BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DELS HABITATGES DE NOVA CONSTRUCCIO EN EL
MUNICIPI DE EIVISSA, A LA PROMOCIÓ 14 H CAN CANTO, EN RÈGIM DE VENTA APROVADES
PER COMISSIÓ EXECUTIVA DE L'IBAVI DE 10 DE GENER DE 2012.
I. Normativa d’aplicació
La normativa d’aplicació al procés és la següent:
a) Decret 18/2000 d’11 de febrer, pel qual es regula el procediment d’adjudicació d’habitatges de
protecció oficial, promoguts per l’IBAVI (BOIB núm. 22 de 19.02.2000)
b) Ordre de 18 d’octubre per la qual es regula l’organització i el funcionament del Registre Públic de
Demandants d’habitatges Protegits de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm.
159 de 2.11.2010).
II. Inici del procediment
El procediment d’adjudicació dels habitatges s’entendrà iniciat el dia hàbil següent a la publicació al
BOIB de la convocatòria per a l’adjudicació d’habitatges. L’anunci serà igualment publicat en aquests
mitjans:
-

Butlletí oficial de les Illes Balears
Diari de màxima difusió de la província
Oficines de l’IBAVI
Pàgina web de l’IBAVI: www.ibavi.es

II. Classe de promoció
Aquesta promoció d’adjudicació, per les seves especials característiques, de conformitat amb el que
preveu l’article 2 del Decret 18/2000, d’11 de febrer, serà considerada com a “SINGULAR”, per quant,
tindran, en qualsevol cas, preferència els residents en el terme municipal d’Eivissa davant de la resta dels
sol·licitants, amb independència de la puntuació obtinguda, sempre i quan la residència sigui anterior a
l’obertura del termini d’admissió de sol·licituds.
III. Identificació de la promoció: tipologia dels habitatges, superfície útil i preu de venda.
Tipologia

Adreça promoció

Nombre Habitatges
vacants

Habitatge
adaptat

Habitatges
Vacants en
règim de
venta

C/ Aubarca 5 – C/
Cubells 16 (EIVISSA)

14

SI
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La promoció consta de 4 habitatges de 3 dormitoris amb capacitat per a 4 persones, 9 habitatges de 2
dormitoris amb capacitat per a 3 persones i 1 habitatge adaptat de 2 dormitoris amb capacitat per a 3
Consta de aparcaments i trasters vinculats.
A l’annex I d’aquesta convocatòria hi figura el preu orientatiu i la superfície dels habitatges.
A l’import total de l’habitatge més l’aparcament i traster vinculat caldrà afegir l’import de l’IVA del 8%.
Els habitatges s’hauran de destinar a residència habitual i permanent de la unitat familiar adjudicatària.
IV.- Requisits específics de la convocatòria
A. Destinataris
•
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Persones físiques, fins a un màxim de dos, i que no formin part de cap unitat familiar, o unitats
familiars1, inscrites en el Registre Públic de demandants d’habitatge protegit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears amb data d’efecte d’inscripció fins al 10 de desembre de 2011,
inclòs. En tot cas han d’acreditar les següents condicions:
a) Ser major d'edat,
b) La composició de la unitat familiar no pot ser superior a les capacitats dels respectius
habitatges.
c) Acreditar una residència efectiva i continuada a la CAIB d’un mínim d’UN ANY. En el
supòsit que els sol·licitants siguin matrimoni o parella de fet degudament inscrita en el
corresponent Registre Oficial de Parelles Estables, bastarà que aquest requisit l’acrediti un
qualsevol d’ells, sempre que el matrimoni o la inscripció sigui anterior a l’obertura
d’aquest procés.
d) No ser propietari o titular d’un dret real d’ús i/o gaudi sobre qualsevol altre habitatge. No
obstant això, podran concórrer al procés d’adjudicació els titulars d’un habitatge que
hagin perdut el seu ús com a conseqüència d’una sentència ferma de separació o divorci
i/o nul·litat, que es trobin en les situacions previstes considerades com a necessitat
objectiva d'habitatge d’acord a aquestes bases.
e) També podran concórrer al procés d'adjudicació els sol·licitants d'habitatge adaptat
(adequat a l'ús de cadira de rodes) que siguin titulars d'un habitatge si aquest no
s’adequa a les necessitats personals dels sol·licitants per l'existència de problemes de
mobilitat i de barreres arquitectòniques a l'habitatge del qual són titulars. Únicament
podran sol·licitar un habitatge adaptat les persones que acreditin, mitjançant certificat
emès per l'organisme competent, la necessitat de l'ús de cadira de rodes.
f) No haver estat subjecte de desnonament, no renovació i/o resolució de contracte d’un
habitatge del qual l’IBAVI fos promotor o el gestionés en els últims cinc anys o hagués
ocupat il·legalment un habitatge de protecció pública.

