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ANUNCI DE SUBHASTA

Xavier Casadevall i Arbus®, cap del Servei de Recaptaci· de lôAjuntament de Santa Cristina
dôAro,
FAIG SABER:
Que en l'expedient administratiu de constrenyiment n¼m. 20120180 que s'instrueix en el Servei
de Recaptaci· contra el deutor senyor SANTIAGO SALVADOR BERTOMEU, per d¯bits a
lôAjuntament de Santa Cristina dôAro, pels conceptes de IIVTNY 2011, INTERESSOS DEMORA
2012 i IVTM 2012 A 2015, l'import dels quals per principal, rec¨rrec de constrenyiment, costes i
interessos de demora fins al dia 13/11/2020, ®s de nou mil quatre cents sis euros amb setanta-
cinc c¯ntims (9.406,75ú), el tresorer ha dictat la provisi· de subhasta seg¿ent:
"Dôacord amb all¸ que disposa l'article 101 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, que
aprova el Reglament general de recaptaci· (RGR) i un cop autoritzada l'alienaci· dels b®ns
immobles embargats al deutor senyor SANTIAGO SALVADOR BERTOMEU, es procedir¨ a la
celebraci· de la subhasta, i sôobservar¨ en el seu tr¨mit i realitzaci· all¸ que prescriuen els
articles 101, 102, 103, 103 bis, 103 ter, 104 i 104 bis del Reglament general de recaptaci·
esmentat, i sôassenyalar¨ que el tipus de la subhasta dels b®ns per alienar ser¨ de 650 ú el lot
¼nic. 
Cal que es notifiqui aquesta provisi· a la persona deutora i les altres persones interessades i
que s'anunciµ al p¼blic mitjanant la seva publicaci· en el Butllet² Oficial de lôEstat, la web de
lôAjuntament de Santa Cristina dôAro, i a d'altres llocs reglamentaris."
I en compliment de l'esmentada provisi· es publica aquest edicte amb la convocat¸ria dels
licitadors i l'advert¯ncia a tots aquells que vulguin prendre part en la subhasta, del seg¿ent: 
1.- La subhasta ®s ¼nica i es realitzar¨ per mitjans electr¸nics en el Portal de subhastes de
lôAg¯ncia Estatal Butllet² Oficial de lôEstat https://subastas.boe.es/ (Art. 100.2 RGR)
2.- Amb excepci· del personal adscrit a lô¸rgan de recaptaci· competent, dels taxadors, dels
dipositaris del b®ns i dels funcionaris directament implicats en el procediment de
constrenyiment, podr¨ prendre part en la subhasta, per s² o per mitj¨ de representant, qualsevol
persona que tingui capacitat dôobrar dôacord amb el dret i que no tingui cap impediment o
restricci· legal, sempre que sôidentifiqui de forma adequada.
Una vegada oberta la subhasta en el Portal de subhastes de lôAg¯ncia Butllet² Oficial de lôEstat
¼nicament es podran realitzar ofertes electr¸niques.
Els interessats que vulguin participar a la subhasta hauran dôestar donats dôalta com a usuaris
del sistema i hi accediran per algun dels mitjans electr¸nics dôacreditaci· de la identitat
admesos pel Butllet² Oficial de lôEstat, de manera que es garanteixi una plena identificaci· dels
licitadors. Lôalta es podr¨ realitzar en el Portal de Subhastes utilitzant un mitj¨ electr¸nic
dôidentificaci· adm¯s per lôAg¯ncia Estat Butllet² Oficial de lôEstat o b® mitjanant la
compareixena personal de lôinteressat davant dôun funcionari p¼blic de qualsevol de les
Administracions p¼bliques i ¸rgans que celebrin subhastes a trav®s del Portal de Subhastes,
que facilitar¨ aquest tr¨mit en els termes que sôestableixin a la seva respectiva normativa. (103
RGR)
3.- Tot licitador, per a ser adm¯s com a tal, constituir¨ un dip¸sit del 5 per 100 del tipus de
subhasta dels b®ns pels que desitgi licitar.
Al realitzar lôoferta, el licitador haur¨ de declarar si desitja que el seu dip¸sit quedi reservat per
al cas de que el millor postor de la subhasta no compl²s lôobligaci· dôingressar la resta del preu
dôadjudicaci· en el termini concedit a aquests efectes. En aquest cas el b® podr¨ adjudicar-se
en favor dels que el segueixin per lôordre de les seves respectives postures i, si fossin iguals,
per lôordre cronol¸gic en que haguessin estat realitzades.
En tot cas quan el licitador realitzi una puja inferior o igual a la que fos la major oferta existent
fins aquell moment, el dip¸sit quedar¨ reservat en els termes previstos a lôapartat anterior.
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Finalitzat el per²ode de presentaci· dôofertes quedaran disponibles per als licitadors, els dip¸sits
