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ANUNCI D’HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL DESTINAT A LA VENDA
1.- Promotor:
Consorci per a la reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat
2.- Emplaçament:
Avinguda Josep Tarradellas i Joan, 242, escala A, de l’Hospitalet de Llobregat.
3.- Habitatge pel qual s’obre el procediment d’adjudicació amb indicació del seu règim
de protecció, de la seva superfície útil, del nombre d’habitacions i del seu preu de venda
(sense impostos):
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A

6

2
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73,05

3

149.048,27

4.- Àmbit geogràfic del qual s’admeten sol·licituds:
Podran optar a l’adjudicació de l’habitatge totes aquelles persones o unitats de convivència
que estiguin inscrites al Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de
l’Hospitalet de Llobregat, sense perjudici que puguin estar inscrites a altres registres de
sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de qualsevol altre municipi o de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, en data anterior a la de publicació d’aquest anunci a la seu
Electrónica del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya, i
que acreditin uns ingressos mínims anuals de 20.000 €.
5.- Condicions generals relatives al règim econòmic i procediment d’adjudicació:
a.- Data d’inici del procediment:
El procediment de selecció començarà el dia següent al de la publicació d’aquest anunci a la
seu Electrónica del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya.
b.- Termini de presentació de sol·licituds:
Quinze (15) dies hàbils a comptar de la data d’inici del procediment d’adjudicació.
c.- Forma de presentació de sol·licituds:
Les sol·licituds de participació s’enviaran a la següent adreça de correu electrònic:
correu@consorcigvhospitalet.com, fins a la data límit de presentació.
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d.- Calendari de pagaments:
El preu de venda de l’habitatge, més els impostos corresponents, es pagarà en el moment de
l’atorgament de l’escriptura publica de compravenda.
e.- Finançament:
L’habitatge no compta amb préstec protegit per part del Consorci.
f.- Sistema de selecció d’adjudicataris:
El procediment d’adjudicació es durà a terme per sorteig davant el fedatari públic lliurement
escollit pel Consorci.
6.- Especificació del títol de transmissió de la propietat dels habitatges:
Compra venda
7.- Normes del procediment d’adjudicació:
Les normes del procediment d’adjudicació dels habitatges es poden consultar al web del
Consorci per a la reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat a la següent adreça:
www.consorcigvhospitalet.com