La unitat familiar, tal i com resulta definida per les normes que regulen l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques. Això és
d’acord a l’art. 82 de la Llei 35/2006 de l’IRPF:
1. La integrada pels cònjuges no separats legalment i, si n’hi haguera:
a) Els fills menors, amb excepció dels que, amb el consentiment dels pares, visquin independentment d’aquests.
b) Els fills majors d’edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.
2. En els supòsits de separació legal, o quan no existís vincle matrimonial, la formada pel pare o la mare i tots els fills que convisquin amb
un o l’altre i que reuneixin els requisits de l’apartat 1 anterior.
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B. Trams de renda
Els ingressos anuals ponderats de la unitat familiar, corresponents al darrer exercici fiscal
disponible, s’han de trobar entre 2 vegades l’IPREM i 5,39 vegades l’IPREM. Veure annex II.
V.- Necessitat objectiva d’habitatge.
S’entendrà que existeix necessitat objectiva d’habitatge, quan així s’al·legui i acrediti de manera fefaent,
aquelles sol·licituds que es trobin en les següents circumstàncies:
a) Estar subjectes a expedient d’expropiació, desnonament judicial o administratiu per causes no
imputables als sol·licitants.
b) Estar afectats per una operació de remodelació urbanística o emergència que suposi la pèrdua o
ruïna de l'immoble.
c) Viure en un habitatge en règim de lloguer, amb contracte vigent i antiguitat mínima d’un any a
comptar des de l’inici de l’expedient de sol·licitud, que es trobi al corrent de pagaments i la renda
del qual sigui igual o superior al 40% dels ingressos anuals de la unitat familiar o del/s
sol·licitant/s.
d) Ser titular d'un habitatge de superfície inadequada a les seves necessitats d’acord al que estableix
el Decret 145/1997, de 21 de novembre sobre habitabilitat.
e) Conviure de manera habitual i permanent durant un termini mínim de sis mesos abans de
l’obertura del present procediment, en un habitatge de superfície inadequada amb una altra
unitat familiar, en el supòsit que la unitat familiar del sol·licitant tingui més de dos components
(excepte en el cas de famílies monoparentals, que poden ser dos de composició familiar). Quan
s'al·legui aquesta causa es procedirà per part de l'IBAVI a la comprovació de la veracitat d’allò
manifestat.
f) Ocupar de manera habitual i permanent, durant un termini mínim de sis mesos abans de la
presentació de la sol·licitud, un habitatge que no compleixi els requisits mínims d’habitabilitat
segons la normativa vigent, presenti deterioraments estructurals, constructius o d’instal·lacions el
cost de reparació dels quals superi el 50% del valor de l'immoble. Quan s’al·legui aquesta causa es
procedirà per part de l’IBAVI a la comprovació de la veracitat d'allò manifestat.
g) Ocupar un allotjament oficial de caràcter provisional amb una estada mínima de tres mesos amb
anterioritat a la obertura del present procediment.
VI.- Documentació.
Els sol·licitants que al·leguin circumstàncies de necessitat objectiva d’habitatge o d’altres circumstàncies
específiques hauran d'aportar la següent documentació en el tràmit d’al·legacions establert al punt VII
següent en el seu paràgraf 2n:
a) Còpia de la demanda judicial de desnonament o requeriment notarial.
b) Còpia de l’acte administratiu d’expropiació forçosa o motiu similar.
c) Certificat emès per organisme oficial d'ocupar un allotjament provisional
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d) Contracte de lloguer vigent amb una antiguitat d’un any i els tres darrers rebuts del lloguer
domiciliats pel banc i subministraments abonats per l'arrendatari (aigua i llum).
e) Certificat municipal de la relació de persones que figuren empadronades en el mateix domicili, cas
d’al·legar convivència amb una altra unitat familiar.
f) Sol·licitud de visita d’inspecció per part de l’Institut, cas d’al·legar habitatge inadequat o en mal
estat.
g) Sentència judicial o ordre de protecció judicial en els casos d’al·legar ser víctima de violència de
gènere o violència domèstica.
h) Certificat de minusvalidesa expedit als centres d’atenció als disminuïts, en el cas que fos al·legada,
si hi ha un membre de la unitat de convivència amb minusvalidesa superior al 33%.
VII. Llistes provisionals i definitives de participants
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 Públic de Demandants d’habitatge protegit de les
Illes Balears, en la tipologia d’habitatges amb protecció establerts a les presents bases, amb data d’efecte
de la inscripció fins al 10 de desembre de 2011, inclòs. Aquest Institut procedirà a ordenar-los per ordre
de puntuació d’acord a la baremació de l’annex III. En el supòsit d'igualtat de punts s'ordenaran en
funció dels ingressos i tindran prioritat aquells sol·licitants amb menys ingressos.
Contra la relació provisional de les persones amb dret a participar en el procés de selecció dels
adjudicataris, els interessats poden presentar al·legacions davant la gerent de l’Institut Balear de
l’Habitatge dins el termini de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació
individual de la resolució per la qual s’aprovi el llistat de participants provisionals al procediment.
Tota la informació – convocatòria, bases i llistes provisionals de participants – es podran consultar a les
oficines de l’Institut Balear de l’Habitatge i a la pàgina web www.ibavi.es
Transcorregut el termini de deu dies hàbils atorgat per a al·legacions eventuals, la gerència d’aquest
Institut, en el termini màxim de vint dies hàbils, les resoldrà i aprovarà definitivament la relació de
persones admeses i excloses al procés indicant el número d’ordre i puntuació obtinguda.
La publicació de la resolució per la qual s’aprova la relació definitiva d’admesos al procediment es
realitzarà en els següents mitjans i tendrà els efectes legals de notificació, d’acord amb les prescripcions de
l’article 59.6 i 60 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre del Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú:
-

