
FUNDACIÓ HOSPITAL SANT CARLES DE BEGUR 

OFERTA PÚBLICA DE PISOS DE LLOGUER 

 

La Fundació Hospital Sant Carles, de Begur posa a disposició de les 

persones interessades 2 pisos de lloguer i 1 casa,  a renda reduïda amb una 

superfície: 

- Carrrer Boadella, 3 : 31 m2 (màxim 2 persones) 

- Carrer Boadella, 3 : 54 m2 (màxim 4 persones ) 

- Carrer Dalmai Bernat, 12 : 114,30 m2 (màxim 6 persones) 

Les persones interessades poden presentar les seves sol.licituds al Registre 

d’Entrada de l’Ajuntament de Begur, del 19 d’agost al 10 de setembre de 

2021 (ambdós inclosos).  Haurà de ser una sol.licitud per cada vivenda, 

que dependrà de les necessitats dels sol.licitants. 

Posteriorment, per part del Patronat de la Fundació Sant Carles, en el 

termini de 15 dies, un cop acabada la presentació de la documentació, farà 

pública les adjudicacions corresponents. 

 

PROCÉS D’ADJUDICACIÓ 

Informació i presentació de sol·licituds: 

- El termini de presentació de sol·licituds serà del 19 d’agost al 10 de 

setembre de 2021 (ambdós inclosos). 

- Les sol·licituds, que s’han de presentar en model normalitzat i 

adjuntant la documentació requerida, es poden obtenir i registrar a: 

Lloc: Registre d’entrada de l’Ajuntament de Begur 

Adreça: Plaça de l’Església, número 8 de Begur 

Horari: de dilluns a divendres de 9:00 hores a 13:00 hores. 

Telèfon: 972.62.40.20 

En l’adjudicació de l’habitatge no es tindrà en compte l’ordre de 

presentació de les sol·licituds. 

Llistes provisionals d’ admesos i exclosos. 

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, es valoraran d’acord 

amb la documentació aportada i en base als requisits d’accés previstos en 

aquestes normes particulars. 

Determinació de les persones adjudicatàries. 



Entre totes les persones sol·licitants admeses s’assignarà l’habitatge a la 

sol·licitud que hagi obtingut més puntuació. En cas d’empat, el Patronat de 

la Fundació  estudiarà la documentació aportada i decidirà en funció de les 

persones més necessitades. 

Resolució d’adjudicació del l’habitatge. 

El Patronat de la Fundació emetrà la resolució per la qual s’aprova 

l’adjudicació de l’habitatge. 

La publicació de les llistes tindrà valor de notificació personal a cada 

persona sol·licitant i/o adjudicatària, via correu ordinari. 

 

REQUISITS D’ACCÉS 

- Que el sol·licitant i/o el cosol·licitant acreditin estar actualment 

empadronats al municipi de Begur, amb un antiguitat ininterrompuda 

de com a mínim 3 anys anteriors a la data d’inici de recollida de 

sol·licituds. 

- Ingressos màxims: els ingressos ponderats de la unitat familiar del 

sol·licitant i cosol·licitant no poder ser superiors 2,35 vegades l’IRSC 

en còmput anual de l’any fiscal vigent. 

 

1 membre 2 membres 3 membres 4 membres 

23.045,21€ 24.129,08€ 25.166,89€ 26.005,79€ 

 

- Ingressos mínims: ingressos mínims de la unitat familiar superiors a 

7.178 €, en còmput anual de l’any fiscal vigent (2020).  

- Que les persones que consten a la sol·licitud no siguin titulars del ple 

domini o d’un dret real d’ús sobre algun habitatge. Fotocòpia de tots els 

rebuts de l’IBI de 2020 a nom de qualsevol membre de la unitat 

familiar. 

Cal que totes les persones que consten a la sol·licitud signin la 

declaració responsable relativa a les propietats. 

- Fer una declaració de responsabilitat conforme, si es resulta 

adjudicatari, es destinarà l’habitatge a domicili habitual i 

permanent (model adjunt). Els adjudicataris disposen del termini d’un 

mes per ocupar l’habitatge un cop signat el contracte d’arrendament, 

excepte la casa del c/ Dalmai Bernat, 12, que no es podrà ocupar fins el 

mes de febrer. 

