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NORMES DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE 39 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE RÈGIM CONCERTAT 
A LA PARCEL·LA R-3 DEL POLIGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PA-1 DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM, 
SITUADA AL CARRER DE LA SEU D’URGELL Nº 38 DE BADALONA (BARCELONA).- 
 
1.- Nom i dades del promotor: 
REVELATION SYSTEMS, S.L. 
NIF.- B-66361577 
Domicili Social.- Avda. Diagonal, nº 567, 6ª Pl. 08029, Barcelona. 
 
2.- Emplaçament: 
Parcel·la resultant R-3 del Polígon d’Actuació Urbanística PA-1 de la modificació puntual del PGM a l’Avinguda 
Navarra, situada al Carrer de la Seu d’Urgell, nº 38, al terme municipal de Badalona (Barcelona). 
 
3.- Nombre d’habitatges totals de la promoció: 
La promoció, amb qualificació provisional resolta en data 9 de Maig de 2016 i nº d’expedient 08-B0008-16, consta 
d’un total de 39 habitatges amb traster, tots ells de règim concertat. La promoció també disposa de places 
d’aparcament (renda lliure). 
 
4.- Relació d’habitatges, règim de protecció i superfície útil: 
Veure taula de l’Annex 1. 
 
5.- Àmbit geogràfic del qual s’admeten sol·licituds: 
Podran optar a l’adjudicació dels habitatges objecte d’aquesta promoció totes aquelles persones o unitats de 
convivència que estiguin inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial o a l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 
 
6.- Contingent especial de reserva per persones de mobilitat reduïda: 
La promoció comptarà amb un habitatge adaptat per persones de mobilitat reduïda (entitat nº27). Veure taula de 
l’Annex 1. 
 
7.- Data d’inici del procediment de selecció: 
El procediment de selecció podrà iniciar-se a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquestes normes a la 
web del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya i a la web del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de l’Ajuntament de Badalona. 
 
8.- Informació de com es pot participar en el sistema de selecció: 
Les persones i unitats de convivència interessades en participar en el sistema de selecció podran fer-ho facilitant les 
seves dades personals (nom, cognoms, telèfon de contacte i/o adreça de mail) mitjançant els anuncis relatius a la 
promoció objecte d’aquestes normes que es publicaran mitjançant panells publicitaris, anuncis en premsa i/o 
pàgines web indicades a continuació; o en el telèfon 93.205.35.50. 

a) www.residencialoxygen.com 
b) www.fotocasa.es 
c) www.habitaclia.es 
d) www.idealista.com 

 
9.- Condicions i calendari de pagaments: 
Les condicions de pagament dels habitatges i dels annexes vinculats al mateix seran els següents: 
 

http://www.residencialoxygen.com/
http://www.fotocasa.es/
http://www.habitaclia.es/
http://www.idealista.com/
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a) Reserva de l’habitatge.- El sol·licitant seleccionat, entrevistat i que estigui interessat en adquirir un 
habitatge haurà de portar un xec conformat de TRES MIL EUROS (3.000,00€) a nom de REVELATION 
SYSTEMS, S.L. en concepte de reserva i a compte del preu final. 

 
b) Contracte privat de compravenda.- A la formalització del contracte privat de compravenda el sol·licitant 

seleccionat haurà de fer lliurament de la quantitat equivalent al percentatge del 5% del preu de venda de 
l’habitatge i els seus annexes més l’IVA vigent, menys els 3.000€ entregats en concepte de reserva. Aquesta 
quantitat també anirà a compte del preu final.  
Els contractes privats de compravenda es formalitzaran a la oficina de vendes de Residencial Oxygen, Avda. 
Navarra s/n (cantonada carrer Seu d’Urgell) de Badalona, o en el seu defecte a l’Avinguda Diagonal, 567 de 
Barcelona, com a màxim 90 dies desprès de la signatura del document de reserva. 
 
En cas de no produir-se la formalització del contracte de compravenda per causes no imputables a la 
promotora en el termini anteriorment establert, 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 annex 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. 
 

c) Pagaments a compte.- La quantitat equivalent a un percentatge del 15% del preu de venda de l’habitatge i 
annex més l’IVA vigent, serà abonada pel sol·licitant seleccionat per períodes mensuals mitjançant rebuts 
domiciliats, a partir del mes següent de la data de la formalització del contracte privat de compravenda i 
també aniran a compte del preu final. 

 
d) Escriptura pública de compravenda.- La resta del preu de venda de l’habitatge i el seu annex, més el seu IVA 

corresponent, es pagarà en el moment de l’atorgament de l’escriptura pública de compravenda. 
 
