT SANTA CREU DE LA SELVA 
Carrer del Carme, núm. 63, baixos, 17004 – Girona (GIRONA) 
patronat@patronat.cat 
972 20 65 10 
 
La Fundació Privada Patronat Santa Creu de la Selva és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat fundacional la promoció 
i gestió d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer. Està reconeguda oficialment com a “promotor social d’habitatges” per la 
Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de l’Habitatge Catalunya (AHC). 
 
 
 

2. EXPEDIENT DE QUALIFICACIÓ HPO. 
17-G-0004-19  
HPO zona B RÈGIM GENERAL (16 HABITATGES) 
 
 
 

3. EMPLAÇAMENT DELS HABITATGES. 
Carrer Mercè Rodoreda, núm. 4-20, 17740 – Vilafant (GIRONA). 
 
 
 

4. RELACIÓ D’HABITATGES PELS QUALS S’OBRE EL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ. 
La Fundació Privada Patronat Santa Creu de la Selva ha promogut la construcció de 16 habitatges de lloguer de protecció oficial (règim 
general), amb annexes vinculats (aparcament i traster), al carrer Mercè Rodoreda, núm. 4-20, de Vilafant (Girona). Es tracta d’una 
promoció de 16 cases adossades distribuïdes en planta soterrani, planta baixa, planta pis i planta sotacoberta. Un dels habitatges està 
adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. La configuració de les cases, a excepció de l’habitatge adaptat, és la següent: tres 
habitacions (una d’elles de matrimoni), dos banys, cuina independent, menjador-sala d’estar, accés interior a planta soterrani, 
aparcament privat per a dues places de cotxe, traster, terrassa a la planta baixa, terrassa a la planta sotacoberta i jardí comunitari. 
 

 

 SUPERFÍCIE HABITATGES NÚM. HABITACIONS i BANYS ALTRES CARACTERÍSTIQUES 

Habitatge 
Superfície 
útil interior 

(m²) 

Terrasses 
exteriors 

(m²) 

Soterrani 
privat (PK i 

traster) 
(m²) 

SUPERFÍCIE 
TOTAL (m²) 

Habitació 
doble 

Habitació 
individual o 

despatx 
Banys 

Llindar màxim 
d’ocupació 

Certificat 
energètic 

Adaptat a 
mobilitat 
reduïda 

4A 89,97 47,64 44,47 182,08 1 2 2 7 persones B NO 
4B 88,69 17,73 42,76 149,18 1 2 2 5 persones B NO 
6A 88,69 19,08 43,77 151,54 1 2 2 5 persones B NO 
6B 88,17 17,43 42,63 148,23 1 2 2 5 persones B NO 
8A 88,17 18,78 43,64 150,59 1 2 2 5 persones B NO 
8B 88,69 17,73 43,26 149,68 1 2 2 5 persones B NO 
10A 88,69 19,08 43,77 151,54 1 2 2 5 persones B NO 
10B 88,17 17,43 43,13 148,73 1 2 2 5 persones B NO 
12A 88,17 18,78 43,64 150,59 1 2 2 5 persones B NO 
12B 88,69 17,73 43,76 150,18 1 2 2 5 persones B NO 
14A 88,69 19,08 43,77 151,54 1 2 2 5 persones B NO 
14B 88,17 17,43 43,63 149,23 1 2 2 5 persones B NO 
16A 88,17 18,78 43,64 150,59 1 2 2 5 persones B NO 
16B 88,69 17,73 44,26 150,68 1 2 2 5 persones B NO 
18A 88,69 38,68 45,41 172,78 1 2 2 5 persones B NO 
18B 

(adaptat) 
56,29 56,09 0 112,38 1 0 1 2 persones B SI 

mailto:patronat@patronat.cat
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5. ÀMBIT GEOGRÀFIC DEL QUAL S’ADMETEN SOL·LICITUDS. 
Persones amb inscripció en vigor en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial, que sol·licitin habitatge de lloguer 
HPO a Vilafant, on almenys un dels membres de la unitat de convivència estigui empadronat a un dels següents municipis (s’estableix 
ordre de preferència entre municipis):  

1) Vilafant 
2) Avinyonet de Puigventós, Borrassà, Santa Llogaia d’Àlguema, Vilamalla, El Far d’Empordà, Llers, Navata, Cistella, Vilanant, 

Ordis, Pontós i Garrigàs.  
3) Figueres  
4) Qualsevol altre municipi de la província de Girona. 

