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BASES PER AL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DELS 
HABITATGES SITUATS AL CR. LÓPEZ PELÁEZ, 1 DE 
TARRAGONA. 
 
 
1.- Nom i dades del promotor:  

 
Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes S.A. 
(SMHAUSA) 
NIF: A-43542380 
Adreça: Cr. Descalços, 15.  
43003 Tarragona 
 
2.- Característiques de la promoció: 

 
La promoció es troba ubicada al Cr. López Peláez núm. 1, 
cantonada  Cr. Josepa Massanes, de Tarragona (antiga Caserna de 
la Guàrdia Civil). 
 
Consta de 30 habitatges de renda lliure, 31 places d’aparcament, 34 
trasters i dos locals comercials. Dels 30 habitatges, un 10% es 
destinaran a persones amb mobilitat reduïda. 
 
L’edifici es distribueix en tres escales: 
 

 Escala 1. Té 4 plantes amb un total de 12 habitatges, tipus A, 
B i C. 

 Escala 2. Té 3 plantes amb un total de 9 habitatges, tipus D, E 
i F. 

 Escala 3. Té 3 plantes amb un total de 9 habitatges, tipus G, H 
i I.  
 

Les escales tenen l’accés pel carrer Josepa Massanes. 
 
Les places d’aparcament i els trasters es troben situats a la planta 
soterrani i a la planta baixa.  
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3.- Característiques dels habitatges: 
 
 

ESC. TIPUS PLANTA HABIT. M2 const. M2 terras. TOTAL m2 
const. PVP 

1 A 1 3 92,23 8,75 100,98 165.072,75
1 A 2 3 92,23 8,75 100,98 168.374,21
1 A 3 3 92,23 8,75 100,98 171.741,69
1 A 4 3 92,23 8,75 100,98 175.176,53
1 B 1 3 81,24 2,50 83,74 140.331,63
1 B 2 3 81,24 2,50 83,74 143.138,27
1 B 3 3 81,24 2,50 83,74 146.001,03
1 B 4 3 81,24 2,50 83,74 148.921,05
1 C 1 4 98,75 5,78 104,53 166.299,91
1 C 2 4 98,75 5,78 104,53 169.625,91
1 C 3 4 98,75 5,78 104,53 173.018,43
1 C 4 4 98,75 5,78 104,53 176.478,80
2 D 1 3 94,60 5,07 99,67 163.252,58
2 D 2 3 94,60 5,07 99,67 166.517,63
2 D 3 3 94,60 5,07 99,67 169.847,99
2 E 1 2 57,85 6,85 64,70 105.575,31
2 E 2 2 57,85 6,85 64,70 107.686,81
2 E 3 2 57,85 6,85 64,70 109.840,55
2 F 1 3 92,85 5,10 97,95 161.583,77
2 F 2 3 92,85 5,10 97,95 164.815,44
2 F 3 3 92,85 5,10 97,95 168.111,75
3 G 1  3 92,85 5,10 97,95 161.583,77
3 G 2 3 92,85 5,10 97,95 164.815,44
3 G 3 3 92,85 5,10 97,95 168.111,75
3 H 1  2 57,84 6,66 64,50 105.654,48
3 H 2 2 57,84 6,66 64,50 107.767,57
3 H 3 2 57,84 6,66 64,50 109.922,92
3 I 1 3 96,75 2,62 99,37 160.846,39
3 I 2 3 96,75 2,62 99,37 164.063,31
3 I 3 3 96,75 2,62 99,37 167.344,58

 
 
Si per motius tècnics, a l’hora de redactar el projecte executiu o 
d’executar les obres, existeix alguna diferència respecte a les 
superfícies indicades al quadre, el preu es modificarà en la mateixa 
proporció, es a dir, sense alterar el valor del m2 construït.  
 
 



 
 

3 
 

 
 
 
 
ANNEXES   

  

  UNITATS   PVP/UNITARI  

APARCAMENTS 31 16.000,00

TRASTERS 34 4.000,00

  
 
LOCAL COMERCIALS 

   
  M2 const.                    PVP/UNITARI 

A  224,00 232.524,00
B  58,47 69.180,00

   
 

 
4.- Requisits de necessari compliment per optar a ser 
adjudicatari d’un habitatge:  
 
Primer.- Acreditar que ni el sol·licitant ni cap membre de la unitat 
de convivència té habitatge en propietat al municipi en ple domini, 
dret d’us o dret de superfície o en usdefruit, i per tant té necessitat 
d’habitatge. Excepcions: 
 

 Que se li hagi privat del seu ús per causes no imputables a la 
persona interessada.  

