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Per la tramitació i realització es tindran en compte les prescripcions dels 
articles 101 a 104 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament general de recaptació, vigent a data 31 de 
desembre de 2017.  

1- La descripció dels béns o lots, el tipus de subhasta de 
cadascun d’ells, els trams de licitació, les càrregues, 
gravàmens i situacions jurídiques que han de quedar 
subsistents, i els locals o recintes on es troben dipositats tret 
d’error u omissió, sense perjudici dels que constin inscrits o 
anotats en els corresponents registres públics, es detallaran 
en l’anunci de subhasta, en la relació de béns i/o drets a 
alinear.  
 

2- Podran prendre part en la subhasta com a licitadors totes 
aquelles persones que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb 
dret, no tinguin impediment o restricció legal i s’identifiquin per 
mitjà del document nacional d’identitat, NIE o passaport; en 
cas d’actuar com a representant, la representació s’haurà 
d’acreditar mitjançant escriptura original o còpia autèntica. Si 
no s’acredita la representació o el document no és suficient, 
s’entendrà que l’oferta es realitza en nom propi. No pot licitar 
el propi deutor. Tots els licitadors hauran de constituir el 
dipòsit de garantia preceptiu, pels béns o lots pels quals 
pretenguin licitar, que serà com a mínim el que s’indica en 
cada lot. Si l’adjudicatari no satisfà el preu de rematada, 
aquest dipòsit s’aplicarà a la cancel·lació del deute perseguit, 
sens perjudici de les responsabilitats en què aquest pugui 
incórrer pels perjudicis que origini la falta de pagament del 
preu esmentat. 
Els dipòsits podran realitzar-se des de la publicació del 
present anunci i fins una hora abans del començament de la 
subhasta, en els Serveis Centrals de l’Organisme, situats al C. 
Higini Anglès, 5, Baixos de Tarragona, en efectiu, xec 
conformat estès a favor de BASE- Gestió d’Ingressos, ingrés 
en el compte d’aquesta administració ES72-0182-5634-1902-
0151-6317, indicant el número de subhasta i lot pel qual 
desitja licitar, o mitjançant qualsevol altre mitjà que s’habiliti a 
l’efecte. Atès el que disposa l’article 104.3 RGR, també es 
podrà realitzar el dipòsit un cop constituïda la Mesa i pel 
termini establert en l’acte.  
 

3- En els corresponents tipus de subhasta no s’inclouran els 
impostos indirectes que graven les transmissions dels 
respectius béns. 
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4- La subhasta es suspendrà, en qualsevol moment anterior a 

l’adjudicació del bé o béns, si es fes el pagament de les 
quantitats  establertes a l’article 169.1 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, general tributària. 
 

5- El rematant haurà de lliurar a l’acte d’adjudicació o dins dels 
15 dies següents, la diferència entre el dipòsit constituït i el 
preu de l’adjudicació. 
No obstant, per a aquells béns o lots que expressament 
s’indiqui, el pagament de la diferència esmentada, podrà 
efectuar-se el dia de l’atorgament de l’escriptura pública de 
venda, prèvia sol·licitud expressa per part de l’adjudicatari en 
l’acte d’adjudicació. Dita autorització podrà restar 
condicionada per decisió de la Mesa a que es constitueixi un 
dipòsit addicional en el termini dels 10 dies següents a l’acte 
d’adjudicació i en la quantia que igualment es determini, sense 
que en cap cas pugui ser  superior a la quantia del dipòsit 
inicial exigit per licitar.   
 

6- Els licitadors podran presentar les seves ofertes en sobre 
tancat, a les Oficines dels Serveis Centrals de BASE situats al 
C. Higini Anglès, 5, Baixos de Tarragona, fins una hora abans 
del començament de la subhasta, sense perjudici que puguin 
participar personalment en la licitació amb postures superiors 
a la del sobre. Aquestes ofertes, que tindran el caràcter de 
màximes, hauran d’anar acompanyades del preceptiu dipòsit 
que s’indica en cada bé o lot amb els requisits que s’indiquen 
en el punt 2 del present anunci. 
La Mesa substituirà als licitadors en sobre tancat en la forma 
prevista a tal efecte i licitarà per ells sense sobrepassar el límit 
màxim fitxat en l’oferta. Si hi ha més d’una oferta en sobre 
tancat, podrà començar l’admissió de postures a partir de la 
segona més alta d’aquelles. Si una postura no coincideix amb 
l ’import d’un tram, es considerarà formulada per l’ import del 
tram immediat inferior. En el supòsit que coincideixin en la 
millor postura varies ofertes en sobre tancat, es donarà 
preferència en l’adjudicació a la registrada en primer lloc. Si la 
coincidència en la millor postura es produeix entre una oferta 
en sobre tancat i una postura presencial en la sala, es donarà 
preferència a la presentada en sobre tancat.   
  