 
 
 

6. CONTINGENTS ESPECIALS. 
La promoció compta amb 1 habitatge adaptat (18B) per al CONTINGENT ESPECIAL de persones amb mobilitat reduïda. Aquest 
habitatge s’adjudicarà per ordre d’antiguitat d’inscripció de la llista de sol·licitants del contingent especial. Podran optar-hi aquells 
sol·licitants que, a més de reunir els requisits de l’apartat 7.C, tinguin una mobilitat reduïda acreditada mitjançant certificació emesa per 
l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya. 
 
En relació amb aquest habitatge, a l’empara de l´article 56.3 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l´habitatge, el 
promotor es reserva la potestat d´adjudicar aquest habitatge a sol·licitants que no tinguin necessitat d´un habitatge adaptat per a 
persones amb mobilitat reduïda sempre que, transcorreguts 6 mesos des de l´inici del procés d’adjudicació, no hi hagi hagut cap optant 
que tenint necessitat d´un habitatge adaptat reunís les condicions administratives i econòmiques necessàries per resultar adjudicatari 
del mateix. 
 
 
 

7. CONDICIONS GENERALS RELATIVES AL RÈGIM ECONÒMIC I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ. 
 

7.A. Inici del procediment. 
El procediment d’adjudicació dels habitatges s’iniciarà l’endemà de la publicació del present anunci a la pàgina web del 
Registre de Sol·licitants de Protecció Oficial (http://www.registresolicitants.cat/registre/). 

 
 

7.B. Preus i condicions de lloguer dels habitatges. 
 

 SUPERFÍCIES RENDA 

Habitatge 
Superfície útil 
interior (m²) 

Terrasses 
exteriors (m²) 

Soterrani privat (PK i 
traster) (m²) 

Habitatges 
Annexes 

(PK i traster) 
Despeses 
comunes 

 TOTAL  

4A 89,97 47,64                    44,47    585,00 € 50,00 € 20,00 € 655,00 € 

4B 88,69 17,73                    42,76    565,00 € 50,00 € 20,00 € 635,00 € 

6A 88,69 19,08                    43,77    565,00 € 50,00 € 20,00 € 635,00 € 

6B 88,17 17,43                    42,63    560,00 € 50,00 € 20,00 € 630,00 € 

8A 88,17 18,78                    43,64    560,00 € 50,00 € 20,00 € 630,00 € 

8B 88,69 17,73                    43,26    565,00 € 50,00 € 20,00 € 635,00 € 

10A 88,69 19,08                    43,77    565,00 € 50,00 € 20,00 € 635,00 € 

10B 88,17 17,43                    43,13    560,00 € 50,00 € 20,00 € 630,00 € 

12A 88,17 18,78                    43,64    560,00 € 50,00 € 20,00 € 630,00 € 

12B 88,69 17,73                    43,76    565,00 € 50,00 € 20,00 € 635,00 € 

14A 88,69 19,08                    43,77    565,00 € 50,00 € 20,00 € 635,00 € 

14B 88,17 17,43                    43,63    560,00 € 50,00 € 20,00 € 630,00 € 

16A 88,17 18,78                    43,64    560,00 € 50,00 € 20,00 € 630,00 € 

16B 88,69 17,73                    44,26    565,00 € 50,00 € 20,00 € 635,00 € 

18A 88,69 38,68                    45,41    560,00 € 50,00 € 20,00 € 660,00 € 

18B (adaptat) 56,29 56,09                           -      365,00 € 20,00 € 15,00 € 400,00 € 

 

 Despeses comunitàries i quantitats assimilades a la renda. Les despeses comunitàries, la taxa d’escombraries 
i les altres quantitats assimilades a la renda seran assumides per la part arrendatària.  

