
	

	

	

CONDICIONS I RESERVES 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA SOL·LICITUD DE RESERVA DE 
L’HABITATGE 
 
Per a formalitzar la sol·licitud es requerirà, segons el cas, la documentació 
següent: 

	
§ Matrícula conforme s’està estudiant a la UdL. 
§ En cas de ser treballador de la UdL, caldrà adjuntar còpia del 

contracte de treball i darrera nòmina. 
§ Per als estrangers, document acreditatiu conforme participa en 

un programa de mobilitat de la UdL, expedit pel Vicerectorat de 
Relacions Internacionals i Cooperació. 

§ Full de sol·licitud (descarregar-lo) degudament omplert. 
§ Còpia del DNI. 
§ Còpia de les dades del compte corrent bancari (imprescindible 

compte espanyol). 
§ Període de lloguer desitjat. 
§ Comprovant d’ingrés bancari de 300 euros en concepte de reserva 

(en cas de ser admesos aquesta quantitat anirà a compte de la fiança 
definitiva). 
 

DADES PER A FER L’INGRÉS: 

Titular: Factor Habast, SL 
Entitat: BBVA 
CC: 0182 8327 0102 0008 0097 
IBAN: ES90 0182 8327 0102 0008 0097 
SWIFT: BBVAESMMXXX	

	
La sol·licitud es podrà tramitar per: 

- Web: http://www.laviladelleida.cat/index.php/reserves  
- Correu ordinari a: 

La Vila de Lleida 
C/ Roure núm. 2 (Camí de Vallcalent) 
25199 Lleida 

- Correu electrònic:  info@laviladelleida.cat 
- Lliurant-la personalment a la recepció de La Vila de Lleida a la mateixa 

direcció: 
La Vila de Lleida 

C/ Roure núm. 2 (Camí de Vallcalent) 
25199 Lleida 
Telèfon: 902 300 170 

	
	
	
	
	
	



	

	

	

	
	
	

 

 

ADJUDICACIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS HABITATGES 

L’adjudicació de l’habitatge es farà per rigorós ordre de reserva per a les 
peticions de lloguer amb caràcter anual. Per a períodes inferiors, exceptuant 
programes internacionals, caldrà veure la disponibilitat. Es procedirà a la devolució 
de la reserva en el cas que no es pugui atendre la sol·licitud per algun d’aquests 
motius: 

§ no es reuneixen les condiciones establertes 
§ no es disposa del tipus d’habitatge sol·licitat 
§ la persona interessada no ha estat admesa per la Universitat i així ho 

acredita 
§ no es disposa de places 

 
No es retornarà la reserva si la persona interessada deixa d’estar-ho sense causa 
justificada per la UdL. 

FORMALITZACIÓ DELS CONTRACTES 

Els contractes d’arrendament tindran una durada d’1 any i seran prorrogables, a 
voluntat de les parts, a 5 anys. També es podran realitzar contractes de durada 
inferior en casos especials (Erasmus, programes especials). Podeu veure les tarifes 
disponibles a la pàgina de Preus. 

Els sol·licitants admesos, abans de formalitzar el contracte, abonaran la resta de 
l’import corresponent a la resta de la fiança 15 dies abans de l’ocupació de 
l’habitatge. Aquest pagament pot fer-se a les oficines de La Vila de Lleida o per 
transferència bancària. 
La quantitat pendent d’ingressar serà indicada pel personal de la Vila de Lleida 
 
RENÚNCIES 
La renúncia de l’habitatge atorgat caldrà notificar-la per escrit amb un mes 
d’antelació. La renúncia d’un habitatge sense justificació comporta la penalització 
de la fiança, excepte si el motiu és acadèmic. En aquest cas, s’haurà de presentar 
el document acreditatiu que justifiqui la renúncia. 
 
LLISTA D’ESPERA 

La Vila de Lleida obrirà una llista d’espera a tots aquells interessats que hagin 
presentat sol·licitud i que no hagin estat admesos en convocatòria ordinària. En el 
moment de disponibilitat d’un habitatge, La Vila de Lleida ho comunicarà a les 
persones interessades 
 
	