10.- Informació de l’existència o no de préstec protegit: 
Actualment, la promoció no compta amb préstec protegit per part del promotor. El promotor es reserva la potestat 
de contractar un préstec hipotecari amb una entitat financera per l’execució de la promoció, al qual els adjudicataris 
podran subrogar-se segons els criteris establerts per aquesta. 
 
11.- Registre de sol·licitants d'habitatge protegit de Badalona: 
Per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial, és un requisit imprescindible estar inscrit en el 
Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya. Una vegada inscrits, poden participar en els 
processos d’adjudicació aquells sol·licitants que compleixin els requisits exigits. El model es trobarà a 
http://www.olh.cat/de-rotacio/ 
 
12.- Sistema de selecció i validació dels optants a adjudicataris: 
El sistema de selecció dels optants a adjudicataris i l’assignació dels habitatges i annexes, que estaran prèviament 
vinculats als primers, es realitzarà per ordre de facilitació de les dades personals mitjançant els mitjans publicitaris 
utilitzats pel protocol indicats al punt 8 d’aquestes normes o de qualsevol altre mitjà que aquest pugui establir. 
 
Una vegada facilitades les dades, el promotor es posarà en contacte amb els optants mitjançant el número de telèfon 
i/o adreça del mail indicat per aquests, amb la finalitat de realitzar una entrevista personalitzada, on es donarà la 
informació necessària per tal que aquests puguin prendre la decisió d’adquisició de l’habitatge i annexes. 
 
El promotor no es responsabilitzarà de que les dades de contacte facilitades pels optants siguin correctes, així com 
tampoc que les persones trucades no estiguin disponibles en el moment de efectuar-se el contacte telefònic, o de 
que aquestes, una vegada contactades, no vulguin venir a l’entrevista concertada. En el supòsit d’intentar efectuar  

http://www.olh.cat/de-rotacio/
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contacte telefònic amb una de les persones sol·licitants d’informació sense èxit per no respondre la trucada, es 
trucarà a la persona que ocupi la seva posició immediatament a continuació de l’anterior. 
 
Una vegada els optants tenen la informació, realitzen una entrevista personalitzada a la oficina de vendes i si estan 
interessats en adquirir l’habitatge, es signarà un document de reserva entre l’optant i la promotora. Si l’optant 
encara no està inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, hauran d’anar a 
l’Oficina Local de l’Habitatge del municipi on estiguin empadronats i fer la inscripció. En un termini màxim de 90 dies, 
es rebrà la resolució de l’expedient al domicili del optant, el qual haurà de presentar a la promotora.  Si la resolució 
es positiva s’iniciarà iniciar el procés de venda establert en el punt 9. Si la resolució es negativa es tornarà el 100% de 
les quantitats entregades i el promotor tornarà a disposar de l’habitatge per la seva comercialització.  
 
 13.- Requisits de les persones sol·licitants: 
 

a) Ser major d’edat. 
b) No disposar d’un habitatge en règim de protecció oficial, no disposar-ne d’un d’adequat o no disposar 

d’un habitatge de renda lliure el valor del qual superi el 40% del valor de l’habitatge a adquirir. 
c) En cas de sol·licitants que no tinguin nacionalitat espanyola o la d’un país de la Unió Europea hauran 

d’acreditar, a més, estar en possessió del permís de residència i mantenir-lo vigent durant tota la durada de 
la inscripció al Registre i, si és el cas, del procés d’adjudicació dels habitatges. La residència haurà de tenir el 
caràcter de permanent per poder optar a un habitatge de compra. 

d) No superar el límit d’ingressos màxims que estableix la normativa dels habitatges amb protecció oficial per 
ser adjudicataris. 

 

ZONA A 1 membre 2 membres 3 membres 4 o més 
membres 

Ingressos nets 
màxims 

6,50 IRSC 69.053,66 € 71.189,34 € 74.251,25 € 76.726,29 € Màxim per 
optar a hpo. 

 
14.- Documentació a aportar: 
 

1- Original i fotocòpia del DNI o NIE de tots els membres de la unitat de convivència. (en cas de menors d’edat 
sense DNI o NIE presentar original i fotocòpia del llibre de família). 

 
2- Original i fotocòpia del volant individual d’empadronament de cada un dels membres de la unitat de 

convivència. 
 