dels quals no haguessin quedat reservats conforme als apartats anteriors, les quantitats
dipositades excepte la que correspongui al major postor, la qual quedar¨ reservada com a
garantia del compliment de lôobligaci· de satisfer la resta del preu dôadjudicaci· i, si ®s el cas,
com a part del preu de la venda.
Les quantitats dipositades que haguessin estat reservades quedaran disponibles una vegada
acomplerta lôobligaci· pel rematant o adjudicatari de satisfer la resta del preu dôadjudicaci·.
(103 bis RGR)
4.-Els b®ns embargats per alienar s·n els que al final es detallaran.
5.- La subhasta comenar¨ en la data assenyalada a lôanunci de subhasta publicat en el Butllet²
Oficial de lôEstat, de conformitat amb el que disposa lôarticle 101.3 del Reglament general de
recaptaci·.
La presentaci· dôofertes es dur¨ a terme, en tot cas, de forma electr¸nica en el Portal de
Subhastes de lôAg¯ncia Estatal Butllet² Oficial de lôEstat.
Una vegada oberta la subhasta es podran realitzar ofertes electr¸niques durant un termini de
vint dies naturals des de la seva obertura. Les ofertes sôenviaran electr¸nicament a trav®s de
sistemes segurs de comunicacions al Portal, que retornar¨ un justificant t¯cnic garantit amb
segell electr¸nic del moment exacte de recepci· de lôoferta i del seu import. En aquest instant
es publicar¨ electr¸nicament lôoferta i el postor que vei®s superada la seva oferta ser¨ advertit
dôaquesta circumst¨ncia pel sistema.
Seran admissibles ofertes per import superior, igual o inferior a la m®s alta ja realitzada, que
podran ser, de conformitat amb el que disposa lôarticle 103 del Reglament general de
recaptaci·, reservades per al sup¸sit de que el licitador que hagi realitzat lôoferta m®s alta no
ingressi finalment el preu de la rematada. En el cas de que existissin ofertes pel mateix import
es preferir¨ lôanterior en el temps.
La subhasta no es tancar¨ fins que hagi transcorregut una hora des de la realitzaci· de la
darrera oferta, encara que comporti lôampliaci· del termini inicialment fixat, amb un l²mit m¨xim
dôampliaci· de 24 hores.
En qualsevol moment anterior a la certificaci· de lôacta dôadjudicaci· de b®ns, o si ®s el cas, a
lôatorgament de lôescriptura p¼blica de venda, podr¨ el deutor alliberar els seus b®ns pagant
²ntegrament la quantia establerta a lô article 169.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tribut¨ria. (Art 104 RGR)
6.- Finalitzada la fase de presentaci· dôofertes la Mesa es reunir¨ en el termini m¨xim de 15
dies naturals i es procedir¨ a lôadjudicaci· dels b®ns o lots conforme a les seg¿ents regles:
En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta
del b®, la Mesa adjudicar¨ el b® o lot al licitador que hagu®s presentat aquella postura.
Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del b®,
la Mesa, atenent a lôinter¯s p¼blic i sense que existeixi preu m²nim dôadjudicaci·, decidir¨ si
lôoferta ®s suficient, acordant lôadjudicaci· del b® o declarant deserta la subhasta. Si per a un
mateix deutor sôhagu®s acordat la subhasta de varis b®ns simult¨niament i, finalitzat el termini
de realitzaci· dôofertes electr¸niques, en virtut de les quanties ofertes no fos necess¨ria
lôadjudicaci· de tots el b®ns per a cobrir el deute reclamat en la seva totalitat, lôordre
dôadjudicaci· a seguir per la Mesa es determinar¨ de conformitat amb les regles contingudes a
lôarticle 99 del Reglament general de recaptaci·.
Adoptat lôacord corresponent, sôentendr¨ finalitzada la subhasta i es procedir¨ a aixecar acta
pel Secretari de la Mesa.
Designat adjudicatari conforme als apartats anteriors i quan, segons la legislaci· aplicable,
existeixin interessats que siguin titulars dôun dret de tempteig o un altre dôadquisici· preferent
que obligui a posar en coneixement previ les condicions de lôadjudicaci·, aquesta es
comunicar¨ als esmentats interessats. Lôadjudicaci· acordada per la Mesa quedar¨ en suspens
durant el termini que, segons la legislaci· aplicable, els interessats puguin exercir el seu dret
dôadquisici·.
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Lôadjudicaci· ser¨ notificada a lôadjudicatari, instant-lo perqu¯ realitzi el pagament de la
difer¯ncia entre el preu total de lôadjudicaci· i lôimport del dip¸sit en els 15 dies seg¿ents a la
