BASES
CONCURS PÚBLIC PER A LA TRANSMISSIÓ ONEROSA I CONSTITUCIÓ D’UN
DRET DE SUPERFÍCIE SOBRE LA FINCA SITUADA ALS CARRERS ERETAGALERA-ALSAMORA PER A DESTINAR-LA A LA PROMOCIÓ, CONSTRUCCIÓ i
GESTIÓ D’HABITATGES DESTINATS A JOVES EN RÈGIM DE LLOGUER O
QUALSEVOL ALTRE RÈGIM DE CESSIÓ D’ÚS.

1. OBJECTE, RÈGIM JURÍDIC I CONDICIONS CONTRACTUALS
1.1. Objecte del plec de condicions
L’objecte d’aquest plec de condicions és la regulació del concurs públic, mitjançant
procediment obert, per a l’adjudicació del contracte que consisteix en la transmissió
onerosa d’un dret de superfície a 75 anys sobre la finca que a continuació es descriu
per a destinar-la a la promoció, construcció i gestió d’habitatges destinats a joves per
part de l’entitat adjudicatària en règim de lloguer o qualsevol altre règim de cessió o
transmissió temporal de la possessió i l’ús.

La finca objecte de transmissió és el solar resultant de les finques situades al carrer
Alsamora, números 19, 21 i 23, carrer de La Galera números 7, 9, 11, 13 i 15, i carrer
Ereta, números 2, 4, 6 i 8 de Lleida.
La total finca confronta: Nord, amb el carrer de La Galera; Est, amb el carrer Ereta; Oest,
amb el carrer Alsamora; i Sud, finca de l'Ajuntament de Lleida (Plaça Ereta, número 8).
Polígon d’actuació urbanística UA 97:
Zona de Centre Històric. Subzona de recuperació urbana, clau 1Hru
Sistema viari bàsic, clau VB
Sistema d’espais lliures. Verd jardí, clau VJ
Total àmbit

441,78 m²
27,84 m²
44,92 m²
514,54 m²

La finca esmentada es troba pendent d’agrupació de les finques inicials i de posterior
segregació de les parts destinades a Sistema viari bàsic i Sistema d’espais lliures, a
favor de l’Ajuntament de Lleida.
Inscripció registral: pendent.
Ref. Cadastral: pendent.
FINCA OBJECTE DE TRANSMISSIÓ
La superfície objecte de transmissió és la corresponent a l’aprofitament privatiu, de
441,78 m2.
FITXA TÈCNICA:
Superfície: 441,78 m2
Edificabilitat màxima: La prevista al Pla General Municipal de Lleida: 1.076,58 m2st.
Ocupació màxima de la planta baixa, d’acord amb el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Lleida, aprovat inicialment: 352,57 m2.
Densitat màxima: La prevista al POUM, aprovat inicialment: 11 habitatges.

