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Expedient: SEC 20/2021 REGISTRE D'INTERESSATS
PROTECCIÓ OFICIAL_HPOAssumpte: CERTIFICAT ACORD JGL 17/06/2021

D'HABITATGES

DE

CERTIFICO:
Que la junta de govern local de l’ajuntament de Vilablareix, en sessió ordinària del 17
de juny de 2021, va prendre entre d’altres, el següent acord:
Proposa d’acord d’aprovació de creació i funcionament de la borsa d’interessats
en habitatges amb protecció oficial a Vilablareix.
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 9 de juliol de 2007 va
aprovar el Reglament regulador del Registre municipal de sol·licitants d’habitatge amb
protecció oficial de Vilablareix. La regulació d’aquest Registre té com a base la Llei
18/2007, de 28 de desembre del dret a l’habitatge. Posteriorment s’ha aprovat el
Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a
l’habitatge i el recent Decret Llei 50/2020 de 9 de desembre, de mesures urgents per
estimular la promoció de l’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats
d’allotjament en règim de lloguer en tots el seus nivells (social, assequibles o lliure).
Es proposa la creació de la borsa d’interessats en habitatges amb protecció oficial a
Vilablareix, d’acord amb el funcionament següent:
RELACIÓ DE FETS
Atès el que disposa l’article 4.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases
de règim local (LRBRL) on s’estableixen les potestats dels municipis, dins de les quals
hi trobem la potestat d’autoorganització i reglamentària.
Atès el que disposen els articles 6.1 i 8, del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC)
en relació a la legislació aplicable als ens locals.
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Mònica Iborra Giró, secretària interventora de l’Ajuntament de Vilablareix,

Primer.- Aprovar la constitució de la borsa d’interessats en l’adquisició d’habitatges
amb protecció oficial de Vilablareix, en el sentit següent:
BORSA D’INTERESSATS EN HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE
VILABLAREIX

La regulació d’aquesta Borsa té com a base la Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a
l’habitatge, el Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés
a l’habitatge i el recent Decret Llei 50/2020 de 9 de desembre, de mesures urgents per
estimular la promoció de l’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament
en règim de lloguer en tots el seus nivells (social, assequibles o lliure)
Article 1: Caràcter de la Borsa
1. Es crea la borsa d’interessats en habitatges amb protecció oficial a Vilablareix, com a
registre administratiu que té per finalitat la millor prestació del servei d’interès general que
constitueix la política pública d’habitatge amb protecció oficial.
2. La inscripció a la borsa donarà dret a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció
oficial, d’acord amb els procediments establerts a la legislació sectorial, però no dóna lloc a
cap altre dret, ni suposa, en particular, l’adjudicació automàtica de cap habitatge.
4. Per tal de ser persona adjudicatària d’un habitatge, caldrà trobar-se inscrit a la borsa abans
de l’inici del procediment d’adjudicació de què es tracti.
5. És habitatge amb protecció oficial el que, d'acord amb la Llei d’habitatge de Catalunya, els
reglaments que la despleguin i els plans d'habitatge, se subjecta a un règim de protecció
pública que permet establir-ne com a mínim el preu màxim de venda, lloguer o altres formes
d'accés a l'habitatge, i que un acte administratiu dictat pel departament competent en matèria
d'habitatge qualifica com a tal d'acord amb el procediment específic establert per reglament.
La protecció oficial es pot estendre a garatges, annexos, trasters i altres elements diferents
de l'habitatge, però que hi estiguin vinculats. Aquesta extensió de la protecció oficial s'ha de
regular per reglament.
6. La funció essencial dels habitatges amb protecció oficial és satisfer la necessitat d'habitatge
de les persones usuàries que els ocupen legalment perquè en constitueixin la residència
habitual.
7. La qualificació d'habitatge amb protecció oficial és:
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Per tal d’agilitzar els processos d’adjudicació dels habitatges protegits tot garantint-ne la
màxima transparència, es constitueix la Borsa d’interessats en habitatges de protecció
oficial a Vilablareix, que no té la condició de preceptiva, ni supleix en cap cas al Registre de
de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.
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a) Genèrica, quan l'accés a l'habitatge de les persones usuàries pugui ser en règim de
propietat, d'arrendament o altre règim de cessió de l'ús sense transmissió de la
propietat.
b) Específica, quan l'accés a l'habitatge de les persones usuàries sigui només en règim
d'arrendament.
Els promotors han d’inscriure al Registre de la Propietat la qualificació definitiva genèrica o
específica dels habitatges amb protecció oficial.

