
 4

BASES PER A L’ADJUDICACIÓ DELS HABITATGES EN RÈGIM DE LLOGUER DEL 
CONTINGENT ESPECIAL DESTINAT A PERSONES SOLES DE FINS A 35 ANYS D’EDAT. 
 
REQUISITS NECESSARIS PER PARTICIPAR EN L’ADJUDICACIÓ: 
 
1.- Inscripció en el Registre de Sol·licitants 
 
Per poder participar en cada un dels processos d’adjudicació emparats en les presents bases 
és requisit imprescindible estar inscrita en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció 
Oficial de Terrassa, en la modalitat de demanda corresponent, a la data de 3 de setembre de 
2020. 
 
2.- Requisits personals 
 

A) Ser major d’edat o emancipada i menor o igual a 35 anys. 
 

 
B) Atesa la tipologia dels habitatges, aquests es reserven a persones soles.  

 
C) Estar empadronada a Terrassa, amb una antiguitat mínima de tres (3) anys 

consecutius, en el moment d’adopció de l’acord d’inici del procediment d’adjudicació.  
 

D) Les persones sol·licitants no comunitàries hauran d’acreditar l’arrelament, disposant del 
permís de residència permanent.  
 

E) No haver estat desnonada d’un habitatge públic ni d’un habitatge arrendat a través de 
qualsevol servei públic d’intermediació per al lloguer d’habitatges, ni haver abandonat 
voluntàriament un d’aquests habitatges havent deixat deutes pendents.  
 

F) No trobar-se incapacitada per obligar-se contractualment segons el dret civil de 
Catalunya. 
 

G) No trobar-se en cap de les circumstàncies d’exclusió previstes en el Reglament del 
Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Terrassa. 
 

H) Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8 del Reglament del 
Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Terrassa. 

 
 
3.- Requisits econòmics 
 
Per poder participar en el procés d’adjudicació d’aquests habitatges, la persona sol·licitant 
haurà de complir els següents requisits econòmics: 
 

A) Ingressos propis inferiors a 2,5 vegades l’IPREM o 5,5 vegades l’IPREM, depenent del 
règim de qualificació de l’habitatge a adjudicar, en còmput anual.  
 

B) Que el lloguer de l’habitatge a adjudicar representi com a màxim el 30% dels seus 
ingressos mensuals nets. 

 
 
 
 
 
 
 