Usos: Dels previstos al Pla General Municipal de Lleida i al POUM, aprovat inicialment:
Comercial en planta baixa, residencial d’habitatges en plantes pisos i sota coberta,
aparcaments en planta/es soterrani/es i trasters en planta/es soterrani/es i/o sota
coberta.
S’adjunta plànol de la finca objecte de la transmissió.
Els terrenys es transmeten en la seva totalitat com un conjunt únic i no s’admetran
propostes de transmissió d’una part o parts del sòl que composa la finca objecte de
transmissió.
La venda es realitza en concepte de “cos cert”, per la qual cosa no hi cabrà cap tipus de
reclamació per raó de diferències de superfície, de condicions que puguin encarir els
preu de les construccions, ni de les possibles variacions del volum edificable que puguin
sorgir com a conseqüència de l’aplicació del planejament vigent, tant en relació a
l’edificació residencial i complementària, com la comercial. Aquestes circumstàncies no
constituiran motiu d’impugnació o resolució del contracte, ni de reclamació econòmica.
En compliment de l’acord de Ple de l’Ajuntament de Lleida de data 27 de juliol de 2018
pel qual se cedeixen gratuïtament les finques situades al Carrer Alsamora, núm. 17 i
núm. 21, baixos, carrer Galera, núm. 11-12 (Ereta, núm. 4-6) i carrer Ereta, núm. 2 a
l’EMU de Lleida SL, amb la transmissió de les mateixes per la constitució del dret de
superfície per a la promoció, construcció i gestió d’habitatges per a joves, es dóna
compliment a l’obligació de destinar el bé a les previsions de l’article 167 del Text refós
de la Llei d’Urbanisme (en endavant TRLU) aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost.
Des del moment de presentar les seves proposicions, els licitadors i, arribat el cas, la
Superficiària accepta les condicions jurídiques, tècniques, econòmiques i urbanístiques
actuals de la finca per a la construcció dels d’habitatges destinats a joves.
La finca descrita es troba, en tot cas, lliure de càrregues, gravàmens, arrendataris i
ocupants.
L’objecte d’aquest concurs públic, comprèn les prestacions principals següents:
a. La cessió d’un dret de superfície a favor de l’adjudicatària per un període de 75 anys.
b. La promoció per part de l’adjudicatària d’un edifici d’habitatges destinats a joves,
aparcaments i local/s comercial/s sobre la finca.
Els habitatges objecte de la promoció hauran de disposar de certificació energètica de
nivell A.
La promoció de l’edifici d’habitatges inclou la redacció del projecte bàsic, del projecte
executiu, la direcció d’obres, la seguretat i salut de l’obra, així com qualsevol altra
actuació que tingui a veure amb aquesta i la petició de tots aquells permisos o llicències
que siguin preceptius.
El projecte de l’edifici haurà de tenir en compte l’eixamplament del carrer Galera, d’acord
amb el que s’estableix al Pla General Municipal vigent i en coherència amb el POUM
aprovat inicialment.
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La inversió haurà d’incloure la promoció, construcció, gestió i manteniment de la totalitat
de l’edifici.
c. La conservació, gestió i explotació per part de l’adjudicatària de l’edifici d’habitatges,
aparcaments i local/s comercial/s a construir en compliment de la finalitat durant la
vigència del dret de superfície transmès, d’acord amb aquest Plec.
d. L’entitat adjudicatària en qualitat de titular del dret de superfície transmès, cedirà en
arrendament, o per qualsevol altre títol de cessió temporal de la possessió i l’ús, els
habitatges construïts, a persones inscrites en el registre de Sol·licitants d’HPO a Lleida
d’acord amb el que es preveu en aquestes Bases, per a ús habitual i permanent.
La finalitat de la constitució del dret de superfície és la de proveir el Centre Històric
habitatges destinats a joves, en els termes de l’article 4 de la Llei del dret a l’habitatge,
del servei d’interès general per assegurar un habitatge digne i adequat, així com
destinar-ho a les previsions contingues a l’article 167 del TRLU.
e. La reversió de l’edifici construït al titular del sòl quan finalitzi la vigència del contracte.
f. Com a contraprestació a la constitució del dret de superfície i en expressió de la seva
onerositat, la Superficiària assumirà l’obligació de pagament d’un cànon de 1.805,65 €
anuals.
g. El preu màxim de licitació es fixa en el preu màxim dels habitatges de protecció oficial
destinats a lloguer en règim general a Lleida i que ascendeix a 5’91 €/ m2 de superfície
útil, mensuals.
1.2. Naturalesa del contracte
Es tracta d’una transmissió a favor d’un tercer d’un dret de superfície, que quedarà
constituït mitjançant escriptura pública i amb la corresponent inscripció en el Registre de
la Propietat.
En aquest sentit, s’hi recolliran les condicions reguladores de la constitució del dret de
superfície a favor de l’adjudicatari, fent constar, entre d’altres, les següents qüestions:
cànon, termini, conservació i manteniment de l’immoble, obligacions i drets de la
Superficiària i de la titular del sòl, règim d’execució de les obres, destí dels habitatges,
conservació i manteniment de l’immoble, condicions resolutòries, i extinció i reversió del
dret de superfície.
El contracte serà el títol de transmissió del dret de superfície descrit a la clàusula primera
i tindrà naturalesa privada.
La jurisdicció civil de la ciutat de Lleida serà la competent per resoldre les controvèrsies
que puguin sorgir entre les parts respecte els efectes i extinció del contracte.
1.3. Procediment d’adjudicació
La transmissió onerosa per a la constitució del dret de superfície s’efectuarà mitjançant
concurs públic.
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Aquesta transmissió resta condicionada resolutòriament a un termini i a una destinació,
revertint els béns a la propietat transmitent en cas de produir-se la condició resolutòria.
El document translatiu del domini ha de fixar la destinació final dels béns i el termini per
fer-la efectiva, i l’adquirent s’ha d’obligar en els mateixos termes, així com a no
transmetre el bé per actes intervius mentre no es destini a aquesta finalitat o l’EMU de
Lleida SL no l’autoritzi, el que es garantirà mitjançant condició resolutòria.
Les anteriors condicions s’han de fer constar en el registre de la propietat.
1.4. Normativa aplicable
El contracte es regirà per les presents clàusules i les disposicions legals i
reglamentàries, de naturalesa administrativa i civil, vigents, i en particular en la Llei
5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, pel que fa a la
regulació del dret de superfície, els seus efectes i extinció.
El present concurs es regirà per:
- Aquestes bases.
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya.
- Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme.
- Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei
del Sòl i Rehabilitació Urbana.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. (LCSP)
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
- Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatius als
drets reials i la resta de normes de dret civil reguladores del dret de superfície, en
particular, les del Reglament Hipotecari.
- En defecte d'aquest últim, per les normes del Dret Privat.
- La Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
i el Decret 135/1995, de 24 de març, que aprova el Codi d’Accessibilitat de Catalunya.
- Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans.
- Resta de normativa aplicable.
2. NORMATIVA URBANÍSTICA D’APLICACIÓ. RESUM
2.1. Pla general municipal, vigent
D’acord amb el Pla general municipal vigent, els terrenys d’aprofitament privat estan
qualificats de Subzona de recuperació urbana, subclau 1Hru, que està regulada per
l’article 162, de la manera següent:
“6. Subzona de recuperació urbana, subclau 1Hru
6.1. Correspon a àrees urbanes amb necessitats urgents de recuperació social i urbana,
on l’edificació ja no existeix o bé, es troba en situació ruïnosa o en estat molt deficient, i
que requereixen la iniciativa pública per al seu desenvolupament.
6.2. L’objectiu d’aquesta zona és la regeneració del teixit urbà mitjançant projectes
unitaris de dimensió suficient que comportin el desenvolupament de nova construcció
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residencial amb condicions adequades i la millora de l’espai públic i de les
infraestructures urbanes.
6.3. Condicions de parcel·la, es fixa la parcel·la mínima en 600 m² i un front mínim de
20 m. Si la unitat de la subzona resulta de superfície inferior, aquesta constitueix la
parcel·la mínima edificable.
6.4. El projecte arquitectònic serà unitari per a tota la unitat de la subzona, tret que
prèviament es tramiti un pla de millora urbana d’ordenació de la volumetria i de les
façanes de l’edificació.
El projecte que es desenvolupi ha de garantir una adequada integració urbana i el
respecte per al teixit edificat característic del centre històric. Sense necessitat de
mimetismes, el projecte d’arquitectura tindrà en compte la forma i les dimensions del
parcel·lari original, el gra del teixit edificat en l’entorn i les característiques tipològiques
de les edificacions tradicionals.
El projecte arquitectònic unitari mantindrà el sostre edificable màxim establert pel
planejament vigent en la regulació de la zona de centre històric, clau 1H.
S’estableixen com a paràmetres secundaris orientatius la fondària edificable, el nombre
màxim de plantes, l’altura reguladora màxima i la formalització volumètrica i compositiva
de l’edificació.
6.5. S’admeten les reculades de les edificacions per a la millora de l’espai públic, que
es regularan d’acord a l’article 70 de les normes, en concret per la modalitat a) reculades
en tot el front d’alineació en la totalitat de l’illa. La reculada de l’edificació no limitarà el
sostre edificable del conjunt.
6.6. En els aspectes no regulats per aquest apartat són d’aplicació les condicions
determinades per a la Zona de centre històric, clau 1H.”
2.2. Pla d’Ordenació Urbanística municipal, aprovat inicialment
Al efectes de l’aplicació de la suspensió de llicències acordada amb l’aprovació inicial
del POUM, en data 25 d’abril de 2018, cal tenir en consideració que els terrenys
d’aprofitament privat es qualifiquen de subzona R1b Recuperació urbana, i estan
regulats normativament a l’article 157, de la manera següent:
“Art. 157. Regulació de la subzona R1b “Recuperació urbana“
Correspon a àrees urbanes amb necessitats urgents de recuperació social i urbana, on
l’edificació ja no existeix o bé, es troba en situació ruïnosa o en estat molt deficient, i que
requereixen la iniciativa pública per al seu desenvolupament.
L’objectiu d’aquesta zona és la regeneració del teixit urbà mitjançant projectes unitaris
de dimensió suficient que comportin el desenvolupament de nova construcció
residencial amb condicions adequades i la millora de l’espai públic i de les
infraestructures urbanes.
1. El tipus de regulació volumètrica d’aquesta subzona és per volumetria flexible (Vf),
d’acord amb el que regula l’Art. 294, d’acord amb el que regula l’apartat 4 d’aquest article
i el nombre màxim de plantes definit en els plànols d’ordenació detallada de sòl urbà.
2. Aquesta subzona es regula segons l’edificació situada en relació al vial i, per tant, li
són d’aplicació també els següents paràmetres d’ordenació del Capítol II
PARÀMETRES D’ORDENACIÓ DEL TÍTOL IX. PARÀMETRES URBANISTICS:
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a) Paràmetres referits a la parcel.la, de l’Art. 301 a l’Art. 316,’ de paràmetres comuns a
tot tipus d’ordenació, amb les següents regulacions específiques que prevalen a la
general:
Parcel.la mínima: es fixa en 600 m² i un front mínim de 20 m.
b) Paràmetres referits al carrer, de l’Art. 317 a l’Art. 325, amb les següents regulacions
específiques que prevalen a la general:
S’admeten les reculades de les edificacions per a la millora de l’espai públic, que
abastaran tot el front d’alineació entre carrers transversals. La reculada de l’edificació
no limitarà el sostre edificable del conjunt.
c) Paràmetres referits a l’edifici, de l’Art. 326 a l’Art. 347, amb les següents regulacions
específiques que prevalen a la general:
c.1) El projecte arquitectònic serà unitari per a tota la unitat de la subzona, tret que
prèviament es tramiti un pla de millora urbana d’ordenació de la volumetria i de les
façanes de l’edificació.
El projecte que es desenvolupi ha de garantir una adequada integració urbana i el
respecte per al teixit edificat característic del Centre Històric. Sense necessitat de
mimetismes, el projecte d’arquitectura tindrà en compte la forma i les dimensions del
parcel·lari original, l’escala i el gra del teixit edificat en l’entorn i les característiques
tipològiques de les edificacions tradicionals.
S’estableixen com a paràmetres secundaris orientatius la fondària edificable, el nombre
màxim de plantes, l’altura reguladora màxima i la formalització volumètrica i compositiva
de l’edificació.
c.2) Nombre màxim de plantes i altura reguladora màxima:
En funció de l’amplada del carrer: < 4 m
≥4m