1. la borsa d’interessats en habitatges amb protecció oficial és un registre públic, amb abast a
tot el territori del terme municipal de Vilablareix.
2. Aquesta borsa, no substitueix l’obligació d’inscripció en el Registre de sol·licitants
d’habitatge de protecció oficial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Article 3: Funcions de la borsa
La borsa d’interessats en habitatges amb protecció oficial té les funcions següents:
a) Proporcionar informació a l’Ajuntament sobre les necessitats reals d’habitatges amb
protecció oficial del municipi.
b) Proporcionar informació útil i fiable per a establir indicadors de gènere.
c) Proporcionar informació als usuaris del parc existent d’habitatges amb protecció oficial i
promoure la transparència en la gestió.
d) Constituir la base operativa per a l’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial i atorgar
major transparència i control per tal que es destinin de forma efectiva a atendre les necessitats
de la població mancada d’habitatge.
e) Les sol·licituds d’inscripció a la borsa d’interessats en Habitatges amb Protecció Oficial es
formalitzen en el model oficial d’inscripció que es posa a disposició de les persones
interessades a les dependències municipals i a la seu electrònica de la corporació municipal i
es presenten en qualsevol moment a l’ajuntament de Vilablareix. Només s’admet una
sol·licitud per persona o unitat de convivència.
Article 4: Requisits dels interessats
1. Les persones que, individualment o com a unitat de convivència, compleixen els requisits
fixats per la Llei d’Habitatge i pels seus reglaments de desenvolupament, tenen dret a ser
inscrits a la borsa d’interessats en habitatges amb protecció oficial de Vilablareix.
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Article 2: Àmbit i gestió de la Borsa

3. Per tenir dret a ésser inscrit a la borsa d’interessats en habitatges amb protecció oficial i,
en tot cas, per resultar adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial, cal que es compleixin
els procediments i requisits que es determinin reglamentàriament. En tot cas, la persona
sol·licitant ha de complir, com a mínim, els següents:
a)Ser major d’edat o emancipat.
b)Residir o haver residit a Vilablareix i acreditar-ho mitjançant el corresponent certificat
d’empadronament.
c) Acreditar el compliment d’uns límits d’ingressos per part del titular o titulars del futur
habitatge, o per part de la unitat de convivència, segons s’estableixi a les bases d’adjudicació
de cada promoció.
4. Per tenir dret a ésser inscrit a la borsa d’interessats en habitatges amb protecció oficial
caldrà, així mateix, acreditar la necessitat d’habitatge.
Existeix necessitat d’habitatge quan els sol·licitants o els membres de la unitat de convivència
no disposen d’un habitatge adequat i a la seva efectiva disposició, en propietat, dret de
superfície o usdefruit, o bé el seu patrimoni no els permet accedir-hi, en la data de sol·licitud
de la inscripció a la borsa.
Article 5. Ingressos dels interessats
1.El càlcul dels ingressos del sol·licitant s’efectua a partir de la declaració presentada de
l’impost de la renda de les persones físiques, i el període impositiu és aquell que, vençut el
termini de presentació de la declaració, és immediatament anterior a la data de la presentació
de la sol·licitud.
2. Si l’interessat no ha de presentar la declaració, per no estar-hi obligat, l’acreditació dels
seus ingressos s’efectua mitjançant la declaració responsable de l’aportació de la
documentació acreditativa dels ingressos i retencions, sense perjudici de la possible
comprovació administrativa. A aquesta documentació s’ha d’afegir el corresponent certificat
de l’Agència Tributària sobre la no presentació de la declaració de renda.
3. Excepcionalment, i amb caràcter complementari a la presentació de la declaració a què es
refereix el punt 1, l’administració pot admetre l’aportació d’altra documentació acreditativa
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2. Són unitats de convivència, als efectes de poder ser inscrites a la borsa, el conjunt de
persones que acrediten que conviuen efectivament en el mateix domicili, o que es
comprometen a aquesta convivència efectiva futura. Es presumeix convivència efectiva en el
cas de matrimonis, unions estables de parella i parelles de fet inscrites. La inscripció a la borsa
només es farà respecte d’un dels membres de la unitat de convivència que haurà de residir
en l’habitatge sol·licitat.
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d’ingressos quan, amb motiu de canvis substancials, aquesta declaració no representi la
situació econòmica actual i real de la unitat de convivència.