data de notificaci·, amb lôadvertiment de que si no el completa en lôesmentat termini perdr¨
lôimport del dip¸sit que sôaplicar¨ a la cancelĿlaci· dels deutes objecte del procediment. Tot,
sense perjudici de les responsabilitats en que pugui inc·rrer lôadjudicatari pels perjudicis que
origini a lôAdministraci· per la falta de pagament del preu de la rematada i a quin rescabalament
quedar¨ obligat en tot cas.
Tamb® i dôexistir altres postures amb reserva de dip¸sit, la Mesa podr¨ acordar lôadjudicaci· al
licitador que hagu®s realitzat lôoferta m®s elevada dôaquells quin dip¸sit hagu®s estat reservat,
dôacord amb les regles dôadjudicaci· anteriors. (Art. 104 bis RGR)
7.- Que lôAjuntament de SANTA CRISTINA DôARO es reserva el dret de demanar l'adjudicaci·
de l'immoble que no hagu®s estat objecte de rematada de la subhasta, per a la solv¯ncia del
seu cr¯dit i dins dels l²mits establerts en els articles 108 i 109 del Reglament general de
recaptaci·.
8.- Els trams als quals hauran d'ajustar-se les postures seran de 100 ú.
9.- Els licitadors hauran de conformar-se amb els t²tols de propietat que s'hagin aportat en
l'expedient, i no tindran dret a exigir-ne uns altres.
10.- Les c¨rregues i els grav¨mens anteriors i preferents a l'anotaci· preventiva
d'embargament, quedaran subsistents, sense aplicar a la seva extinci· el preu de la rematada.
11.- Un cop lôadjudicatari hagi efectuat el pagament del preu de la rematada, i en el sup¸sit que
no hagi optat per lôatorgament dôescriptura p¼blica de venda, sôemetr¨ certificaci· de lôacta
dôadjudicaci· dels b®ns, la qual constitueix un document p¼blic de venda a tots els efectes, i
contindr¨ tot all¸ previst en lôart. 104 bis i) del RGR. Tanmateix sôexpedir¨ un manament de
cancelĿlaci· de c¨rregues posteriors. 
12.- Correspondr¨ a lôadjudicatari lôabonament de totes les costes del procediment de
constrenyiment a que es refereixen els art. 113 i ss del Reglament General de Recaptaci·, que
sôhagin meritat per aplicaci· dels aranzels vigents al Sr. Registrador de la Propietat aix² com
tots els impostos que per lôanotaci· de embargaments i la seva posterior cancelĿlaci·
procedeixin. El manament de cancelĿlaci· de c¨rregues expressament assenyalar¨ lôobligaci·
del presentador o del seu representat dôabonar aquestes costes de forma directa. Sôindica,
igualment, dôacord amb all¸ que determina lôarticle 101 4 b) del Reglament general de
recaptaci·, que en el tipus de subhasta no sôinclouen els impostos indirectes que gravin la
transmissi· dels b®ns esmentats. ADVERTIMENTS.- En el cas de deutors amb domicili
desconegut, creditors hipotecaris, estrangers o desconeguts, el c¸njuge i, si fos el cas, la resta
dôinteressats a lôexpedient, la notificaci· de la subhasta s'entendr¨ efectuada, a tots els efectes
legals amb la publicaci· dôaquest edicte. Sôadverteix, en aquest cas, que contra la indicada
provisi· es podr¨ interposar un recurs de reposici· previ al contenci·s administratiu, en els
termes establerts en lôarticle 172.1 de la LGT esmentada i dins el termini d'un mes comptat a
partir del dia seg¿ent al de la notificaci·, i davant de lôAjuntament de Santa Cristina dôAro,
d'acord amb el que disposa l'article 14.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb la
significaci· que el procediment de constrenyiment, encara que s'interposi un recurs, nom®s se
suspendr¨ si forma part del casos i condicions previstos en els articles 165 i 224 de la LGT.
En tot all¸ que no sôha previst en aquest edicte se seguiran les disposicions legals que regulen
l'acte i atorguin algun dret a favor de tercers.
DESCRIPCIč I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:
B£NS A SUBHASTAR:
PLE DOMINI de
Turisme MITSUBISHI SPACE STAR, matr²cula 1911DTC,
amb n¼mero de bastidor XMCLNDG4A4F047691.

Usuari: ES DESCONEIX
Arrendament: ES DESCONEIX
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Observacions:

Valoraci· del b®: (PLE DOMINI) 650 ú

C¨rregues anteriors/preferents              ---------

TIPUS DE SUBHASTA 650 ú

Santa Cristina d'Aro, data de la firma digital

El cap del servei.
Xavier Casadevall Arbus®
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