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NORMES PARTICULARS DEL PROCÉS D’ADJUDICACIÓ D’UN HABITATGE AMB 
PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE COMPRAVENDA PROMOGUTS PER 
CONSTRUCCIONS RJ MOLAS S.L  AL MUNICIPI D’OLOST I QUE AVUI ÉS 
PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT D’OLOST. 

 
 
INTRODUCCIÓ 
 
La societat CONSTRUCCIONS R.J.MOLAS S.L. amb CIF núm.  B-61132114 i domiciliada 
al C/ Nou, núm. 22 d’Olost, ha promogut la construcció de dos habitatges en  règim 
general amb protecció oficial, situats al Carrer Nou nº 63 i 65. 
 
Aquests habitatges estan actualment totalment construïts, estan situats sobre un sòl 
destinat pel planejament a la construcció d’habitatge de protecció oficial (art. 25  del 
D.106/2009, de 19 de maig), tenen la qualificació definitiva com habitatges de 
protecció oficial i són de titularitat, un d’ells, de la pròpia Societat promotora i l’altre de 
l’ajuntament d’Olost en virtut de l’adjudicació acordada pel ple municipal en sessió de 8 
de juny de 2010. 
 
La societat promotora i l’ajuntament d’Olost han acordat, en virtut del que disposa 
l’art. 25 del D. 106/2009, de 19 de maig, que ambdós propietaris (promotor i 
ajuntament) coordinin els procés d’adjudicació d’ambdós habitatges. 
 
Informació de l’habitatge (superfície útil i preu de compra): 
 

Adreça: c/ Nou nº 65 
Titularitat: AJUNTAMENT D’OLOST 
 
2.1.- QUADRE DE SUPERFÍCIE ÚTIL: 
 
HABITATGE 
Superfície útil interior..................................................... 90,00m2 
Superfície computable.................................................... 90,00m2 
 
GARATGE...................................................................... 22,02m2 
 
 
2.2- PREU DE LA COMPRAVENDA: 143.951,80 (inclou els metres d’habitatge i els 
del garatge i traster sense IVA -21% - segons el desglossa següent: 
 

 

DETALL DEL PREU DE VENDA 

 
Preu màxim de venda habitatge (1.394,72€/m2)...................   125.524,81€ 
Preu màxim de venda garatge i traster (836,83/m2)..............    18.426,99€ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------       
                                                            TOTAL................................. 143.951,80€ 

                                                                        IVA (10%)..............    14.395,18€ 
                                                             TOTAL ................................ 158.346,98€ 

 

 
Condicions de la compravenda: 
 
L’alta dels subministraments dels serveis d’aigua, llum i gas de l’habitatge seran a 
càrrec de l’adjudicatari dels habitatges. 

 
A la signatura del contracte privat s’haurà d’abonar el 10% (més IVA) del cost de 
l’habitatge a compte del preu final i la resta el preu més IVA en el moment de 
l’atorgament de l’escriptura pública de compravenda. El no realitzar aquests pagaments 
suposarà la pèrdua de la condició d’adjudicatari. 

 
La ràtio màxima d’ocupació dels habitatges és de 6 persones. 

 
 

1. DESTINATARIS DE LA CONVOCATÒRIA 
 
Persones o unitats de convivència que, previ compliment de totes les condicions i 
requisits exigits per ser demandants d’aquest tipus d’habitatges amb Protecció Oficial, 
estiguin inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció 
Oficial i que formin una unitat convivencial segons es determina en els apartats 
següents. 
 
Requisits generals: 
 

- Acreditar estar empadronat al municipi d’Olost, qualsevol Municipi del Lluçanès; 
qualsevol municipi de la comarca d’Osona o qualsevol Municipi de la Província 
de Barcelona d’acord amb les llistes de prioritat que s’estableix a l’apartat nº 7. 

- Ser de nacionalitat espanyola, o que tenint qualsevol altra nacionalitat ostentin 
el permís de residència vigent, concedit per l’Estat Espanyol. 
 