5. Les persones inscrites han de comunicar qualsevol modificació de les dades inscrites al
fitxer mínim comú. L’incompliment del deure establert en aquest apartat pot donar lloc, si
escau, a la baixa de la inscripció de la persona o unitat de convivència, prèvia l’oportuna
notificació. L’eventual variació en els ingressos de la unitat familiar només ha de ser
comunicada en el cas que representi el 10% del total.
6. Les persones inscrites a la borsa d’interessats en habitatges amb protecció oficial tindran
dret a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial, d’acord amb els principis,
procediments i criteris fixats. La inscripció, per si mateixa, no donarà lloc a cap altra dret ni
suposarà, en particular, l’adjudicació automàtica de cap habitatge amb protecció oficial.
Article 6: Baixa de la Borsa
1. Són causes de baixa de la borsa d’interessats en habitatges amb protecció oficial de
Vilablareix, en tot cas:
a) La voluntat expressa del sol·licitant. En cas d’unitats de convivència, la sol·licitud de baixa
haurà de ser signada per totes les persones majors d’edat que la formen.
b) L’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial.
c) La renúncia a participar en un procediment d’adjudicació i la renúncia a l’habitatge amb
protecció oficial adjudicat, sense causa raonable justificada, per dues vegades.
d) L’incompliment sobrevingut de les condicions establertes per a poder ésser inscrit a la
borsa.
e) La revocació de la inscripció per constatació posterior de l’incompliment originari de les
condicions d’accés a la borsa.
2. En els supòsits dels apartats c) i e), els interessats no podran tornar a donar-se d’alta a la
borsa durant els cinc anys següents a la data de la renúncia o de la revocació.
Article 7: Òrgans competents
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4. Els ingressos d’una unitat de convivència són la suma dels percebuts per totes les persones
que la conformen. En el cas que la unitat de convivència estigui formada per varies unitats
familiars, segons definició de les normes reguladores de l’impost sobre la renda de les
persones físiques, els ingressos a considerar són els que corresponguin a cada unitat familiar.
A les situacions indicades en aquest apartat els són d’aplicació les determinacions dels dos
números anteriors d’aquest article.