PB + 2PP - 9,90 m.
PB + 3PP - 12,90 m.

c.3) Plana baixa: L’alçada màxima serà de 3,5 m lliures des de la vorera, excepte en els
fronts de façana als eixos comercials centrals de la ciutat, especificats en l’Art. 155 de
regulació de la subzona R1a2 “Eix comercial“, que serà de 5,5 m.
c.4) Planta altell: s’admeten els altells vinculats a la plana baixa comercial o de serveis,
en els eixos comercials centrals de la ciutat, especificats en l’Art. 155 de regulació de la
subzona R1a2 “Eix comercial“.
5. Condicions d’ús: l’ús general és el residencial d’habitatge plurifamiliar amb la
possibilitat de destinar la planta baixa a l’ús comercial, de serveis o a tallers artesanals.
La resta d’usos en relació a aquesta clau resten regulats a l’Annex II. Usos de les zones”.

3. LICITADORS, DOCUMENTACIÓ I OFERTES
3.1. Licitadors
3.1.1. Requisits generals
Podran presentar proposicions els promotors públics o privats amb seu social o
operativa a Catalunya que compleixin amb els requisits de capacitat i solvència exigits.
3.1.2. Requisits de capacitat
Per presentar-se a la present licitació caldrà complir els següents requisits de solvència:
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Solvència tècnica:
- El licitador haurà d’indicar el personal tècnic i equip multidisciplinar que,
integrat o no en l’entitat, participarà en la promoció, construcció i gestió dels
habitatges. Aquest equip multidisciplinari estarà format necessàriament per
persones especialitzades en l’àmbit jurídic, econòmic, tècnic (arquitectònic,
mediambiental...) i social.
Solvència econòmica i financera:
S’acreditarà mitjançant el compliment d’alguns dels següents requisits:
- Volum anual de negocis, o be volum anual de negocis en l’àmbit al que es
refereixi el contracte, per import igual o superior a 1.200.000 €.
- Existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals
per import igual o superior a 1.200.000 €.
3.2. Documentació que han de presentar les entitats licitadores
Les licitadores presentaran tres sobres tancats i firmats, en els quals s'indicarà, a més
a més del nom de l’entitat licitadora, el títol del concurs públic i contindran: el primer (A)
la documentació exigida per a prendre part en el procediment obert, el segon (B1) la
documentació que haurà de ser valorada segons criteris de judici de valor i el tercer (B2)
ha de contenir la documentació que haurà de ser valorada segons criteris avaluables de
forma automàtica.
3.2.1. SOBRE A
A l’exterior ha de figurar la menció "Sobre A: Documentació administrativa per al
concurs públic relatiu a la constitució d’un dret de superfície per a la construcció
d’un edifici d’habitatges destinat a joves en el solar situat als carrers Ereta-GaleraAlsamora, presentada per l’entitat ........” s’haurà d’adjuntar documentació que es
detalla a continuació:
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o

