
Nova promoció de

84 HABITATGES 
AMB PROTECCIÓ OFICIAL
A SANT JOAN DESPÍ
al costat de la ciutat esportiva del FC Barcelona

Habitatge
Privat

Nueva promoción de

84 VIVIENDAS 
CON PROTECCIÓN OFICIAL

EN SANT JOAN DESPÍ
junto a la ciudad deportiva del FC Barcelona

Qualitat de vida en 
una de les zones 
amb més projecció 
de la ciutat

Calidad de vida en 
una de las zonas con 
mayor proyección 
de la ciudad

Pisos de 3 habitacions 
i 2 banys, amb 
pàrquing i traster.
Zona comunitària amb 
piscina i zona infantil 

Pisos de 3 
habitaciones y 2 baños 
con parking y trastero.
Zona comunitaria con 
piscina i zona infantil



Planta

Distribució tipus / Distribución tipo

84 Habitatges protegits 
en règim de Comunitat 
de Béns promoguts per
CLUB  RESIDENCIAL 
METROPOLITAN 
HOUSE SL.

60 pisos amb protecció 
oficial en règim general 
i 24 de preu concertat, 
situats al carrer Major 
119-121, cantonada 
amb l’avinguda Onze 
de Setembre, en 
una zona de nova 
urbanització, al sector 
de les Begudes de Sant 
Joan Despí.

Habitatges de 3 
habitacions i 2 
banys, amb traster i 
aparcament vinculat, i 
zona enjardinada amb 
piscina i espai infantil.

Preus a partir de 
173.000 €
(Habitatge: 155.000 €. 
Parquing: 16.000 €.
Traster: 2.000 €)

84 Viviendas protegidas en régimen de Comunidad 
de Bienes promovidos por CLUB RESIDENCIAL 
METROPOLITAN HOUSE SL.

60 pisos de protección oficial en régimen general y 24 
de precio concertado, situados en calle Major 119-121, 
esquina con avenida Onze de Setembre, en una zona 
de nueva urbanización, en el sector de Les Begudes de 
Sant Joan Despí.

Viviendas de 3 habitaciones y 2 baños, con trastero y 
aparcamiento vinculado, y zona ajardinada con piscina 
y espacio infantil.

Precios a partir de 173.000 €
(Vivienda: 155.000 €. Parking: 16.000 €. Trastero: 2.000 €)



Aconseguir més habitatge accessible per als 
ciutadans i ciutadanes de Sant Joan Despí 
que volen quedar-se a viure a la ciutat és un 
dels objectius de l’Ajuntament. La qualitat dels 
equipaments i serveis del nostre municipi ha 
fet que l’escassa oferta immobiliaria existent 
no estigui a l’abast de moltes economies, es-
pecialment entre la gent jove.

Per aquest motiu, intentem incidir en el mer-
cat per compensar aquesta situació i treba-
llem per aconseguir noves promocions de 
pisos amb protecció oficial. És el cas dels 84 
habitatges que ara es promouen al sector de 
Les Begudes, al costat de la Ciutat Esporti-
va Joan Gamper del FC Barcelona, una zona 
ara en desenvolupament on hi haurà un alt 
percentatge de pisos protegits (un 40%), des-
tinats a donar resposta a la demanada dels 
veïns i veïnes que necessiten d’un habitatge i 
que no volen renunciar a desenvolupar el seu 
projecte de vida a Sant Joan Despí.

Seran pisos protegits en règim general i con-
certat, amb preus raonables i bones qualitats, 
en un entorn de futur, ben comunicat i amb 
àmplies zones verdes. Paral·lelament, estem 
treballant també en futures promocions de 
pisos de lloguer, una opció cada cop amb 
més demanda i per la qual també hi ha po-
ques alternatives accessibles a la nostra ciu-
tat. Amb els recursos disponibles, treballem 
amb determinació en polítiques d’habitatge.