En el cas dels habitatges promoguts per promotors privats es donarà la possibilitat
d’adjudicació dels habitatges al promotor privat prèvia intervenció en el procediment
d’adjudicació de la Comissió d’adjudicació. Per obtenir la llista de persones inscrites a la borsa
d’interessats en Habitatges amb Protecció Oficial de Vilablareix, els promotors privats que
gestionin el procés d'adjudicació l'han de sol·licitar davant l'òrgan gestor del Registre, indicant
les condicions relatives als ingressos econòmics o altres que, si escau, siguin exigibles a les
adjudicatàries de conformitat amb la Llei d’Habitatge. L'Administració facilitarà aquest llistat,
que ha d'estar integrat per la relació de les persones inscrites que reuneixin les condicions
exigides per ser adjudicatàries i, si escau, ordenada per antiguitat de la seva inscripció a la
borsa.
Article 8: Contingents especials de reserva
1. A fi i efecte de garantir a les persones amb mobilitat reduïda l’accés a un habitatge, en totes
les promocions es reservarà un percentatge no inferior al 3% del volum total per destinar-lo a
satisfer la demanda d’habitatge per a aquests col·lectius.
2. Les resolucions d’inici dels procediments d’adjudicació en promocions d’iniciativa pública
també establiran una reserva sobre el nombre total d’habitatges de les promocions a
adjudicar, per destinar-la a contingents especials i així dur a terme accions positives respecte
de persones i col·lectius vulnerables amb risc d’exclusió social.
3. La resolució administrativa que iniciï el procediment d’adjudicació fixarà el percentatge
concret dels contingents especials de reserva d’habitatge per a necessitats específiques,
prèvia ponderació objectiva de les circumstàncies de la concreta promoció i amb motivació de
les raons que fonamentin la decisió.
4. En qualsevol cas, el percentatge d’aquests contingents especials de reserva en promocions
d’iniciativa pública, inclòs el corresponent a les persones amb mobilitat reduïda, no podrà ser
inferior al 10% respecte del total d’habitatges de la promoció, tot i que, si finalment es
comprova que aquest percentatge excedeix la demanda realment existent, el diferencial
sobrant s’incorporarà al contingent general.
5. En l’establiment dels contingents especials de reserva s’haurà de vetllar per garantir l’accés
a l’habitatge a totes les persones que es troben o surten d’una situació de violència i que es
troben en situació de precarietat econòmica a causa d’aquesta violència, o necessitin un
habitatge per sortir d’aquesta situació.
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L’òrgan competent per resoldre el procediment d’adjudicació serà el que correspongui d’acord
amb la legislació sectorial, prèvia intervenció en el procediment de la Comissió d’adjudicació
regulada en les bases d’adjudicació de cada promoció.
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6. Els habitatges dels contingents de reserva l’adjudicació dels quals hagi quedat deserta
s’acumulen en la forma que es determini a la Resolució d’inici. En defecte de determinació
específica, s’incorporen al contingent general per a la seva adjudicació per sorteig, o
assignació a la llista d’espera.
Article 9: Contingent general

2. Els habitatges són adjudicats seguint l’ordre de la llista i en la forma que es determini en la
convocatòria a aquells que acrediten, dins del termini establert, complir els requisits exigits.
3. A partir de la darrera persona de la llista que resulti efectivament adjudicatària d’un habitatge
integrant de la convocatòria es configura una llista d’espera, els membres de la qual proveiran
les baixes que eventualment es produeixin fins a la total contractació i lliurament de la
possessió de tots els habitatges de la convocatòria. Els que hi constin han de ser cridats per
l’ordre que figurin a la llista, en cas de disponibilitat sobrevinguda d’un habitatge de la
convocatòria.
Article 10: Procediment d’adjudicació
1. Els promotors d’habitatges amb protecció oficial podran optar entre gestionar el procés
d’adjudicació pel seu compte amb intervenció de fedatari públic, en base a la llista de la borsa
d’interessats que li serà facilitada, o bé sol·licitar que sigui l’Ajuntament qui ho faci. Si ho fan
pel seu compte, sempre ho faran amb la intervenció en el procés de la Comissió d’Adjudicació
i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
2. L’òrgan competent podrà iniciar el procediment d’adjudicació dels habitatges a partir de la
notificació de la decisió de transmissió rebuda del promotor. Es donarà publicitat al
procediment d’adjudicació, mitjançant anunci que recollirà com a mínim, els aspectes
següents:
a) Nombre i ubicació dels habitatges
b) Contingents especials de reserva d’habitatges per a finalitats específiques, d’acord amb el
que s’estableix en aquest Reglament.
c) Superfície útil dels habitatges.
d) Condicions generals relatives al règim econòmic, de finançament i qualsevol altra
circumstància que hagi de tenir-se en compte en l’adjudicació.
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1. Totes les persones que hagin manifestat interès per participar en l’adjudicació d’una
promoció d’habitatges amb protecció oficial i que no siguin objecte d’atenció dins dels
contingents especials de reserva de l’article anterior, constituiran el contingent general.

e) Dret que es transmet en relació amb l’habitatge: propietat, lloguer - amb opció de compra o
no -, o qualsevol altre, en els termes recollits a l’article 82 del projecte de llei del Dret a
l’habitatge.
3. En el cas que el procediment sigui portat a terme per l’Ajuntament es comunicarà al
Departament competent en matèria d’habitatge l’inici del procediment i les condicions
específiques de cada promoció si preceptivament s’exigeix.