7- La devolució dels dipòsits als licitadors que no siguin 
adjudicataris, s’efectuarà mitjançant transferència bancària al 
número de compte designat per l’interessat, devolució del xec 
o mitjançant qualsevol altre mitjà que s’habiliti a l’efecte. 
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8- En el supòsit que els diferents béns no s’adjudiquin en primera 
licitació, la Mesa de subhasta podrà, quan ho consideri oportú 
i prèvia deliberació, acordar la realització d’una segona 
licitació, un cop acabada la primera, dels béns no adjudicats 
en aquesta, la qual s’anunciarà de manera immediata, 
acceptant  proposicions que cobreixin el nou tipus, el qual 
serà el 75 per cent de l’anterior, obrint-se a l’efecte un termini 
de mitja hora perquè els que desitgin licitar puguin constituir 
els dipòsits o habilitar els ja realitzats. 
 

9- Els trams als quals hauran d’ajustar-se les postures seran els 
que per cada cas s’indicarà. Els títols disponibles podran ser 
examinats per aquells a qui interessi, fins el dia anterior a 
l’assenyalat per a la realització de la subhasta, en els Serveis 
Centrals de BASE -Gestió d’Ingressos, situats al C. Higini 
Anglès, 5, Baixos de Tarragona, de dilluns a divendres de 9 a 
14 hores. 
 

10- Els licitadors hauran de conformar-se amb els títols de 
propietat que s’hagin aportat a l’expedient, no tenint dret a 
exigir-ne d’altres. 
 

11- Les càrregues i gravàmens preferents a la que és objecte 
d’execució, restaran subsistents, sense aplicar a la seva 
extinció el preu de rematada. 
 

12- S’adverteix als licitadors i en especial a qui resulti adjudicatari, 
que en els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la 
titularitat dels drets que constitueixen el fet imposable de 
l’impost sobre béns immobles, els béns immobles objecte de 
dits drets restaran afectes al pagament de la totalitat de la 
quota tributària en els termes previstos a l’article 43.1d) de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, de 
conformitat amb el que estableix l’article 64.1 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals. Així mateix les 
finques trameses restaran afectes al pagament de la totalitat 
dels deutes pendents pel concepte de quotes urbanístiques, 
de conformitat amb la legislació vigent i en concret l’art. 19.2 
del R.D. 1093/1997, pel qual s’aproven les normes 
complementàries per a l’execució de la Llei hipotecària sobre 
inscripció en el Registre de la Propietat dels actes de 
naturalesa urbanística, l’art. 27 del Reial decret legislatiu 
7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
llei del sòl i rehabilitació urbana, i a Catalunya l’art. 38 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
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1/2010, de 3 d’agost, i l’art. 27.3 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.  
 

13- Totes les despeses i impostos derivats de la transmissió, 
inclosos els derivats de la inscripció en el Registre de la 
Propietat del manament de cancel·lació de càrregues seran 
per compte de l’adjudicatari. Pel que fa a l’estat de deutes amb 
la comunitat de propietaris, que poguessin existir, 
l’adjudicatari exonera expressament a BASE -Gestió 
d’Ingressos, a l’empara de l’article 553-5.2 de la Llei 5/2006, 
de 10 de maig, del Llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals, de l’obligació d’aportar certificació sobre 
l’estat dels deutes de la comunitat, sent a càrrec del mateix les 
despeses que restin pendents de pagament. 
 

14- Els béns no alienats en subhasta podran adjudicar-se 
mitjançant venda per gestió directa, d’acord amb el 
procediment establert a l’article 107 del RGR. 
 

15- En el supòsit d’existir drets de tempteig i retracte, l’adjudicació 
restarà en suspens fins a donar-se compliment als requisits 
legals exigits als respectius drets d’adquisició preferent. 
 

 

ADVERTIMENTS 

 

Les càrregues són sense perjudici de les despeses, costes i interessos 
pendents amb el corresponent creditor o entitat creditora 
 

Habitatge de protecció oficial 

En cas que el bé a subhastar es tracti d’un immoble subjecte a protecció 
oficial, els licitadors hauran de complir amb els requisits establerts en 
l’article 95 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge 
(Correcció d'errades en el DOGC núm. 5065, pàg. 10036, de 7.2.2008), 
i el/els reglament/s a que l’article esmentat fa referència. 

Suspensió del procediment  

El procediment de constrenyiment, encara que s’interposi recurs, 
solament es suspendrà en els termes i condicions assenyalats a l’article 
165 de la LlGT. 

En tot allò no previst en aquest anunci s’estarà al que estableixin les 
disposicions legals que regulen l’acte i atorguin algun dret a favor de 
tercers. 