 
 Que l’habitatge actual esdevingui inadequat per les seves 

circumstàncies personals o familiars. 
 

 Els titulars d’un habitatge, o d’un dret sobre un habitatge,  que 
tingui un valor inferior al 60% del preu de l’habitatge que es 
vol adquirir. Aquest valor es determinarà d’acord amb la 
normativa de l’impost sobre transmissions patrimonials. 
Aquest valor s’elevarà fins al 80%, en els següents supòsits: 
persones de més de 65 anys, dones víctimes de violència de 
gènere, víctimes de terrorisme, famílies nombroses, famílies 
monoparentals amb fills a càrrec, persones dependents, o 
amb discapacitat oficialment reconeguda, i les famílies que les 
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tinguin al seu càrrec i persones separades o divorciades al 
corrent del pagament de les pensions per aliments i 
compensatòries, si s’escau.  

 
Segon.-  Acreditar una font regular d’ingressos de la unitat de 
convivència que no superi 6,50 vegades l’IRSC (índex publicat per 
la Generalitat de Catalunya anualment) i s’acreditarà mitjançant la 
Declaració de l’IRPF de l’últim any impositiu vençut o amb els 
ingressos corresponents als darrers tres mesos, depenent de si ha 
hagut una variació important). 
 

  
 

    1 membre 

  
  
   2 membres 

  
  
   3 membres 

  
  
   4 membres 

Import net anual 
 
    69.053,66 € 
 

    71.189,34 €     74.251,25 € 
 
   76.726.29 € 
 

 
Tercer.-  Disposar d’uns ingressos anuals nets mínims de 21.000 
euros.   

 
Quart.-  Que la unitat de convivència no superi l’ocupació 
màxima establerta a la legislació vigent. 
 
Cinquè.- Acreditar l’empadronament al municipi de Tarragona amb 
una antiguitat mínima de dos anys immediatament anteriors a la 
sol·licitud.  
 
Els sol·licitants que no tinguin la nacionalitat espanyola o la d’un 
país de la UE hauran d’acreditar, a més, estar en possessió del 
permís de residencia i mantenir-lo vigent durant tota la durada del 
procés d’adjudicació dels habitatges i annexes. La residencia haurà 
de tenir el caràcter de llarga durada.  
 
Sisè.- No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment 
segons el dret civil de Catalunya. 
 
Setè.-  Quan el sol·licitant tingui necessitat d’un habitatge adaptat 
amb motiu de mobilitat reduïda, haurà d'acreditar-la mitjançant 
certificat del grau de discapacitat, havent d’esser igual o major al 
33%.  
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En el cas que les persones amb mobilitat reduïda siguin ascendents 
o descendents, podran accedir als habitatges i annexes esmentats 
qui exerceixi  sobre ells la pàtria potestat, la tutela i, si escau, les 
que acreditin tenir-los a càrrec seu amb caràcter permanent. 
 
5.- Informació per a participar en el procediment de selecció: 
 
Els Servei Municipal de l’Habitatge anunciarà la convocatòria  
almenys en un  diari d'àmplia difusió local i en la pàgina Web de 
l’empresa. 
 
Les persones i unitats de convivència interessades en participar en 
el procediment de selecció, hauran de presentar la documentació 
que s’indica en l’apartat 6 d’aquestes Bases, dins del termini que 
s’especifiqui a l’anunci, a les oficines del Servei Municipal de 
l’Habitatge i Actuacions Urbanes, S.A. (Cr. Descalços, 15, de 
Tarragona). 
 
6.- Documentació a presentar (original i fotocòpia):  
 

1. DNI/NIE/Passaport de totes les persones que formen la unitat 
de convivència. 

2. Volant d’empadronament de totes les persones que formen 
part de la unitat de convivència amb indicació del termini, a 
excepció dels empadronats al municipi de Tarragona  

3. Declaració de la Renda del darrer període impositiu vençut de 
tots els membres de la unitat de convivència. En cas de no 
estar obligat/s, presentació de declaració responsable amb 
l’aportació de la documentació acreditativa d’ingressos com 
poden ser certificats d’ingressos i retencions de l’empresa, 
certificat de l’INEM, certificat de la pensió, etc., sense perjudici 
de la comprovació administrativa que es consideri.   

4. Si disposen d’un habitatge al municipi, declaració jurada on hi 
constin les dades de l’immoble (ubicació, valor cadastral i 
percentatge de propietat).  