 Subministraments. La part arrendatària haurà de fer-se càrrec de les despeses d’alta dels comptadors de llum, 
aigua i gas. També dels consums individuals d’aigua, de llum i de gas.  

http://www.registresolicitants.cat/registre/
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 Durada, règim jurídic aplicable i fiança. A la signatura del contracte s’haurà d’abonar l’import equivalent a una 
renda mensual, en concepte de fiança. Els contractes de lloguer tindran una durada de 7 anys i es regiran per la 
Llei d’Arrendaments Urbans i per la normativa d’habitatges amb protecció oficial. 

 Fiança. A la signatura del contracte s’haurà d’abonar l’import equivalent a una renda mensual, en concepte de 
fiança. 

 Sense comissió d’agència immobiliària. El llogater NO haurà d’abonar cap mensualitat en concepte de comissió 
d’API.  
 
 

7.C. Requisits de participació.  
Els destinataris de la present convocatòria són totes aquelles persones o unitats de convivència que constin amb inscripció 
en vigor en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial, amb anterioritat a la data d’inici del procediment 
d’adjudicació i que, a més, compleixin amb els següents condicionants: 
 

REQUISITS GENERALS:         

 Majoria d’edat. El sol·licitant ha de ser major d'edat. 

 Inscripció al RSHPO. Inscripció en vigor en el Registre de Sol·licitants HPO, expressament referida a un 
habitatge de lloguer a Vilafant. 

 Respectar el llindar màxim d’ocupació. No superar el llindar màxim d'ocupació: entre 2 i 7 persones, 
en funció de l’habitatge (veure taula de l’apartat 4). 

 Empadronament. Empadronament a un dels municipis als que es refereix l’apartat 7.D del present 
document. 

 Necessitat d’habitatge. No ser titular del ple domini o de dret real d'ús o gaudi sobre algun habitatge 
     

REQUISITS ECONÒMICS:      

 Ingressos màxims. Que la suma de tots els ingressos de la unitat familiar no superi els següents topalls: 
- Unitat familiar d’1 membre: 54.778,14€ anuals 
- Unitat familiar de 2 membres: 56.472,31€ anuals 
- Unitat familiar de 3 membres: 58.901,23€ anuals 
- Unitat familiar de 4 membres o més: 60.864,60€ anuals 

 Ingressos mínims. Que la suma de tots els ingressos anuals de la unitat familiar sigui igual o superior 
els següents topalls: 

- Contingent general (15 habitatges): 30.000€ anuals 
- Contingent especial (1 habitatge): 18.000€ anuals 

Per determinar la quantia dels ingressos familiars es pren com a referència la suma de la base imposable general i de 
l’estalvi corresponent a la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques presentada per cada un dels membres 
de la unitat familiar relatives a l’últim període impositiu. 
Caldrà que el sol·licitant no estigui inscrit en fitxers de morositat i que el pagament de les rendes de lloguer no suposi un 
esforç econòmic superior al 30% dels seus ingressos. Els ingressos de la unitat de convivència hauran de ser estables. Es 
realitzarà estudi de viabilitat econòmica per a cada sol·licitant.  
 

 

7.D. Llistes, contingent especial i contingent general.  
L’adjudicació dels habitatges d’aquesta promoció preveu 2 contingents (especial i general) i 6 llistes (en funció del municipi 
d’empadronament): 
 

CONTINGENT ESPECIAL (1 habitatge): 

 Llista 1. Sol·licitants empadronats al municipi de Vilafant. 

