
 
 
 

REGISTRE DE SOL·LICITANTS 
D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ 
OFICIAL DE PREMIÀ DE DALT. 
 

Promoció Municipal d'Habitatges RIERA-RIERETA II. 

Habitatges en règim de venda. 

S’EXPOSA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES  
 

 
Ateses les normes per a l'adjudicació d'habitatges amb Protecció Oficial o Preu Taxat 
Municipal, procedents de diferents promocions d'habitatge públic de l'Ajuntament de 
Premià de Dalt, derivats de segones i posteriors transmissions amb dret preferent a 
favor de "LA PINASSA, Promocions i Serveis Municipals S.A.", aprovades pel Consell 
d’Administració a data 05 d’agost de 2020. 
 
Atès les bases d’adjudicació de l’habitatge en règim de venda del sector Riera-Riereta II 
de Premià de Dalt publicades a data 21 de desembre de 2022 a la pagina web de LA 
PINASSA, Promocions i Serveis Municipals, S.A. 
 
ADMESES 
 

NIF/NIE 1 NIF/NIE 2 

***1715** ***4397** 

***3123**  

***2139** ***5108** 

***2916**  

***8039** ***8148** 

***3990**  

***1997**  
 
 
EXCLOSES 
 

NIF/NIE 1 

***7322** 

***0111** 

***0907** 
 
 
 



 
 
 

REGISTRE DE SOL·LICITANTS 
D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ 
OFICIAL DE PREMIÀ DE DALT. 
 

NOTES: 
 
- Aquesta publicació té efectes legals de notificació. 

- Contra aquesta llista provisional de persones admeses i excloses, el/s sol·licitant/s 
podrà/an presentar al·legacions dins del termini de 3 dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la seva publicació a la pàgina web de l’Ajuntament de Premià de Dalt, a 
la seu de la Societat municipal, presentant-les per escrit al Registre d’Entrada de les 
oficines de la Societat municipal. 
 

- Transcorregut el període d’al·legacions -si n’hi haguessin-, la Societat Municipal 
resoldrà les al·legacions formulades i aprovarà la llista definitiva de persones 
admeses amb dret a participar en el sorteig, que també serà publicada pels mitjans 
habituals i tindrà els efectes legals de notificació. 

 
 
 
 

TRACTAMENT DE DADES: 
 

- Totes les dades exposades, així com, la documentació presentada són certes, 
autoritzant expressament a la Generalitat de Catalunya i/o l’Ajuntament de Premià 
de Dalt i/o “LA PINASSA, Promocions i Serveis Municipals S.A.” a realitzar quantes 
comprovacions consideri oportunes per a confirmar la veracitat de les mateixes. 
Declarant conèixer i acceptar les normes esmentades anteriorment i acceptant les 
resolucions com a definitives i inimpugnables. 

 
 
Premià de Dalt, 24 de gener de 2023 