Antoni Poveda, alcalde

MÉS HABITATGE PROTEGIT
A SANT JOAN DESPÍ

MÁS VIVIENDA PROTEGIDA
EN SANT JOAN DESPÍ

Conseguir más vivienda accesible para los ciu-
dadanos y ciudadanas de Sant Joan Despí que 
deseen quedarse a vivir en la ciudad es uno de 
los objetivos del Ayuntamiento. La calidad de los 
equipamientos y servicios de nuestro municipio 
ha hecho que la escasa oferta inmobiliaria exis-
tente no esté al alcance de muchas economías, 
especialmente para los más jóvenes.

Por este motivo, intentamos incidir en el merca-
do de la vivienda para compensar esta situación y 
trabajamos para conseguir nuevas promociones 
de pisos de protección oficial. Es el caso de los 
84 viviendas que ahora se promueven el sec-
tor de Les Begudes, junto a la Ciudad Deportiva 
Joan Gamper del FC Barcelona,   una zona ahora 
en desarrollo que contará con un alto porcenta-
je de pisos protegidos (un 40%), destinados a dar 
respuesta a la demanda de los vecinos y vecinas 
que necesitan de una vivienda y que no quieren 
renunciar a desarrollar su proyecto de vida en San 
Joan Despí.

Serán pisos protegidos en régimen general y con-
certado, con precios razonables y buenas calida-
des, en un entorno de futuro, bien comunicado 
y con amplias zonas verdes. Paralelamente, es-
tamos trabajando también en futuras promocio-
nes de pisos de alquiler, una opción cada vez con 
más demanda y por la que también hay pocas al-
ternativas accesibles en nuestra ciudad. Con los 
recursos disponibles, trabajamos con determina-
ción en políticas de vivienda.

Ubicació / Ubicación

Carrer Major / Av. de
l’Onze de Setembre



Més informació:

Oficinal Local d’Habitatge: 93 477 03 11 Metropolitan House: 93 363 35 44

Inscripcions: 
del 24 d’abril al 24 de maig de 2017
ADSA – Centre Miquel Martí i Pol
av. de Barcelona 83-85, 1a planta. Telèfon 93 477 03 11
Dilluns i dijous de 9.30 a 14 h. i dimarts i dimecres de 16 a 20 h.

Inscripciones: 
del 24 de abril al 24 de mayo de 2017
ADSA – Centre Miquel Martí i Pol
av. de Barcelona 83-85, 1a planta. Telèfono 93 477 03 11
Lunes y jueves de 9.30 a 14 h. y martes y miércoles de 16 a 20 h.

Terminis i procediment:
Llistat provisional de participants: 29 de maig
Llistat definitiu: 9 de juny
Les persones inscrites que compleixen els requisits participaran en un sorteig, previst per al mes de juny 
de 2017, 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 provisisional de participantes: 29 de mayo
Listado definitivo: 9 de junio
Las personas inscritas que cumplan los requisitos participarán en un sorteo, previsto para el mes de junio 
de 2017, para establecer el orden de elección de la vivienda y de la lista de espera (en caso de renuncias).

Requisits:
  VPO GENERAL VPO CONCERTAT

• Ingressos mínims unitat familiar nets anuals  22.000€  26.500€
• Ingressos màxims unitat familiar (segons membres) 53.000€ a 59.000€ 69.000€ a 76.000€
• 3 anys d’antiguitat d’empadronament a Sant Joan Despí, continus o discontinus
• No tenir habitatge en propietat
• Inscripció al Registre de Sol·licitants d’habitatge de protecció oficial de Sant Joan Despí

Requisitos:
  VPO GENERAL VPO CONCERTADO

• Ingresos mínimos unidad familiar netos anuales  22.000€  26.500€
• Ingresos máximos unidad familiar (según miembros) 53.000€ a 59.000€ 69.000€ a 76.000€
• 3 años de antigüedad empadronamiento en Sant Joan Despí, contínuos o discontinuos
• No tener vivienda en propiedad
• Inscripción en el Registro de Solicitantes de vivienda de Protección Oficial de Sant Joan Despí

Documentació:
• Sol·licitud de participació
• Renda 2016 o certificat imputacions AEAT

• Certificat empadronament o autorització
• Certificat negatiu del cadastre

Documentación:
• Solicitud de participación
• Renta 2016 o certificado imputaciones AEAT

• Certificado empadronamiento o autorización
• Certificado negativo del catastro