Requisits econòmics:  
 

- Ingressos (per unitat de convivència) no superiors a 5,5 vegades l’IRSC 
(Indicador de Renda de suficiència de Catalunya) d’acord amb el que disposa 
l’article 4 del Decret 75/2014, de 28 de maig), essent aquesta quantia, 
depenent dels membres que formen la unitat familiar de: 
 

- 1 membre: 51.555,90€ 
- 2 membres: 53.150,41€ 
- 3 membres: 55.436,45€ 
- 4 o més membres: 57.284,33€ 

 
Ingressos fins a 2 vegades l’IRSC segons el detall que segueix: 
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- 1 membre: 18.747,60€ 
- 2 membres:19.327,42€ 
- 3 membres:20.158,71€ 
- 4 o més membres: 20.830,66€ 

 
Tots aquests ingressos es quantifiquen d’acord amb el que es declara a les caselles 
380 i 395 de la declaració de renda del darrer exercici fiscal disponible. 
 

- Nivell d’endeutament no superior al 35% dels ingressos anuals ponderats. 
 
 
2. MARC NORMATIU 
  
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 
 
Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants 
d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d’adjudicació dels 
habitatges amb protecció oficial (DOGC núm. 5419, de 13/07/2009, p.55879). 
 
Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge. 
 
Ordre MAH 489/2009, de 18 de novembre, on es fixa la data d’inici del Registre de 
Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya, i es detallen els registres 
municipals existents en aquesta matèria. 
 
Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. 
 
 
3. INICI DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
 
El procediment d’adjudicació de l’habitatge s’entendrà iniciat el dia hàbil següent a la 
data de publicació de l’anunci convocant a l’adjudicació d’habitatges a la pàgina web 
del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya 
www.registresolicitants.cat i al web municipal www.olost.cat. 
 
 
4. LLISTES PROVISIONALS 

 
La relació provisional de les persones que tenen dret a participar en el procés de 
selecció dels adjudicataris està integrada per totes les que, complint els requisits de la 
convocatòria segons les dades facilitades per les persones sol·licitants, constin inscrites 
en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial, en la tipologia 
d’habitatges amb protecció oficial establerts a les presents bases. 
 
Aquesta llista serà confeccionada per l’ajuntament d’Olost, en la seva qualitat 
d’administració actuant o promotora, i es publicarà exclusivament a la pàgina web de 
l’ajuntament d’Olost (www.olost.cat). 
 

http://www.registresolicitants.cat/
http://www.olost.cat/
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Contra la relació provisional de les persones amb dret a participar en el procés de 
selecció dels adjudicataris, els interessats poden presentar reclamacions, dins del 
termini de deu dies hàbils, a comptar de l‘endemà de la publicació efectuada a la 
pàgina web de l’ajuntament d’Olost (www.olost.cat). Aquestes reclamacions seran 
resoltes per l’administració actuant en el moment de la resolució aprovant la llista 
definitiva. 
 
Tota la informació –convocatòria, bases i llistes provisionals de participants- es podran 
consultar a l’esmentada pàgina web de l’ajuntament d’Olost (www.olost.cat). 

 
 
5. LLISTES DEFINITIVES 

 
Transcorregut el termini de deu dies hàbils atorgat per a reclamacions eventuals, 
comptador a partir de l’endemà de la publicació a la pàgina web municipal esmentada 
l’Alcalde de l’ajuntament d’Olost aprovarà definitivament, en el termini màxim de vint 
dies hàbils, les relacions de les persones amb dret a participar en el procés de selecció 
dels adjudicataris. 
 
La publicació de la resolució per la qual s’aprova la relació definitiva es realitzarà a la 
pàgina web de l’ajuntament d’Olost, i tindrà els efectes legals de notificació, d’acord 
amb les prescripcions de l’article 33 del Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es 
regulen el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els 
procediments d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial. 
 