Declaració responsable d’acord amb el model que s’incorpora a l’annex en què
es posi de manifest que la persona licitadora està legalment constituïda, que
compleix els requisits de solvència econòmica i financera, que no està incursa
en cap dels supòsits de prohibició de contractar i que es troba al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades
per les disposicions vigents signada per la persona licitadora, sens perjudici que
la justificació acreditativa d’aquest requisit s’hagi de presentar, abans de
l’adjudicació, per l’empresari a favor del qual s’hagi d’efectuar aquesta.
Declaració responsable de vigència de les circumstàncies que donaren lloc a la
declaració, per part de l’Administració Tributària, d’exempció d’IVA, si escau.

o

En el cas d’entitats estrangeres, declaració de la seva submissió a la jurisdicció
dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre per totes les incidències
que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia
expressa al fur jurisdiccional que pogués correspondre al licitant.

o

Justificació de la solvència tècnica de la persona licitadora mitjançant
l’aportació dels documents següents:

-

Indicació del personal tècnic i equip multidisciplinari que, integrat o no en
l’entitat, participarà en la promoció, construcció i gestió dels habitatges.
Aquest equip multidisciplinari estarà format necessàriament per persones
especialitzades en l’àmbit jurídic, econòmic, tècnic (arquitectònic,
mediambiental...) i social.

Correspon a l’òrgan de contractació la valoració i suficiència de la solvència tècnica
i econòmica.
Així mateix aquest òrgan podrà comprovar en qualsevol moment la veracitat i exactitud
d’aquestes declaracions.
3.2.2. SOBRE B1
A l'exterior ha de figurar la menció "Sobre B1. Proposició subjecta a valoració
subjectiva, per al concurs públic relatiu a la constitució d’un dret de superfície per
a la construcció d’un edifici d’habitatges destinat a joves en el solar situat als
carrers Ereta-Galera-Alsamora, presentada per ........... (nom entitat, adreça,
telèfon, correu electrònic i persona de contacte)”
Aquest sobre ha de contenir tota la documentació acreditativa de les referències
tècniques per a la ponderació dels criteris d'adjudicació avaluables en base a judicis de
valor, assenyalats en aquestes bases.
Ha de contenir:
(a1) Proposta tècnica, elaborada a nivell d’avantprojecte, corresponent a les obres de
construcció de l’edifici d’habitatges amb certificació energètica de nivell A, de local/s
comercial/s i d’aparcaments. L’avantprojecte d’arquitectura només inclourà una
memòria explicativa de màxim d’un full DINA4 i una explicació gràfica en un màxim de
dos fulls DINA3 en format rígid. Una còpia d’aquesta documentació també s’inclourà
dins d’aquest sobre en format electrònic (CD/DVD/Llapis de memòria).
La proposta tècnica presentada haurà d’exposar:
- la capacitat del projecte de relacionar-se i llegir el seu entorn proper, la seva qualitat
arquitectònica i la seva capacitat d’entendre i “fer ciutat” amb els elements compositius
que el defineixen.
- la racionalitat i funcionalitat del projecte amb els rendiments de superfícies
útils/construïdes de les tipologies d’habitatges i del conjunt de la promoció (espais
comuns i privatius).
- la racionalitat general de la proposta, en especial els plantejaments constructius,
estructural i de les instal·lacions.
- el plantejament mediambiental i els criteris generalistes d’eficiència energètica.
(a2) Proposta tècnica relativa al desenvolupament de les obres de construcció de
l’edifici, a la qual es detallaran els següents extrems: (i) Pressupost desglossat per
partides, prenent com a referència l’índex de preus ITEC, de les obres de construcció
dels habitatges, aparcaments o local/s comercial/s; (ii) Termini de finalització de les
obres de construcció de l’edifici d’habitatges i d’inici de la cessió d’ús; (iii) Programa
d’obres, en el qual es determinaran els terminis d’inici i acabament estimats de les obres
de construcció de l’edifici d’habitatges; (iv) Relació justificada dels recursos tècnics,
personals i materials que l’entitat es comprometen a destinar al compliment de les
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obligacions derivades de l’adjudicació relatives a l’execució de les obres de construcció
dels habitatges.
La proposta tècnica presentada haurà d’exposar:
- El desenvolupament del pla d’obres.
- Les millores en els mitjans humans i la seva dedicació a l’obra.
- El pla de gestió mediambiental.
(a3) Proposta tècnica relativa a la conservació, manteniment preventiu i correctiu, gestió
i explotació de l’edifici d’habitatges. En aquesta es detallarà a nivell de proposta l’abast,
programació i periodicitat de les actuacions i obres de reparació, conservació i
manteniment preventiu i correctiu, així com actuacions de gestió i explotació de
lloguers/cessió d’ús que el licitador es comprometi a dur a terme respecte de l’edifici
d’habitatges, i que serà especificativa del mitjans tècnics, personals i materials que es
destinaran a l’execució d’aquestes actuacions de reparació, conservació, manteniment
i gestió.
La proposta tècnica presentada haurà d’exposar:
- les rutines de manteniment preventiu periodificat en el temps durant el termini del dret
de superfície.
- el manteniment correctiu amb terminis de resolució en el temps.
- la gestió de lloguers i explotació de l’edifici periodificat en el temps.
3.2.3. SOBRE B2
A l'exterior ha de figurar la menció "Sobre B2. Proposició subjecta a valoració
automàtica, per al concurs públic relatiu a la constitució d’un dret de superfície
per a la construcció d’habitatges destinats a joves en el solar situat als carrers
Ereta-Galera-Alsamora, presentada per ........... (nom entitat, adreça, telèfon, correu
electrònic i persona de contacte)”
Aquest sobre ha de contenir la documentació acreditativa de les referències tècniques
per a la ponderació del criteri avaluable de forma automàtica, següent:
-