5. El sistema de selecció dels adjudicataris serà el següent:
a) Els habitatges inclosos en el contingent general previst a l’article 9 s’adjudicaran mitjançant
un sistema de baremació específic per a cada promoció o per sorteig públic. El sorteig
podrà subdividir-se en blocs conformats per sol·licitants situats en diversos trams d’ingressos,
o en diversos grups d’interès.
b) Els habitatges inclosos en els contingents especials de reserva previstos a l’article 8
s’adjudicaran d’acord amb les circumstàncies personals i de la unitat de convivència.
6. El promotor, podrà seleccionar lliurement les persones que manquin, sempre inscrites a la
borsa d’interessats, en els casos següents:
a) quan el procés d’adjudicació sigui gestionat directament pel promotor, si transcorreguts dos
mesos a partir de la sol·licitud formal de la llista d’inscrits a la borsa a efectes d’efectuar el
sorteig, no hagués obtingut la llista d’aspirants o d’adjudicataris, o fossin menys que els
habitatges disponibles
b) quan s’hagués sol·licitat l’adjudicació a l’Administració, si transcorreguts dos mesos a partir
de la sol·licitud no s’hagués obtingut la llista d’adjudicataris, o fossin menys que els habitatges
disponibles.
11. Relació de persones amb dret a participar
1. La relació de les persones que tenen dret a participar en el procés de selecció de les
persones adjudicatàries està integrada per totes aquelles que, complint els requisits de la
convocatòria, segons les dades facilitades pels sol·licitants, consten inscrites a la Borsa, en la
tipologia d’habitatges amb protecció oficial a adjudicar, amb data d’efecte de la inscripció
referida al dia anterior a l’inici del procediment d’adjudicació.
2. En el supòsit que en el procediment d’adjudicació s’incloguin habitatges a adjudicar per a
contingents especials, la relació provisional de les persones amb dret a participar en el procés
de selecció de les persones adjudicatàries ha de diferenciar, en llistes separades, les que
participen en el contingent general de les que participen en cadascun dels contingents
especials, si s’escau.
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4. Segons els requeriments específics exigits per a cada promoció es confeccionarà el llistat
concret d’interessats en l’adjudicació que, en qualsevol cas, hauran d’estar inscrits a la borsa.
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3. Els interessats que constin a la borsa, per optar a l’adjudicació d’un habitatge cal que
s’inscriguin prèviament en el Registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial de
l’Agència de l’Habiatge de Catalunya, amb els requisits vigents en el moment de la inscripció.
12.Formalització del contracte de la transmissió

a) Submissió prèvia de la transmissió a l’exercici del dret d’adquisició preferent de
l’administració, sense que aquesta hagi fet ús de tal dret, en els casos en què aquest existeixi.
b) Identificació de l’expedient en què s’hagi qualificat l’habitatge objecte de transmissió;
modalitat de la qualificació i indicació de la data d’aprovació d’aquesta i de la seva durada.
c) Identificació de cada habitatge de la promoció en relació amb la persona concreta
adjudicatària i manifestació sobre l’acompliment per aquesta dels requisits exigits en aquest
respecte.
d) Preu de venda, renda o cànon.
e) Altres dades que es puguin exigir en normativa específica.
2. En el cas de transmissió de drets de propietat i sempre que resulti procedent l’atorgament
d’escriptura pública, el promotor i les persones adjudicatàries han de presentar a aquests
efectes, davant el corresponent fedatari públic, els contractes privats, juntament amb els visats
i la Resolució sobre la qualificació definitiva dels habitatges.
13.-Segones transmissions
1. S’entenen per segones i successives transmissions d’habitatges amb protecció oficial les
produïdes dins el període de qualificació d’aquests, quan, després de la primera adjudicació
en els termes dels articles anteriors, s’hagi de procedir a una nova adjudicació de l’habitatge.
2. Qualsevol habitatge amb protecció oficial, la disponibilitat sobre el qual hagi passat a una
administració actuant per qualsevol títol, pot ser adjudicat per aquesta per mitjà del mecanisme
de les llistes d’espera previst prèvia la seva adscripció a la tipologia que correspongui. En
l’adscripció de l’habitatge a una determinada tipologia s’han de tenir en compte les seves
característiques i la demanda social existent a la zona.
3. L’administració actuant també pot portar a terme les segones adjudicacions mitjançant la
incorporació dels corresponents habitatges a un procediment general d’adjudicació
Fitxer
Com a referència, s’indiquen dades que formen part del fitxer corresponent a la borsa:
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1. Un cop finalitzat el procediment d’adjudicació, el promotor i les persones adjudicatàries
formalitzen els corresponents contractes de transmissió dels drets de què es tracti i presenten
a la Secretaria d’Habitatge la documentació pertinent per a l’emissió del visat a què es refereix
l’article 85 de la Llei 18/2007. El visat incorpora les dades següents:

14-Documentació necessària per efectuar la inscripció a la Borsa.
Han de signar la declaració responsable acreditativa del compliment dels requisits exigits,
referida, si s’escau, als diversos membres de la unitat de convivencia que caldrà presentar
posteriorment a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya:
a) Declaració responsable de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència
signada per tots els membres de la unitat de convivència.
b)Còpia del document nacional d’identitat o targeta d’identificació d’estranger.
b) Certificat municipal d’empadronament, amb indicació de la data d’alta.
c) Còpia del llibre de família o document equivalent que acrediti la convivència d’acord amb la
normativa de la Generalitat sobre parelles estables o, en el cas d’unitats familiars futures,
compromís de constitució de la unitat de convivència en termini que no excedeixi de tres
mesos des del lliurament de l’habitatge i concreció del nombre de persones.
d) Justificació de la disminució psíquica, física, incapacitat o malaltia, en el cas que fos
al·legada, així com de qualsevol altra circumstància que justifiqui el dret a ser inclòs com a
possible persona adjudicatària en els contingents especials de reserva.
e) Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència.
En el cas que sigui necessari també cal aportar la següent documentació:
a) Document acreditatiu de separació matrimonial
b) Títol de família monoparental
c) Títol de família nombrosa
Mesures de seguretat: s’apliquen al fitxer les mesures de seguretat exigibles de conformitat
amb el que disposa la Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals.

I perquè així consti, expedeixo la present certificació.
La Secretària.
Signatura: CN=MÒNICA IBORRA GIRÓ - DNI
77911341Z (AUT), SERIALNUMBER=IDCES77911341Z, G=MÒNICA, SN=IBORRA GIRÓ - DNI
77911341Z, T=Secretària-Interventora,
OU=Treballador públic de nivell alt d'autenticació,
OID.2.5.4.97=VATES-P1722900F, O=Ajuntament de
Vilablareix, C=ES
Data: 28/07/2021 12:07:34
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a) Dades generals de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI o targeta d’identificació
d’estranger, vincles de relació dels membres de la unitat de convivència, domicili de residència
i del lloc de treball. En el supòsit que el sol·licitant o la unitat de convivència formi part d’una
cooperativa o vulgui incorporar-s’hi, número i CIF d’aquesta.
b) Dades de característiques personals: sexe, estat civil, data i lloc de naixement i nacionalitat.
c) Dades de circumstàncies personals: disminució psíquica, física, incapacitat, situacions de
violència de gènere i, en general, minusvalideses o altre tipus de condicions o circumstàncies
que puguin resultar rellevants en la determinació de la tipologia d’habitatge amb protecció al
qual optar, o en la adscripció a reserves específiques per a la seva adjudicació. Les dades
indicades en aquest apartat es consideren especialment protegides.
d) Dades econòmiques i financeres: situació laboral i ingressos bruts de tots els membres de
la unitat de convivència, carència d’habitatge en propietat, règim de tinença del domicili actual.
e) Dades relatives a la demanda d’habitatge: règims de tinença als quals s’opta i àmbits
territorials de demanda;.