5. Tres darreres nòmines, indicant el nombre de mensualitats 
anuals que es perceben de tots els membres de la unitat de 
convivència. 

6. Altres documents, si s’escauen: sentència divorci, certificat de 
discapacitat, carnet de família monoparental o de família 
nombrosa, etc... 
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7.- Procediment d’adjudicació: 
 
El Servei Municipal de l’Habitatge publicarà l’anunci d’obertura 
d’admissió d’instàncies.  L’anunci anirà acompanyat de la pertinent 
sol·licitud amb les indicacions a observar pels interessats, els quals 
dins el termini establert en la convocatòria, hauran d’entregar la 
sol·licitud amb la documentació requerida.  
 
El sistema de selecció dels optants a adjudicataris i l’assignació dels 
habitatges i annexes, es realitzarà per sorteig entre aquelles 
sol·licituds presentades, amb la documentació completa i que 
compleixin els requisits establerts en les presents bases. Per a 
qualsevol esmena de la documentació aportada es disposarà d’un 
termini de cinc dies hàbils. Ordenada la llista alfabèticament, 
s’assignarà numeració correlativa a cada sol·licitud i es sortejarà el 
número de tall que determinarà la llista de peticions a escollir 
habitatge. Amb el mateix sistema es sortejarà l’ordre pels optants a 
un habitatge adaptat. 
 
A partir de les llistes, el promotor es posarà en contacte amb els 
interessats per concertar visita, amb la finalitat de realitzar una 
entrevista personalitzada, on es facilitarà tota la informació 
necessària, per tal que aquests puguin prendre la decisió 
d’adquisició de l’habitatge i annexos. 
 
En cas de conformitat del futur adquirent, es formalitzarà el 
document de reserva.  
 
El promotor no es responsabilitzarà de que les dades de contacte 
facilitades pels optants siguin incorrectes, així com tampoc que les 
persones trucades no estiguin disponibles en el moment d’efectuar-
se el contacte telefònic, o de que aquestes una vegada 
contactades, no vulguin assistir a l’entrevista concertada. En cas 
d’intentar efectuar contacte telefònic o via correu electrònic sense 
èxit, el promotor es posarà en contacte amb la persona que ocupi la 
posició immediatament posterior.  
 
El promotor garantirà que tots els compradors d’habitatges puguin 
accedir també  a una plaça d’aparcament i a un traster. Per tant, el 
nombre d’annexos pendents de comercialitzar mai serà inferior al 
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nombre d’habitatges pendents de formalitzar la corresponent 
escriptura de compravenda.  
 
Si una vegada finalitzat el període d’admissió d’instàncies no hi ha 
demanda suficient pels habitatges adaptats, els sobrants 
s’incorporaran a llista d’habitatges sense aquesta condició. 
 
Si una vegada finalitzat el període d’admissió d’instàncies no hi ha 
demanda suficient pels habitatges, quedarà sense efecte el requisit 
d’empadronament previst al punt 4.cinquè. 
 
La comercialització dels dos locals comercials i annexos que en 
nombre excedeixin als d’habitatges pendents d’escripturar no està 
sotmesa a les presents bases d’adjudicació. 
 
8.- Ús de l’habitatge i annexos 
 
a) En cap cas s'admetrà un contracte de compravenda d'un 
habitatge a nom d’una persona que no n’hagi estat adjudicatària. 
 
b) Els adjudicataris hauran de destinar l'habitatge a domicili habitual 
i permanent.  
 
c) No es podrà destinar a un altre ús que no sigui el d’habitatge. 
 
9.- Condicions i calendari de pagaments: 
 
Les condicions de pagament dels habitatges i annexos seran els 
següents: 
 