3- Original i fotocòpia de la declaració sobre l’ impost sobre la renda 2015 de les persones físiques de tots els 
membres de la unitat de convivència, en cas d’estar obligat a presentar. 

- O bé en cas de no estar obligat a presentar la declaració de la renda, presentar original  i fotocòpia 
del Certificat d’Imputacions d’Hisenda de l’any 2015. En el cas de rebre una pensió no contributiva 
a més presentar original i fotocòpia del certificat emès per l’organisme pagador corresponent a 
l’any 2015. 

- O bé en cas de ser autònom que no ha presentat declaració de renda: 
- Original i fotocòpia del Certificat anual de l’any 2015 de les bases i quotes de cotització a la 

seguretat social o bé certificat anual de l’any 2015 de l’organisme on es fa efectiva la previsió 
social. 

- Original i fotocòpia dels models trimestrals presentats al 2015 segellat conforme s’han entrat a 
l’agència tributària o bé Certificat d’empresa/es on s’ha treballat durant el 2015, amb la totalitat 
d’ingressos percebuts i retencions. 
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4- Declaració jurada que cap membre de la unitat de convivència disposa de manera efectiva d’un habitatge en 
propietat en tot l’Estat. El model es trobarà a http://www.olh.cat/de-rotacio/ 

 
5- En cas de minusvalidesa: 

- Original i fotocòpia del certificat de reconeixement de grau de minusvalidesa no inferior al 33%. 
- Original i fotocòpia del certificat emès per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), de 

la necessitat d’habitatge adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. 
 

6- En cas de disposar d’un habitatge no adequat: 
- Original i fotocòpia de l’escriptura de l’habitatge. 
- Els habitatges fora d’ordenació urbanística o declarats en estat ruïnós respecte dels quals s’hagi 

acordat la demolició. Presentar certificació municipal acreditativa de les circumstàncies 
esmentades. 

- Els habitatges inclosos en una relació definitiva de béns i drets afectats per un expedient 
expropiatori. Presentar original i fotocòpia de l’esmentada relació. 

- Els habitatges que, en procediment de nul·litat, separació o divorci, o altres situacions anàlogues, 
que s’hagin assignat judicialment com a domicili a l’altre cònjuge o parella, sempre que el 
sol·licitant no disposi d’un altre habitatge adequat i a la seva disposició, d’acord amb aquest 
Reglament. Presentar original i fotocòpia de la documentació acreditativa de divorci o separació 
matrimonial. 

- En els casos d’abandonament del domicili familiar com a conseqüència de maltractaments 
denunciats formalment. Presentar original i fotocòpia de la denúncia formal. 

- * Els habitatges que no reuneixin les condicions mínimes d’habitabilitat establertes a la normativa 
vigent, sempre que les deficiències no siguin corregibles mitjançant solucions constructives 
normals. Presentar un informe emès per un tècnic de l’Oficina Local d’Habitatge de Badalona o de 
l’Ajuntament de Badalona. 

- * Els habitatges ocupats per unitats de convivència amb ràtios de superfície per persona inferiors a 
les establertes per la normativa de condicions d’habitabilitat. Presentar original i fotocòpia de 
l’escriptura de l’habitatge. 
Els habitatges que no compleixin les determinacions relatives a accessos i aparells elevadors 
contingudes a la normativa sobre promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques, sempre que es produeixin les circumstàncies següents: 
 
 

i. * que no resulti possible un ajust raonable. Presentar informe d’un tècnic de 
l’Oficina Local d’Habitatge de Badalona o de l’Ajuntament de Badalona. 

ii. * que algun membre de la unitat de convivència acrediti, amb la qualificació oficial 
de l’organisme competent, la condició de discapacitat amb mobilitat reduïda 
permanent. Presentar original i fotocòpia del certificat d’haver estat reconegut un 
grau de minusvalidesa no inferior al 33% i original i fotocòpia del certificat emès per 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), de la necessitat d’accedir a un 
habitatge adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. 