- Ràtio màxima d’ocupació: 2 persones, 4 persones i 6 persones. 

 

 

 



EXCLUSIONS 

Són causes d’exclusió: 

- L’incompliment o la manca d’acreditació dels requisits establerts en 

aquestes normes. 

- La falsedat en les dades o en els documents aportats. 

- Que la sol·licitud estigui integrada per un nombre total de membres que 

superi la ràtio d’ocupació màxima establerta en aquestes normes. 

- No s’admetran canvis, un cop registrada la sol·licitud, ni en el nombre 

ni en la identitat de les persones que hi constin. 

- Presentació de la sol·licitud fora de termini. 

 

RELACIÓ DE DOCUMENTS PER ACREDITAR EL 

COMPLIMENT DELS REQUISITS 

Els ingressos s’acreditaran mitjançant la presentació de: 

- Fotocòpia dels documents d’identitat (vigents) de totes les persones que 

constin a la sol·licitud. 

- Fotocòpia del llibre de Família complert o certificat de convivència. 

- Certificat d’empadronament històric de totes les persones majors d’edat 

que constin a la sol·licitud.  

- Certificat negatiu de Béns Immobles.  

- Declaracions de responsabilitat (model adjunt) signades per les 

persones sol·licitants, fen constar, si és el cas: 

- Que l’habitatge sol·licitat constituirà el domicili habitual i 

permanent. 

- Que no són titulars de cap altre habitatge.  

 

ACREDITACIÓ D’INGRESSOS 

- Fotocòpia compulsada de la declaració de renda completa de l’any 

fiscal exigible (2020) de tots els membres de la unitat familiar obligats 

a presentar-la. 

- En cas de no haver presentat la declaració de la renda de l’any fiscal 

exigible (2020) per no estar-hi obligat d’acord amb la normativa 

tributària, caldrà presentar : 

- Certificat bancari de saldos mitjos de l’any 2020. 

- Pensionistes: Certificat de la pensió percebuda l’any fiscal exigible 

(2020), emès per l’organisme oficial corresponent, amb indicació del 

seu import. 

 



- Autònoms/es: Certificat de les bases de cotització a la Seguretat 

Social. 

- Aturats/des: Certificat de l’oficina de Treball de la Generalitat de 

Catalunya (OTG) amb indicació del període d’atur i, si escau, dels 

imports percebuts durant l’any 2020. 

 

BAREM DE PUNTUACIÓ 

Les sol·licituds que compleixin els requisits d’accés seran valorades 

d’acord amb les següents circumstàncies. 

A.- VALORACIÓ DE LES CIRCUMSTÀNCIES FAMILIARS I 

PERSONALS 

a- Sol.licitant, cosol.licitant o ambdós amb lloc de treball ubicat al     

municipi de Begur........................................................................5 PUNTS 

b-  Per cada membre de la unitat familiar que tingui reconegut un grau de 

discapacitat igual o superior al 33%............................................6 PUNTS 

c- Per cada fill que formi part de la unitat de convivència dels 

sol.licitants : 

- Menor de 18 anys, o major d’edat declarat incapacitat.4 PUNTS 

- De 18 a 35 anys................................................................1 PUNT 

    d- Per cada ascendent major de 65 anys que acrediti convivència 

    continuada amb el sol.licitant durant l’any immediatament anterior a  

        la data d’inici de presentació de la sol.licitud.........................3 PUNTS 

    e- Unitat familiar monoparental amb fills menors de 18 anys, o declarats    

        incapacitats o ascendents majors de 65 anys al seu càrrec....5 PUNTS 

f- Unitat familiar constituïda únicament per parella o sol.licitant major de     

    65 anys....................................................................................5 PUNTS 

g- Unitat familiar constituïda per parella amb fills menors de 18 anys al 

seu càrrec....................................................................................5 PUNTS 

Les circumstàncies familiars descrites en aquest grup són acumulables. 