a) Reserva de l’habitatge.- En un termini no superior a 72 
hores, a comptar des de la formalització del document de 
reserva, el sol·licitant seleccionat, entrevistat i que hagi 
reservat un habitatge, haurà de realitzar una transferència 
bancària,  al compte indicat pel promotor, per un import de 
500 € (cinc-cents euros). 
En cas de no realitzar la transferència en el termini establert, 
el promotor entendrà que l’interessat desisteix de la seva 
decisió de compra, tornant el promotor a disposar de 
l’habitatge objecte de la transacció. 
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b) Contracte privat de compra-venda.- A la formalització del 
contracte privat de compra-venda, el sol·licitant seleccionat 
haurà de fer lliurament de la quantitat de 6.000 € (sis mil 
euros) a compte del preu final. 
La formalització dels contractes de compra-venda es durà a 
terme, no més tard de 10 dies naturals des del pagament de la 
reserva de l’habitatge. 
En cas de no produir-se la formalització del contracte de 
compra-venda per causes no imputables al promotor, i en el 
termini assenyalat anteriorment, la promotora es reserva el 
dret de donar per desistit a l’adquirent de la seva decisió de 
compra, tornant a disposar de l’habitatge i/o annexos objecte 
de la transacció, amb la conseqüent pèrdua econòmica de les 
quantitats rebudes en el moment de la formalització del 
document de reserva, en concepte de penalització, llevat de 
causes excepcionals i degudament motivades, com són: 
trasllat laboral, defunció, divorci, atur o modificació substancial 
de les condicions laborals. 
 

c) Pagaments a compte.- El comprador satisfarà quotes 
mínimes mensuals de 650 € (iva inclòs) pels habitatges de 3 i 
4 habitacions, i de 500 € (iva inclòs) pels de 2 habitacions, a 
partir del mes següent de la data de formalització del 
contracte privat de compra-venda i fins el dia de la 
formalització de l’escriptura pública de compra-venda.  
 

d) En cas d’incompliment de les obligacions derivades del 
contracte de compravenda per causes no imputables al 
promotor, SMHAUSA es reserva el dret de donar per rescindit 
el contracte, tornant a disposar de l’habitatge i/o annexos 
objecte de la transacció, amb la conseqüent pèrdua 
econòmica del 50 % de les quantitats rebudes, en concepte 
de penalització, llevat de causes excepcionals i degudament 
motivades, com són: trasllat laboral, defunció, divorci, atur o 
modificació substancial de les condicions laborals. 
 

e) Escriptura pública de compra-venda.- La resta del preu de 
venda, més l’IVA corresponent, s’abonarà en el moment 
d’atorgament de l’escriptura pública (el Servei Municipal de 
l’Habitatge es reserva el dret d’obrir una línia de finançament  
complementari a compradors) . 
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f) Préstec promotor.- Els compradors, prèvia conformitat de 

l’entitat financera, podran subrogar-se al préstec hipotecari 
formalitzat pel promotor. 

  
10.- Observacions contractuals 
 
Un cop formalitzada l’escriptura de compravenda, en el cas que el 
comprador tingués la intenció de vendre l’habitatge, tindrà l’ 
obligació d’oferir la venda al Servei Municipal de l’Habitatge i 
Actuacions Urbanes, S.A., qui té el dret de tempteig i retracte durant 
un termini de cinc anys. A tal efecte, la part compradora queda 
obligada a notificar de manera fefaent al Servei Municipal de 
l’Habitatge i Actuacions Urbanes, S.A., la decisió de vendre 
l’habitatge i annexos, el preu ofert, les condicions essencials de la 
transmissió, nom, domicili i circumstàncies del possible adquirent, 
amb seixanta dies d’antelació. 
 
Cas que l’adquisició no fos de l’interès pel Servei Municipal de 
l’Habitatge i Actuacions Urbanes, S.A. ho haurà de manifestar 
expressament per escrit.  
 
En el supòsit que s’exercís l’esmentat dret de tempteig i retracte, el 
preu base a satisfer no podrà superar al del cost inicial més la 
variació de l’índex de preus al consum des de la data de la 
compravenda.  
 
11.-  Acceptació de les Bases 
 
El fet de concórrer al present procés d’adjudicació d’habitatges i 
annexos de venda comporta implícitament l’acceptació plena de les 
bases que el regeix. Totes les qüestions no regulades en les 
presents bases seran resoltes pel Consell d’Administració de 
SMHAUSA. Davant de possibles dubtes en la interpretació de les 
bases, prevaldrà el criteri del Consell d’Administració. 
 
 
 
12.- Protecció de dades.  
 
Les dades personals comunicades a SMHAUSA per tots els 
participants en el procés d’adjudicació d’habitatges de venda seran 
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utilitzades exclusivament en el marc d’aquest procés i únicament 
per als fins d’aquest.  
 
El seu  tractament i règim jurídic estarà subjecte a la legislació 
vigent en matèria de protecció de dades i de confidencialitat. 
 
No obstant, l’adjudicatari de l’habitatge i annexos autoritza 
expressament a SMHAUSA a cedir les seves dades estrictament 
necessàries a l’entitat bancària que financi la promoció.  
 
 
 
Tarragona, novembre de 2016 
 