Preu del lloguer o altre règim de cessió d’ús per habitatge (euros/m2 útil)
mensual

4. INFORMACIÓ,
ADJUDICACIÓ

PRESENTACIÓ

D’OFERTES,

TERMINI

DE

LICITACIÓ

I

4.1. Perfil de contractant
Les persones interessades en aquesta contractació podran accedir al perfil de
contractant de la pàgina web http://emu.paeria.es/ on figurarà la informació i la
documentació necessària per participar en aquesta licitació.
4.2. Presentació de proposicions
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Les proposicions es presentaran en plica tancada en la qual figurarà la següent
inscripció:
“Proposició per al concurs públic relatiu a la constitució d’un dret de superfície
per a la promoció, construcció i gestió d’un edifici d’habitatges destinat a joves
situat al carrer ............................., per part de l’entitat (nom entitat, adreça, telèfon,
correu electrònic i persona de contacte)”
Cada plica contindrà tres sobres tancats, amb la documentació següent:
- Sobre A: Documentació administrativa.
- Sobre B1: Criteris d'adjudicació avaluables en base a judicis de valor.
- Sobre B2: Criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica.
Cada persona licitadora no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc podrà
subscriure cap proposta d’agrupació temporal amb altres, si ho ha fet individualment, o
figura en més d'una unió temporal. La contravenció d'aquest principi donarà lloc a
l’exclusió automàtica de totes les proposicions que hagi presentat.
4.3. Lloc, termini i horari de presentació
Les persones licitadores hauran de presentar les seves proposicions dins el termini
previst en l’anunci de la licitació del Perfil del Contractant de l’EMU de Lleida SL. Les
proposicions s’hauran de presentar a l’OFICINA LOCAL D’HABITATGE DE LLEIDA,
carrer Cavallers, 14-20, baixos de Lleida.
Les proposicions també podran ser enviades per correu ordinari. En el cas que les
ofertes es trametin per correu, els licitadors hauran de justificar que la data d’imposició
de la tramesa a l’Oficina de Correus és com a màxim, la del dia i hora indicat en el
paràgraf anterior i anunciar-la a l’EMU DE LLEIDA SL, mitjançant fax o correu electrònic
(mtmarch@paeria.cat) dins el mateix termini (dia i hora) indicat.
Sense la concurrència d’aquests requisits, l’oferta no serà admesa si és rebuda amb
posterioritat al termini assenyalat. D’altra banda, transcorreguts deu dies naturals des
de la finalització del termini no serà admesa cap proposta enviada per correu o
missatgeria.
4.4. Criteris bàsics de selecció.
Els criteris de valoració de les proposicions que farà servir la Mesa de contractació a
l’hora d’avaluar la conveniència de les proposicions que es formulin seran els següents:

4.4.1. Contingut del sobre B.1.
Criteris que depenen d’un judici de valor. Fins a 75 punts
A) Per la valoració de la proposta arquitectònica, tot contemplant els mínims previstos
en les bases de la licitació en el conjunt dels aspectes que li són propis: arquitectònics,
constructius i ambientals. Fins a 45 punts:
- Es valorarà la capacitat del projecte de relacionar-se i llegir el seu entorn proper, la
seva qualitat arquitectònica i la seva capacitat d’entendre i “fer ciutat” amb els elements
compositius que el defineixen: fins a 25 punts.
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- Es valorarà la racionalitat i funcionalitat del projecte amb els rendiments de superfícies
útils/construïdes de les tipologies d’habitatges i del conjunt de la promoció (espais
comuns i privatius): fins a 5 punts.
- Es valorarà la racionalitat general de la proposta, en especial els plantejaments
constructius, estructural i de les instal·lacions: fins a 10 punts.
- Es valorarà el plantejament mediambiental i els criteris generalistes d’eficiència
energètica: fins a 5 punts.
B) Per la valoració de la proposta tècnica relativa al plantejament, planificació i
programació de les obres de construcció tenint en compte el seu correcte
desenvolupament, el termini d’execució i el inici de l’explotació dels habitatges tot
contemplant la qualitat, idoneïtat i sostenibilitat dels recursos tècnics, personals i
materials proposats. Fins a 10 punts:
- Pel desenvolupament del pla d’obres. Fins a 5 punts
- Per les millores en els mitjans humans i la seva dedicació a l’obra. Fins a 3 punts
- Pel pla de gestió mediambiental. Fins a 2 punts
C) Per la valoració de la proposta tècnica relativa a la conservació, manteniment, gestió
i explotació del conjunt de l’edifici (habitatges, locals comercials, aparcaments, elements
comuns i privatius o d’altres que els poguessin composar) durant el termini del dret de
superfície tot contemplant la qualitat, idoneïtat i sostenibilitat i els recursos tècnics,
personals i materials proposats. Fins a 20 punts:
- Per la proposta d’unes rutines de manteniment preventiu periodificat en el temps durant
el termini del dret de superfície. Fins a 7,5 punts
- Per la proposta del manteniment correctiu amb terminis de resolució en el temps. Fins
a 7,5 punts
- Per la proposta de gestió de lloguers i explotació de l’edifici periodificat en el temps.
Fins a 5 punts
4.4.2. Contingut del sobre B.2.
Criteris avaluables de forma automàtica. Fins a 25 punts.
Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació d’aquest contracte, són els següents:
Únic. Preu de lloguer més baix respecte el preu màxim del lloguer de protecció de règim
general a Lleida.
El preu de lloguer màxim de licitació es fixa en el preu màxim dels habitatges de
protecció oficial destinats a lloguer en règim general a Lleida i que ascendeix a 5’91 €/
m2 de superfície útil mensuals.
S’atribuirà la màxima puntuació (25 punts) a la proposició admesa que ofereixi un preu
de lloguer més baix respecte el preu màxim de licitació (5’91 €/ m2 de superfície útil
mensuals).
La puntuació de la resta d’ofertes econòmiques serà proporcional, amb el ben entès que
la proposició econòmicament més avantatjosa obtindrà 25 punts i l’oferiment de les
condicions econòmiques mínimes previstes es correspon amb una puntuació de 0 punts.
La puntuació obtinguda resultarà de l’aplicació de la fórmula següent:
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Punts= ((preu de lloguer màxim de licitació – import del lloguer ofert licitador) / (preu de
lloguer màxim de licitació – import de lloguer millor ofert)) x 25
Tots els percentatges, d’alces i de puntuació, es calcularan amb dos decimals. Les
fraccions percentuals del segon decimal s’arrodoniran inferiorment quan siguin inferiors
a mig punt i s’arrodoniran superiorment quan siguin iguals o superiors a mig punt
percentual.
4.5. Obertura de proposicions
1.- Una vegada finalitzat el termini de presentació de proposicions, s’analitzarà i es
qualificarà la documentació integrant del sobre A. Si s'observen defectes o omissions
esmenables, s’atorgarà un termini de 3 dies hàbils per esmenar-los. Així mateix, es
podrà demanar als licitadors aclariments sobre els certificats i documents presentats, o
requerir-los per a la presentació d'altres complementaris, que hauran de presentar-se
en un termini no superior a 3 dies hàbils.
2.- Finalitzat el termini d’esmenes, es procedirà a l'obertura i valoració dels sobres B1
”Proposta subjecta a valoració subjectiva” mitjançant un Comitè format per experts amb
qualificació apropiada per a realitzar l’avaluació de les ofertes, amb un mínim de 3
membres que no podran estar adscrits a l’òrgan proposant del contracte. Aquesta
operació no tindrà caràcter públic. El Comitè disposarà de 15 dies per a la redacció del
pertinent informe de valoració.
3.- Una vegada subscrit l'informe citat amb la ponderació dels criteris dependents d'un
judici de valor, es convocarà a l’obertura dels sobres B2. Aquesta sessió, que serà
pública, es comunicarà electrònicament als ofertants i a través del perfil del contractant
de l’EMU DE LLEIDA SL o la seu electrònica municipal, i en ella es donarà a conèixer la
ponderació assignada als criteris que depenen d'un judici de valor, que s’afegirà a la
valoració basada en criteris objectius.
4.6. Puntuació mínima.
L’EMPRESA MUNICIPAL D’URBANISME DE LLEIDA. S.L., previs els informes i
assessorament que cregui oportuns, un cop valorades les ofertes les classificarà per
ordre decreixent.
La proposta d’adjudicació del solar es farà només en el cas que l’ofertant obtingui una
puntuació mínima global de 60 punts, d’aquesta manera es garanteix la solidesa i
viabilitat de la proposta presentada.
En el cas que cap de les propostes presentades obtingui la puntuació mínima (60/100)
es declararà deserta l’adjudicació del solar.
4.7. Adjudicació per a la constitució del dret de superfície. Garantia definitiva.
En el termini de quinze dies hàbils a comptar des de la notificació del requeriment, el
licitador que hagi presentat la millor oferta haurà de presentar la documentació que se li
requereixi així com acreditar que s’ha procedit a constituir la garantia definitiva, que
s’efectuarà mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 108 de la Llei 9/2017
de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
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La garantia definitiva que es constituirà a favor de l’EMU DE LLEIDA SL serà per import
equivalent al 3% del valor de la promoció a executar sobre la finca, que exercirà la funció
de garantia en la constitució del dret de superfície. El valor estimat de la promoció és de
1.291.893,07 €.
La persona licitadora presentarà la documentació acreditativa que es relaciona a
continuació:
o

DNI o NIF de qui subscrigui la proposició.

o

Escriptura pública de constitució o modificació de l’entitat licitadora,
degudament inscrites en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció
els sigui exigible.

o

Escriptura pública de nomenament de càrrec social o poder notarial per
representar a la persona o entitat degudament inscrites en el corresponent
Registre quan l’esmentada inscripció els hi sigui exigible.
La documentació que acrediti la representació i facultats de la persona licitadora
que sigui l’adjudicatària - llevat que estigui inscrit al Registre de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya - haurà de ser validada per l’EMU DE LLEIDA SL
prèviament a la formalització del contracte, sens perjudici de les responsabilitats
en què aquell hagi pogut incórrer relatives a la validesa d’aquest document en la
data final del termini per a la presentació de proposicions.

o

Si es tracta d’empreses pertanyents a altres estats membres de la Unió
Europea, s’exigirà que acreditin les condicions exigides per l’Estat corresponent.
Si aquesta legislació exigeix una autorització especial o la pertinença a una
determinada organització per poder prestar el servei, hauran d’acreditar que
compleixen aquest requisit.

o

Si es tracta d’empreses no comunitàries s’haurà d’aportar tota la
documentació que especifica la LCSP.

o

Justificació de la solvència econòmica i financera de la persona licitadora, en
els termes establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, mitjançant l’aportació d’algun dels documents següents:
- Volum anual de negocis, o be volum anual de negocis en l’àmbit al que se
refereixi el contracte, per import igual o superior a 1.000.000 €.
- Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos
professionals.