 

B.- VALORACIÓ DELS INGRESSOS FAMILIARS 

Es computen com a ingressos familiars els percebuts pels membres de la 

unitat familiar. 

Nivell d’ingressos de 9.178€ a 15.143€ ......................................18 PUNTS 

Nivell d’ingressos de 15.144€  a 19.687€ ....................................15 PUNTS 

Nivell d’ingressos de  19.688€ a  23.625€....................................12 PUNTS 

 



Nivell d’ingressos de 23.626 a 25.988€..........................................9 PUNTS 

Nivell d’ingressos de 25.989€ a 30.000€ ......................................5 PUNTS 

 

Els ingressos superiors a 30.000€ no puntuen per aquest concepte. 

 

 

 

 

 

 



DECLARACIONS RESPONSABLES DEL/LA SOL·LICITANT 

 

Nom i cognoms           DNI/NIF 

 

 

                    

DECLARO 

 

 Que en cas de resultar adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial, destinaré el mateix, a 
domicili habitual i permanent. 

 Que ni el sol·licitant ni cap de les persones que consten a la sol·licitud som propietaris de cap 
habitatge. 

 Que no he presentat la Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques per no estar-
ne obligat, i que els meus ingressos totals durant l’any 2020 han estat de _________________ 
Euros. 

Que el meu estat civil és: 

 Solter/a      Separat/a    Divorciat/da    Vidu/a 

 (*) Casat/da  ______________________________________________________ 

 (*) Parella de fet  ___________________________________________________ 

(*) En cas de declarar que s’està casat/da o que s’hagi constituït parella de fet, és necessari fer constar el nom de 

cònjuge o parella. 

 

BEGUR, ____________________________ de 2021 

Signatura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARACIONS RESPONSABLES DEL/LA CO-SOL·LICITANT 

 

Nom i cognoms           DNI/NIF 

 

 

        

DECLARO 

 

 Que en cas de resultar adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial, destinaré el mateix, a 
domicili habitual i permanent. 

 Que ni el sol·licitant ni cap de les persones que consten a la sol·licitud som propietaris de cap 
habitatge. 

 Que no he presentat la Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques per no estar-
ne obligat, i que els meus ingressos totals durant l’any 2020 han estat de _________________ 
Euros. 

Que el meu estat civil és: 

 Solter/a      Separat/a    Divorciat/da    Vidu/a 

 (*) Casat/da  ______________________________________________________ 

 (*) Parella de fet  ___________________________________________________ 

(*) En cas de declarar que s’està casat/da o que s’hagi constituït parella de fet, és necessari fer constar el nom de 

cònjuge o parella. 

 

BEGUR, ____________________________ de 2021 

Signatura, 



Sol·licitud d’inscripció al registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial 

 

           

Dades de la persona sol·licitant principal 

Nom       Cognoms 

 

Identificació (1) 

      Document de ciutadà comunitari  NIF NIE  Núm.      

Sexe  Residència permanent Data de naixement  Estat Civil (2) 

      Home             Dona        Sí No                     

Minusvalidesa en grau igual o superior al 33%       

      Sí            No                       Amb mobilitat reduïda            Sí          No             Necessitat d’habitatge adaptat  Sí          No     

Empadronament a Catalunya (3)    No empadronat a Catalunya 

    Municipi                              Data                Reconeixement de persona retornada 

He presentat declaració d’IRPF (4)     Ingressos                                    Dades a efectes estadístics   

      Sí            No                Situació laboral (5) 

 

Dades de la parella / cosol·licitant 

Nom       Cognoms 

 

Identificació (1) 

      Document de ciutadà comunitari  NIF NIE  Núm.      