 Llista 2. Sol·licitants empadronats a qualsevol altre municipi de la província de Girona. 
 

CONTINGENT GENERAL (15 habitatges): 

 Llista 3. Sol·licitants empadronats al municipi de Vilafant. 

 Llista 4. Sol·licitants empadronats a un dels següents municipis: Avinyonet de Puigventós, Borrassà, Santa 
Llogaia d’Àlguema, Vilamalla, El Far d’Empordà, Llers, Navata, Cistella, Vilanant, Ordis, Pontós i 
Garrigàs.  

 Llista 5. Sol·licitants empadronats al municipi de Figueres. 

 Llista 6. Sol·licitants empadronats a altres municipis de la província de Girona. 
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7.E. Documentació i adjudicació.  
L’adjudicació dels habitatges de protecció oficial en règim de lloguer referits en el present document es realitzarà per l’ordre 
de preferència segons la major antiguitat de la inscripció en el Registre de Sol·licitants d’HPO d'acord amb les llistes 
proporcionades per l'Administració (arts. 101, 101 bis i concordants Llei 18/2007), sempre que a més compleixin, fins el 
moment de la signatura del contracte, amb tots els requisits previstos en aquest anunci. 
 
Els 15 habitatges del CONTINGENT GENERAL es cobriran: 

- en primer lloc, amb els candidats de la LLISTA 3 
- en segon lloc, amb els candidats de la LLISTA 4 
- en tercer lloc, amb els candidats de la LLISTA 5 
- i en últim lloc, amb els candidats de la LLISTA 6 

sempre respectant, per a cada llista de sol·licitants, l’ordre de preferència de major antiguitat de la inscripció en el Registre 
de Sol·licitants, i que compleixin tots els requisits de l’apartat 7.C. 
 
L’habitatge del CONTINGENT ESPECIAL es cobrirà: 

- en primer lloc, amb els candidats de la LLISTA 1 
- i en segon lloc, amb els candidats de la LLISTA 2 

sempre respectant, per a cada llista de sol·licitants, l’ordre de preferència de major antiguitat de la inscripció en el Registre 
de Sol·licitants, i que compleixin tots els requisits de l’apartat 7.C. 
 
Un cop l’Agència de l’Habitatge de Catalunya faciliti les llistes de sol·licitants, el promotor contactarà amb els sol·licitants, per 
mitjà fefaent, per tal de que indiquin si continuen interessats en l’adjudicació de l’habitatge i, en cas afirmatiu, que aportin en 
el termini màxim de 10 dies naturals la documentació que acrediti que continuen complint els requisits exigits. Només 
podran resultar adjudicatàries aquelles persones que, havent actualitzat la documentació, segueixin complint tots els requisits 
legals i els establerts en aquestes bases fins al dia de signatura del contracte d’arrendament.  

 
Es requeriran, entre d’altres, els següents documents: 

 Si és treballador per compte d’altre: 

 DNI (per les dos cares) / Passaport / Targeta de residència 

 Declaració de Renda Persones Físiques 

 Les dues darreres nòmines i contracte de treball. 

 Informe vida laboral 

 Certificat d’empadronament 

 Si és treballador per compte pròpia (autònom): 

 DNI (per les dos cares) / Passaport / Targeta de residència (si n’hi ha: escriptura de constitució/poders i 

CIF de l’empresa) 

 Declaració de Renda Persones Físiques e impost de societats (si n’hi ha) 

 Tres últims justificants de pagament d’autònoms. 

 Dos últims trimestres d’IVA (Mod. 303 o 390) i a un Word explicació del seu negoci i/o activitat, i tot allò 

que consideri important. 

 Informe de vida laboral 

 Certificat d’empadronament 

 Si és pensionista: 

 DNI (per les dos cares) / Passaport / Targeta de residència 

 Declaració de Renda Persones Físiques 

 Certificat de pensió / Documentació que justifiqui els seus ingressos 

 Certificat d’empadronament 

 

 

 