Butlletí Oficial de les Illes Balears
Oficines de l’IBAVI
Pàgina web www.ibavi.es

Els integrants de la llista definitiva d’adjudicataris admesos no seran, per aquest simple fet, adjudicataris
dels habitatges, ni hi tendran cap dret, fins que no acreditin si s’escau, que continuen complint els
requisits per inscriure’s al Registre de Demandants d’Habitatge protegit de les Illes Balears (articles 5 i
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següents de l’Ordre de 18 d’octubre, per la qual es regula l’organització i el funcionament del Registre
Públic de Demandants d’Habitatges Protegits de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears) i per
prendre part en aquest procés de selecció (requisits del punt IV d’aquestes bases) i, ser adjudicataris de
l’habitatge concret que els sigui assignat en el seu cas.
L’Institut Balear de l’Habitatge realitzarà el requeriment esmentat en el termini màxim de 10 dies hàbils
posteriors a la publicació de les llistes definitives d’adjudicataris. Aquests disposaràn 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. Aquests requisits s’hauran de continuar complint fins a la formalització de l’adjudicació
mitjançant el lliurament de l’habitatge concret que li hagi estat assignat per part d’aquest Institut.
L’incompliment dels requisits de la convocatòria així com dels requisits establerts en l’Ordre per la qual es
regula l’organització i el funcionament del Registre Públic de Demandants d’Habitatges Protegits de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, suposarà la pèrdua del dret a accedir a l’habitatge per al qual
ha resultat seleccionat.
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Contra la resolució per la qual s’aprovi la relació definitiva d’admesos al procediment cap Recurs d’alçada
davant el Conseller d’Obres Públiques i Habitatge dins el termini de 1 mes a comptar des de la publicació
de la resolució al BOIB.
L’adjudicació d’un habitatge comporta la baixa dels adjudicataris en el Registre de Demandants
d’Habitatge Protegit de les Illes Balears.
Annex I. Preus orientatius i superficie útil dels habitatges.
Preu Mòdul habitatge:
1940,48
Preu módul (Parking/traster) 1164,29
Compte