Sexe  Residència permanent Data de naixement  Estat Civil (2) 

      Home             Dona        Sí No                     

Minusvalidesa en grau igual o superior al 33%       

      Sí            No                       Amb mobilitat reduïda            Sí          No             Necessitat d’habitatge adaptat  Sí          No     

Empadronament a Catalunya (3)    No empadronat a Catalunya 

    Municipi                              Data                Reconeixement de persona retornada 

He presentat declaració d’IRPF (4)     Ingressos                                    Dades a efectes estadístics   

      Sí            No                Situació laboral (5) 

 

Dades de la unitat de convivència 

Família     Família nombrosa              Família monoparental  

      1 fill           2 fills                                   3 fills         4 fills       

 



Membres de la unitat de convivència 

1.Nom            Cognoms         NIF/NIE 

 

Residència permanent  Sexe           Relació amb la persona sol·licitant (6)                       Data de naixement 

      Sí            No            M        F                

En serà cotitular              Minusvalidesa             Mobilitat reduïda     Necessitat d’habitatge adaptat       Heu presentat declaració d’IRPF (4) 

      Sí            No                   Sí       No             Sí          No                Sí             No                                  Sí       No 

Ingressos  Persona retornada   Data d’empadronament     Municipi d’empadronament  

                                                           Sí              No                                               

2. Nom            Cognoms         NIF/NIE 

 

Residència permanent  Sexe           Relació amb la persona sol·licitant (6)                       Data de naixement 

      Sí            No            M        F                

En serà cotitular              Minusvalidesa             Mobilitat reduïda     Necessitat d’habitatge adaptat       Heu presentat declaració d’IRPF (4) 

      Sí            No                   Sí       No             Sí          No                Sí             No                                  Sí       No 

Ingressos  Persona retornada   Data d’empadronament     Municipi d’empadronament  

                                                           Sí              No                                               

3. Nom            Cognoms         NIF/NIE 

 

Residència permanent  Sexe           Relació amb la persona sol·licitant (6)                       Data de naixement 

      Sí            No            M        F                

En serà cotitular              Minusvalidesa             Mobilitat reduïda     Necessitat d’habitatge adaptat       Heu presentat declaració d’IRPF (4) 

      Sí            No                   Sí       No             Sí          No                Sí             No                                  Sí       No 

Ingressos  Persona retornada   Data d’empadronament     Municipi d’empadronament  

                                                           Sí              No                                                               

4. Nom            Cognoms         NIF/NIE 

 

Residència permanent  Sexe           Relació amb la persona sol·licitant (6)                       Data de naixement 

      Sí            No            M        F                

En serà cotitular              Minusvalidesa             Mobilitat reduïda     Necessitat d’habitatge adaptat       Heu presentat declaració d’IRPF (4) 

      Sí            No                   Sí       No             Sí          No                Sí             No                                  Sí       No 

Ingressos  Persona retornada   Data d’empadronament     Municipi d’empadronament  

                                                           Sí              No                                               

Ingressos totals de la unitat de convivència 

 

 



Dades de la persona sol·licitant a efectes de notificació 

Nom  Cognoms   Telèfon   Telèfon alternatiu 

 

Correu electrònic     Tipus de via (7)  Nom de la via Núm.  Bloc  Pis  Porta 

            

Localitat   Codi Postal   Província  

 

 

Autorització 

Autoritzo l’Administració perquè, a fi de verificar tot allò declarat i actualitzar, si escau, l’adequat compliment de totes les condicions necessàries per 

a l’accés a l’habitatge protegit sol·licitat, i també les prohibicions i limitacions imposades per la legislació a les persones adjudicatàries d’aquests 

habitatges, efectuï les gestions descrites a continuació: 

1. Sol·licitar a l’Administració Tributària la comprovació de la Declaració de l’Impost sobre la renda de les Persones Físiques presentada en 
període voluntari, i, si s’escau, de les declaracions complementàries o rectificades presentades fora del període esmentat. 

2. Sol·licitar a la Direcció General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya la comprovació de la inexistència de percepció de finançament 
qualificat a l’empara dels plans d’habitatge, durant els deu anys anteriors a la sol·licitud actual. 

3. Sol·licitar al Registre de la Propietat i a la Gerència Territorial del Cadastre l’emissió de certificats relatius a la  titularitat de béns 
immobles a nom de les persones autoritzants.              

 

Data i signatura de la sol·licitud d’inscripció 

Localitat i data 

 

 

 

 

 

 

Signatura de la persona sol·licitant i dels altres membres de la unitat de convivència majors d’edat 

 

 

 

   

 

 