 
6. SELECCIÓ DE LES PERSONES ADJUDICATARIES 

 
La selecció de les persones adjudicatàries es farà mitjançant un acte d’ordenació de 
sol·licitants que inclourà un sorteig públic en cas d’empat. Aquest acte determinarà 
l’adjudicació de l’habitatge. 
 
L’acte d’Ordenació i el del sorteig es realitzarà davant d’un fedatari públic (secretari 
municipal). 
 
7.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, ORDENACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I 
CONFECCIÓ DE LES LLISTES D’ADJUDICACIÓ: 
 
Les persones que presentin la seva sol·licitud s’agruparan en una llista de prioritat 
preferent tenint en compte els criteris d’empadronament, renda familiar i nombre de 
membres de la Unitat familiar. 
 
Tenint en compte aquests criteris, les llistes de prioritat que s’estableixen són les 
següents: 
 

- Llista de persones empadronades a Olost amb una renda fins a 5’5 vegades 
l’IRCS i amb un nombre de fins a 6 persones integrants de la Unitat familiar. 
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- Llista de persones empadronades a qualsevol dels municipis del Lluçanès amb 
una renda fins a 5’5 vegades l’IRCS i amb un nombre de fins a 6 persones 
integrants de la Unitat familiar. 
 

- Llista de persones empadronades a qualsevol dels altres municipis de la 
província de Barcelona amb una renda fins a 5’5 vegades l’IRCS i amb un 
nombre de fins a 6 persones integrants de la Unitat familiar. 
 

S’estableix que, en cas d’igualtat entre dues sol·licituds de la mateixa llista, es 
donarà preferència en l’adjudicació a les unitats familiars en les que algun dels seus 
membres acrediti algun grau d’incapacitat. 
 
Totes les persones que acreditin les condicions d’empadronament però amb un 
nivell d’ingressos inferior s’agruparan en una sola llista secundària a les anteriors.  

 
8.- ACTE D’ADJUDICACIÓ. 
 
Un cop elevada a definitiva la llista dels possibles adjudicataris i ordenades les 
sol·licituds en les llistes definides a la base anterior, es convocarà un acte on, amb 
presencia del fedatari públic i amb l’assistència del representant de la promoció, de 
l’alcalde de l’ajuntament d’Olost i de la Treballadora social de l’ajuntament es farà 
l’obertura de les sol·licituds agrupades per cadascuna de les llistes de prioritat 
procedint-se a l’adjudicació segons sorteig entre els sol·licitants de la primera de les 
llistes establerta, i de tal manera que si els participants en la mateixa no fossin 
suficients s’esculli, també per sorteig , entre els sol·licitants de la segona i així 
successivament fins a cobrir l’adjudicació dels dos habitatges.  
 
9.- ACREDITACIÓ DELS REQUISITS D’ADJUDICACIÓ. 

 
Els integrants de la llista de persones seleccionades i que resultin escollides no seran, 
per aquest simple fet, adjudicataris dels habitatges, ni hi tindran cap dret, fins que no 
acreditin que continuen complint els requisits establerts per a la inscripció al Registre 
de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial i per prendre part en aquest procés 
de selecció i, si és el cas, ser adjudicataris de l’habitatge. 
 
L’administració actuant realitzarà el requeriment del compliment de totes les condicions 
per a ser adjudicataris dels habitatges en el termini màxim de quinze dies hàbils 
posteriors a la publicació de les llistes provisionals dels seleccionats. Els adjudicataris 
disposaran d’un termini de deu dies hàbils a comptar des del requeriment fefaent que 
se’ls faci a l’efecte, per acreditar el compliment dels requisits. 
 
A tal efecte, l’administració actuant requerirà la presentació com a mínim de la següent 
documentació: 
 

Els originals dels documents seran retornats al peticionari/a en el moment de 
presentació de la sol·licitud. Tots els documents hauran de ser presentats en 
qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, així doncs, pel cas de 
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documents en altres llengües haurà de presentar-se la corresponent traducció 
realitzada per un intèrpret jurat. 