I la documentació acreditativa de trobar-se, si s’escau, al corrent en el compliment:
a) De les obligacions tributàries (amb l’Agencia Tributaria i amb l’Ajuntament de Lleida)
b) De les obligacions amb la Seguretat Social
c) Del pagament de l’impost sobre activitats econòmiques, si escau. En tots els casos
caldrà aportar la documentació següent:
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c1) Si l’adjudicatària és subjecte passiu de l’impost sobre activitats econòmiques i està
obligada a pagar aquest impost, haurà de presentar el document de l’alta de l’impost
relatiu a l’exercici corrent amb l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o l’últim
rebut de l’impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se donat de
baixa en la matrícula de l’impost.
c2) Si l’adjudicatària es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de
l’article 83 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aportarà una declaració
responsable especificant legal d’exempció i el document de declaració en el cens
d’obligats tributaris.
d) Pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil actualitzada i rebut del seu pagament,
amb una cobertura mínima de 1.200.000,00 € per sinistre on consti com a assegurat
addicional l’EMU de Lleida SL.
e) Document acreditatiu del dipòsit de la garantia definitiva a l’EMU de Lleida SL.
En cas de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s'entendrà que l’adjudicatària retira la seva oferta, procedint-se en aquest cas a demanar
la mateixa documentació a la persona licitadora següent, per l'ordre en què hagin quedat
classificades les seves ofertes.
Complimentat adequadament el requeriment, es procedirà a l’adjudicació de la licitació
mitjançant resolució de l’òrgan de contractació.
4.8. Publicitat del projecte adjudicat.
L'adjudicació del dret de superfície es notificarà a les empreses licitadores i alhora es
publicarà en el perfil del contractant.
L’adjudicatària quedarà autoritzada des de la notificació de l’adjudicació per a:
1.- Instal·lar, prèvia obtenció dels permisos corresponents, un suport publicitari
desmuntable, als efectes de donar a conèixer el projecte arquitectònic i de a construir
en aquell solar.
2.- Realitzar, prèvia obtenció dels permisos corresponent, qualsevol acció informativa
que tingui per objecte el projecte d’habitatge.
Qualsevol acció publicitària o informativa relacionada amb aquesta adjudicació inclourà
necessàriament una menció específica al caràcter públic del solar adjudicat mitjançant
la present licitació.

5. FORMALITZACIÓ DEL DRET DE SUPERFÍCIE
La formalització del dret de superfície s'efectuarà en document públic dins el termini de
30 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut la notificació de
l’adjudicació.
La constitució del dret de superfície serà instrumentada mitjançant escriptura pública.
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Les despeses i impostos que s’originin per la constitució del dret de superfície, fins la
seva inscripció preceptiva en el Registre de la Propietat, aniran a càrrec de la
Superficiària.
6. CONDICIONS GENERALS DELS DRETS DE SUPERFÍCIE
6.1. Objecte i finalitat
L’objecte del contracte resultant de la licitació és la constitució per part de l’EMU DE
LLEIDA SL d’un dret de superfície a favor de l’entitat que resulti adjudicatària del concurs
(en endavant, Superficiària), per a la construcció d’una promoció d’habitatges destinats
a joves sobre la finca descrita al punt 1.1.
L’entitat adjudicatària serà la titular del dret de superfície constituït i cedirà l’ús dels
habitatges a joves de fins a 35 anys d’edat, per a ús de domicili habitual i permanent.
6.2. Condicions del dret de superfície
6.2.1. Objecte
L’EMU DE LLEIDA SL constituirà a favor de la Superficiària un dret de superfície sobre
la finca descrita al punt primer del plec per a destinar-la a la promoció, construcció i
gestió d’habitatges destinats a joves, de fins a 35 anys d’edat, en règim de lloguer o
qualsevol altre règim de cessió o transmissió temporal de la possessió i l’ús.
La Superficiària podrà destinar els habitatges a lloguer protegit, d’acord amb la
normativa vigent i amb el present plec de bases.
6.2.2. Termini
El termini de vigència del dret de superfície serà per un període de 75 anys a comptar
des de l’endemà de l’atorgament de la pertinent escriptura pública de constitució del dret
de superfície. Un cop finalitzat el termini, la propietat Superficiària revertirà a l’EMU DE
LLEIDA SL.
En l’escriptura pública s’hi farà constar, com a condició essencial de la constitució del
dret real, l’obligació de la Superficiària de destinar la promoció edificada a atendre les
necessitats d’habitatge per a joves, d’acord amb l’establert a la normativa aplicable, a
les presents Bases i a l‘oferta formulada per l’adjudicatària.
6.2.3. Terminis per a la construcció de l’edifici d’habitatges
La persona titular del dret de superfície disposarà de 6 mesos, des de la constitució del
dret de superfície al seu favor, per a sol·licitar la llicència d’obres. Posteriorment, el
termini per a l’inici i acabament de les obres serà el que fixi la pròpia llicència.
En qualsevol cas, el termini per a l’inici de les obres serà de 6 mesos i l’acabament de
les obres es fixa en un màxim de 3 anys, ambdós des de l’atorgament de la llicència.
Aquest termini de 3 anys es farà constar com a condició resolutòria en el document
públic on consti la transmissió del bé.
Si la persona adquirent (Superficiària) incompleix el termini de 3 anys fixat per a destinar
el bé a la finalitat establerta (habitatge per a joves), l’administració o entitat transmetent