Habitatge

Dormitoris Capacitat

Superf.
Hab

Preu venda

Superf. G

1

PB A

3

4

60,23

116.875,11 €

25

2

PB B

2

3

58,5

113.518,08 €

25

3

PB C

2

3

50,84

98.654,00 €

4

PB D

3

4

61,66

119.650,00 €
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PB E

2

3

51,1

6

PB F

2

3

7

1º G

3

4

8

1º H

2

Preu venda
29.107,25 €

Superf.
T

Preu
venda

Preu Total
venda

3,04

3539,44

149.521,80 €

29.107,25 €

3,28

3818,87

146.444,20 €

25

29.107,25 €

5,52

6426,88

134.188,13 €

25

29.107,25 €

5,34

6217,31

154.974,56 €

99.158,53 €

25

29.107,25 €

4,4

5122,88

133.388,65 €

50,05

97.121,02 €

25

29.107,25 €

6,33

7369,96

133.598,23 €

71,7

139.132,42 €

25

29.107,25 €

6,38

7428,17

175.667,84 €

3

46,65

90.523,39 €

25

29.107,25 €

3,8

4424,3

124.054,94 €
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1º I

2

3

51,04

99.042,10 €

25

29.107,25 €

3,75

4366,09

132.515,44 €

10

1º J

2

3

49,65

96.344,83 €

25

29.107,25 €

3,82

4447,59

129.899,67 €

11

2º K

3

4

67,63

131.234,66 €

25

29.107,25 €

2,34

2724,44

163.066,35 €

12

2º L

2

3

46,65

90.523,39 €

25

29.107,25 €

3,14

3655,87

123.286,51 €
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2º M

2

3

51,04

99.042,10 €

25

29.107,25 €

3,43

3993,51

132.142,86 €
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2º N

2

3

49,65

96.344,83 €

25

29.107,25 €

3,48

4051,73

129.503,81 €

Annex II.- Trams Renda (IPREM 2010: 7.455,14 €):
Ingressos mínims (2 IPREM):
IMPORT INGRESSOS

IPREM

2

14.910,28

Nº PERCEPTORS

Nº DE MEMRES DE L'
UNITAT FAMILIAR

COEFICIENT
CORRECTOR

COEFICIENT
CAIB

INGRESSOS
MÍNIMS

1

1

1

0,9

16.566,98

1

2

1

0,85

17.541,51

1

3 o més

1

0,75

19.880,37

2

2

1

0,8

18.637,85

2

3 o més

1

0,7

21.300,40

Ingressos màxims (5,39 IPREM) :
IMPORT INGRESSOS

IPREM

5,39

40.183,20

Nº PERCEPTORS

Nº DE MEMRES DE L'
UNITAT FAMILIAR

COEFICIENT
CORRECTOR

COEFICIENT
CAIB

INGRESSOS
MÍNIMS

1

1

1

0,9

44.648,01

1

2

1

0,85

47.274,36

1

3 o més

1

0,75

53.577,61

2

2

1

0,8

50.229,01

2

3 o més

1

0,7

57.404,58
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Annex III.- Barem de puntuació
-

Punts

Per necessitat objectiva d’habitatge acreditat (no acumulable) ......................................................................3
Per cada component amb discapacitat amb un percentatge superior al 65% ..................................................2
Per cada component amb discapacitat amb un percentatge entre el 33% i el 65%...........................................1
Per famílies monoparentals .........................................................................................................................2
Pensionista per jubilació o invalidesa ...........................................................................................................1
Per sol·licitant/s fins a 35 anys inclosos ......................................................................................................2
Ser víctima de violència de gènere o violència domèstica ...............................................................................1
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Desembre 2011
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