 
(*) En els supòsits previstos amb un asterisc (*) en els punts anteriors, si el règim de tinença del bé 
immoble és a títol de propietat, usdefruit o dret de superfície, per tal d’evitar  que qui es trobi en 
situació de necessitat d’habitatge pugui arribar a beneficiar-se simultàniament de dos habitatges. 
Compromís que en cas de ser adjudicataris d’un habitatge protegit es cediran a l’Ajuntament de 
Badalona els drets sobre l’habitatge inadequat, amb caràcter previ a l’atorgament de l’escriptura de 
compravenda o a la subscripció del contracte d’arrendament de l’habitatge amb protecció oficial.  
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15.- Respecte als habitatges del contingent especial indicats al punt 6 d’aquestes normes i al seu Annex 1, a 
l’empara de l’art. 56.3 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, el promotor es reserva la 
potestat d’adjudicar aquests habitatges a sol·licitants que no tinguin la necessitat d’un habitatge adaptat per a 
persones amb mobilitat reduïda sempre que, transcorreguts 6 mesos des de l’inici del procediment d’adjudicació, no 
hagi hagut cap optant que tenint  necessitat d’un habitatge adaptat reunís les condicions administratives i 
econòmiques necessàries per resultar adjudicatari del mateix. 
 
16.- Tipus de transmissió de l’habitatge: 
 
El tipus de transmissió de la propietat de l’habitatge es realitzarà mitjançant compravenda. 
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ANNEX 1.- RELACIÓ D’HABITATGES.- 
 

 Annexes 
vinculats 

Ordre Escala Planta Porta Contingent 
Règim de 
Protecció 

Nombre 
de 

dormitoris 

Superfície 
Interior 

Útil 

Superfície 
Exterior 

Útil 
Superfície 

Computable 
Trasters 

1 E1 1 A General Concertat 2 65,2 16 71,73 1.12 

2 E1 1 B General Concertat 3 79,1 30,5 86,98 1.16 

3 E1 1 C General Concertat 3 82,3 32,5 90,00 1.24 

4 E1 1 D General Concertat 2 56,7 13,8 62,38 1.17 

5 E1 2 A General Concertat 2 65,2 16 71,73 1.08 

6 E1 2 B General Concertat 3 79,1 30,5 86,98 1.15 

7 E1 2 C General Concertat 3 82,3 32,6 90,00 1.01 

8 E1 2 D General Concertat 3 87 21,3 90,00 1.18 

9 E1 2 E General Concertat 3 85,9 19 90,00 1.23 

10 E1 3 A General Concertat 2 65,2 16 71,73 1.09 

11 E1 3 B General Concertat 3 79,1 30,5 86,98 1.14 

12 E1 3 C General Concertat 3 82,3 32,6 90,00 1.19 

13 E1 3 D General Concertat 3 87 21,3 90,00 1.07 

14 E1 3 E General Concertat 3 85,9 19 90,00 1.21 

15 E1 4 A General Concertat 2 65,2 16 71,73 1.10 

16 E1 4 B General Concertat 3 79,1 30,5 86,98 1.13 

17 E1 4 C General Concertat 3 82,3 32,6 90,00 1.22 

18 E1 4 D General Concertat 3 87 21,3 90,00 1.20 

19 E1 4 E General Concertat 3 85,9 19 90,00 1.03 

20 E1 5 A General Concertat 2 65,2 16 71,73 1.11 

21 E1 5 B General Concertat 3 79,1 30,5 86,98 1.06 

22 E1 5 C General Concertat 3 82,3 32,6 90,00 1.04 

23 E1 5 D General Concertat 3 87 21,3 90,00 1.02 

24 E1 5 E General Concertat 3 85,9 19 90,00 1.05 

25 E2 1 A General Concertat 2 64 13,1 70,46 2.09 

26 E2 1 B General Concertat 3 84,2 20,7 90,00 2.12 

27 E2 1 C Especial Concertat 3 85,7 19 90,00 2.01 

28 E2 2 A General Concertat 2 64 13,1 70,46 2.10 

29 E2 2 B General Concertat 3 84,2 20,7 90,00 2.11 

30 E2 2 C General Concertat 3 85,7 19 90,00 2.05 

31 E2 3 A General Concertat 2 64 13,1 70,46 2.13 

32 E2 3 B General Concertat 3 84,2 20,7 90,00 2.07 

33 E2 3 C General Concertat 3 85,5 19 90,00 2.06 

34 E2 4 A General Concertat 2 64 13,1 70,46 2.14 

35 E2 4 B General Concertat 3 84,2 20,7 90,00 2.03 

36 E2 4 C General Concertat 3 85,5 19 90,00 2.02 

37 E2 5 A General Concertat 1 44,4 8,8 48,8 2.08 

38 E2 5 B General Concertat 2 67,4 16,6 74,19 2.15 

39 E2 5 C General Concertat 3 85,7 19 90,00 2.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