 
  

- Original i fotocòpia de la darrera declaració de la renda completa 
corresponent a l’exercici anterior presentada d’acord a la normativa tributària, 
de tots els membres de la unitat de convivència obligats a presentar-la. 
 

      En cas de no haver presentat la declaració de renda en els termes anteriors, 
per no estar-hi obligats d’acord amb la normativa tributària, caldrà presentar 
els següents documents originals i fotocòpies: 

 
o Certificat d’altes i baixes a la Seguretat Social (Informe de vida laboral)  
 
o Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF corresponents a l’any 

immediatament anterior emesos per l’empresa/es en el/s període/s en què 
s’hagi treballat. 

 
o Pensionistes: Certificat de la pensió percebuda durant la anualitat 

immediatament anterior, emès per l’organisme oficial corresponent, amb 
indicació del seu import. 

 
o Si s’ha estat a l’atur, certificat de l’INEM, amb indicació del període d’atur i, 

si escau, dels imports percebuts durant l’anualitat immediatament anterior.  
 
o Per acreditar rendiments del capital mobiliari, certificat de l’entitat financera 

corresponent, a l’anualitat immediatament anterior.  
 

- Fotocòpia compulsada dels documents d’identitat (vigents) de tots els 
integrants majors d’edat que configurin la unitat de convivència. 

 
- Fotocòpia compulsada del Llibre de família complert, certificat de convivència 

o registre municipal de parelles de fet, si s’escau. 
 
- Sentència de separació o divorci i el conveni regulador que s’hagi aprovat en 

l’esmentada sentència, si s’escau. 
 

- Original i fotocòpia de la resolució emesa pel Registre de Sol·licitants 
d’Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya. En el seu defecte la sol·licitud 

enregistrada. 
 

- Original i fotocòpia del contracte laboral i tres darreres nòmines. 
 

- Document acreditatiu del grau de discapacitat si s’ha tingut en compte en 
l’adjudicació. 
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Els requisits assenyalats en l’apartat 1, s’hauran de continuar compliment fins a la 
formalització de l’adjudicació mitjançant la signatura del contracte corresponent i 
lliurament de l’habitatge. 
 
L’adjudicació d’un habitatge comporta la baixa dels adjudicataris en el Registre de 
Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial. 
 
 
10.- INCOMPLIMENT DELS REQUISITS 

 
L’ incompliment dels requisits de la convocatòria així com dels requisits establerts en el 
Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial suposarà la pèrdua del dret a 
accedir a l’habitatge per al qual ha resultat seleccionat. 
 
La renúncia a participar en un procediment d’adjudicació, per dues vegades, i la 
renúncia a l’habitatge, per dues vegades, sense causa raonable justificada, comporta la 
baixa de les persones o unitats de convivència en el Registre de Sol·licitants 
d’Habitatge de Protecció Oficial. En aquests casos, els interessats no podran tornar a 
donar-se d’alta en el Registre durant els cinc anys següents a la data de la renúncia. 
 
 
11.- FORMALITZACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ 
 
La persona que finalment esdevingui adjudicatària serà degudament convocada per tal 
de formalitzar el corresponent contracte de compravenda. El termini per comparèixer a 
la formalització del contracte no podrà ser superior a 2 mesos, si en aquest termini la 
persona adjudicatària no compareix, s’entendrà que desisteix de l’adjudicació perdent 
la seva condició d’adjudicatari i, per tant, es retirarà de la llista d’espera. 
 
 
12.- OCUPACIÓ DELS HABITATGES 

 
L’habitatge adjudicat s’haurà d’ocupar efectivament en el termini màxim de tres mesos, 
a comptar des de la formalització del contracte de compravenda i el lliurament de les 
claus. 
 
La no ocupació efectiva de l’habitatge en els terminis assenyalats o l’ocupació de 
l’habitatge per unitat de convivència diferent de la que consti al Registre de 
Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial donen lloc a la instrucció del 
corresponent expedient sancionador, amb les conseqüències previstes a la Llei del dret 
a l’Habitatge. 
 
 


