
 
 
 

 

ANUNCI DE VENDA DE 40 HABITATGES AMB PROTECCIO OFICIAL 

A SALOU (TARRAGONA) 

 
 

 

       Promotor: S.A. DE PROMOCION Y EDICIONES 

       Domicili social: carrer Arago, 383, 5º planta, 08013 BARCELONA, NIF A28442291 

       Emplaçament de la promoció; Edifici plurifamiliar, situat a SALOU, carrer Pierre  

       Vilar, 24-26, que es compon d`un edifici de 40 habitatges i aparcaments. 

 

 

Es comercialitzen quaranta (40) habitatges amb protecció oficial: vint (20) de 

règim  general i vint (20) de règim especial, amb els seus annexos obligatoris, 

un aparcament a la materixa promoció, que anirà vinculat a l`habitatge. 

      

    

Habitatges amb annexos objecte de comercialització: Habitatges amb 

protecció oficial de  règim general i regim especial qualificat amb el Decret 

13/2010, de 2 de febrer, modificat per la Ordre TES/36/2012, de 27 de febrer, 

prorrogat pel Decret 171/2012, de 27 de desembre i en el Reial decret 

2066/2008, de 12 de desembre, modificat pel Reial decret 1713, de 17 de 

desembre.  

Número expedient qualificació definitiva: 43-T-0001-11 

 

 

HABITATGE UDS 

SUP. 

COMPUTABLE 

HABITATGES 

PLAÇA 

SUP. 

COMPUTABLE 

PK  

RÈGIM  

GENERAL 

RÈGIM  

ESPECIAL 

TIPOLOGIA 1 2 76,43 7 23,59 142.818,36 €   

TIPOLOGIA 2 2 77,8 40 24,73 146.056,78 €   

TIPOLOGIA 3 2 66,13 9 21,78 124.866,73 €   

TIPOLOGIA 4 2 66,14 6 23,53   118.629,35 € 

TIPOLOGIA 5 8 76,09 38 21,2   131.270,06 € 

TIPOLOGIA 6 8 79,84 39 21,79   137.336,18 € 

TIPOLOGIA 7 8 77,26 30 22,45   134.108,01 € 

TIPOLOGIA 8 8 73,42 35 21,48   127.571,85 € 

 

 

Les sol·licituds de compra s’admeten de persones empadronades a qualsevol 

àmbit geogràfic. 

 

Els sol·licitants hauran d’estar inscrits al Registre de Sol·licitants d’Habitatge 

Protegit amb anterioritat a la data de formalització de l’adjudicació. 



 

 

Els habitatges es comercialitzaran a través de l’oficina de vendes situada a la 

mateixa promoció carrer Pierre Vilar, 26 1º 1ª i a través de la web www.vpo-

salou.com 

 

 

El promotor ha obtingut préstec hipotecari qualificat pel finançament de la 

promoció, de forma que els adjudicataris podran subrogarse en el 80% del  

pagament del total preu dels habitatges en el moment de la formalització de 

la compravenda. 

 

La informació comercial seguirà l’ordre de la llista de sol·licitants d’informació, i 

el criteri d’adjudicació es farà segons un estudi de viabilitat econòmica de la 

compravenda, en el  benentès que els aspirants han de complir els requisits per 

a l’accés als referits habitatges amb protecció oficial en règim general o 

especial d’acord amb el Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla per al Dret a 

l’Habitatge, i acreditin comptar amb els recursos suficients per a la seva 

adquisició. 

 

La propietat dels habitatges es transmetrà a través de venda, mitjançant la 

formalització d’escriptura pública de compravenda i lliurament de l’habitatge, 

atès que els habitatges es troben finalitzats i legalitzats. 

 

 

 

Barcelona, 21 de juliol de 2015 


