En el decurs de la tramitació de l’expedient 2/2019 Licitació per a la selecció d’un soci per a la
transformació d’HMB, SA en una societat d’economia mixta, s’han detectat una sèrie de punts
que són objecte dels presents aclariments:
-

Plec de condicions 3.1 : Drets de superfície: s’estableix que els terrenys seran aportats
per les Administracions públiques accionistes, en diferents fórmules, entre les quals es
troba la constitució o cessió de drets de superfície o altres drets de llarga durada, a favor
d’HMB. Les condicions seran les aplicables als promotors socials d’habitatge. Per les
aportacions inicials del projecte aquestes condicions es concreten en un cànon anual de
100 € per habitatge (independentment del tipus de règim de protecció dels habitatges),
i termini de reversió de 75 anys. Qualsevol inversió posterior a càrrec del superficiari
haurà de pactar-se de forma expressa establint-se les condicions d’amortització i
reversió. Per a les aportacions relatives a les següents fases, tal i com s’estableix en les
condicions Plec 3.2 i 3.3 es determinen els requisits mínims que hauran de reunir els
terrenys aportats i HMB, SA acordarà la seva incorporació d’acord amb la programació
prevista i la idoneïtat dels mateixos.

-

Plec de condicions 8.4: Aquest apartat es refereix als apartats 8.1 i 8.2.

-

Plec condicions 14.1 f): Contracte en què es formalitzi l’adjudicació. Tot i que no hi ha
model del mateix, es formalitzarà un contracte el qual tindrà com a contingut únic els
documents del Plec i l’oferta guanyadora.

-

Plec condicions 19: Atesa la diversitat de les definicions que tenen les diferents
legislacions d’àmbit estatal i autonòmic per referir-se a l’habitatge de lloguer assequible
o per sota dels valors de mercat i, a efectes d’integrar l'ampli ventall de règims
possibles, s'ha incorporat als Plecs en la regulació de la solvència (Condició 19) el terme
"règim de protecció pública”. A efectes d’acreditar la solvència, es considera “règim de
protecció pública”, d’acord amb la legislació estatal, aquell que, al menys, permeti
establir el preu màxim de lloguer de l’habitatge. Per tant, es fa notar que aquesta
denominació no es refereix únicament a l’habitatge de protecció oficial.