15

poden exigir el compliment d’aquesta obligació finalista o resoldre el contracte de
transmissió, amb el rescabalament dels danys i l’abonament d’interessos en ambdós
casos tenint en compte les indemnitzacions o penalitzacions que, si escau,
corresponguin d’acord amb el que disposa la LCSP.
6.2.4. Cànon i condicions econòmiques del dret de superfície
Com a contraprestació a la constitució del dret de superfície i en expressió de la seva
onerositat, la Superficiària assumirà l’obligació econòmica de pagament de 1.805,65 €
anuals.
El cànon s’abonarà per anys natural anticipats, durant el mes de gener de cada any,
mitjançant l’oportuna domiciliació bancària en el compte que assenyali la Superficiària.
S’estableix una carència de 2 anys a comptar de la constitució del dret de superfície.
El cànon s’actualitzarà cada any i es modificarà en la mateixa proporció en que hagi
variat durant els dotze mesos precedents l’Índex de Preus al Consum pel conjunt de
l’Estat que publiqui l’Institut Nacional d’estadística o organisme que el substitueixi,
servint com a base la renda actualitzada durant l’any anterior.
6.2.5. Obres i instal·lacions
La finca sobre la que es constitueix el dret de superfície es transmet en l’estat actual,
amb les d’escomeses generals existents corresponents als subministraments de què
estan dotats.
La promoció de l’edifici d’habitatges inclou la redacció del projecte bàsic, del projecte
executiu, de la direcció d’obres, de la seguretat i salut de l’obra, així com qualsevol altra
actuació que tingui a veure amb aquesta i la petició de tots aquells permisos o llicències
que siguin preceptius.
La Superficiària haurà de realitzar les obres de l’edifici, prèvia obtenció de la preceptiva
llicència municipal, i les executarà sota la supervisió dels Serveis Tècnics Municipals,
d’acord amb el calendari previst al punt 6.2.3. i d’acord amb la proposta oferta per
l’adjudicatari.
La Superficiària realitzarà les obres d’urbanització necessàries per l’acabament de la
pavimentació del vial en la part que l’edificació s’enretiri de les alineacions viàries, amb
les mateixes condicions que la resta del carrer.
La totalitat de les obres i millores incorporades de manera permanent i fixa als espais
objecte del dret de superfície restaran de propietat municipal, sense indemnització o
compensació de cap mena.
Les obres de construcció de l’edifici objecte del dret de superfície s’executaran d’acord
amb la normativa vigent i les disposicions incloses a les presents Bases.
Per dur a terme la construcció, instal·lació i posada en funcionament de l’edifici, la
Superficiària disposarà del termini establert al punt 6.2.3.
En cas d’incomplir-se aquest termini, es produirà l’extinció del dret de superfície i el
l’EMU DE LLEIDA SL recuperarà el ple domini i la possessió de la finca. Aquest termini
podrà ser objecte de pròrroga, per justa causa apreciada i consentida per la propietat.
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En cas de pròrroga, s’entendrà ampliat, per al mateix període, el termini màxim de
vigència del dret de superfície.
El còmput total del termini del dret de superfície en cap cas podrà excedir del termini
màxim legal previst (99 anys).
6.2.6. Despeses de manteniment i funcionament
Durant la vigència del dret de superfície, la Superficiària assumirà les despeses de les
obres i treballs de manteniment ordinari i extraordinari, conservació i reparació
necessàries per tal de mantenir les instal·lacions i obres de l’edifici, existents o que
puguin existir en el futur, en perfecte estat d’ús i conservació, incloses les de
contractació amb les companyies subministradores, les altes dels comptadors, els
consums dels diversos subministraments i, en general, totes les despeses derivades de
la utilització dels immobles i la seva destinació a les finalitats objecte del dret de
superfície.
La Superficiària assumirà igualment les despeses dels serveis comunitaris que els
corresponguin, així com els tributs que, en el seu cas, gravin la propietat i siguin
legalment exigibles.
En tot cas, si malgrat això, l’EMU DE LLEIDA SL realitza algun pagament pels conceptes
indicats, podrà repercutir-lo a la Superficiària.
Així mateix, aniran a càrrec de la Superficiària els impostos, arbitris i taxes de qualsevol
classe que puguin gravitar sobre la propietat de l’immoble o la seva ocupació.
6.2.7. Despeses i tributs
La Superficiària assumirà les despeses i tributs que es generin de la constitució del dret
de superfície i de la seva posterior elevació a públic, del seu compliment i inscripcions
registrals, de conformitat amb la normativa aplicable.
7. OBLIGACIONS I DRETS DE LA SUPERFICIÀRIA
Seran obligacions i drets de la Superficiària, sense perjudici de la resta d’obligacions i
drets que resulten d’aquestes Bases i de la normativa d’aplicació, les següents:
a. Redactar i assumir les despeses de redacció del corresponent projecte de les
obres a executar al solar objecte del dret de superfície (que inclourà també
l’Avantprojecte i el Projecte Bàsic i Executiu) i dels respectius visats. Així mateix,
caldrà que el projecte disposi del vistiplau de la Comissió Tècnica d’Habitatge
municipal.
b. Realitzar al seu risc i ventura la construcció l’edifici per a la promoció d’habitatges
destinats a joves, locals comercials i aparcaments d’acord amb les previsions de
les presents Bases i respectant el planejament vigent.
c. La realització al seu càrrec de tot tipus de gestions, projectes, escomeses
prèvies, etc. (i els pagaments que comportin), necessaris per a l’obtenció de
l’alta/permís/legalització de totes les instal·lacions i subministraments,
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contractació amb les empreses de serveis (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.),
així com els d’evacuació, clavegueram, etc. i les taxes municipals corresponents.
d. Assumir totes les despeses (honoraris, aranzels, impostos, etc.) necessàries per
a l’execució de les obres, incloses les despeses de direcció facultativa i
d’execució i d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut del projecte i procedir a la
inscripció del dret de superfície, com a dret real, al Registre de la Propietat.
Seran igualment a càrrec de la Superficiària les despeses que s’originin pels
següents conceptes:
- Obtenció dels permisos necessaris municipals o de la Generalitat de Catalunya.
- Honoraris de qualsevol classe de tècnics, per la projecció i direcció de les obres,
inclosos els visats dels Col·legis professionals.
- Sous, salaris i tota classe de retribucions que hagin de percebre per la realització
de l’obra qualsevol persona que treballi en ella.
- Materials de tota classe, inclosos els que exigeixi la instal·lació dels serveis
projectats.
- Quantitats a satisfer a les companyies subministradores de serveis per drets
d’instal·lació, connexions o qualsevol altre.
- Els tributs que gravin la construcció i gestió de l’edifici d’habitatges, així com la
resta d’impostos, taxes i contribucions especials que legalment li corresponguin.
- I, en general, qualsevol despesa que sigui necessària per fer que els habitatges
i els locals quedin completament construïts i en perfecte estat d’habitabilitat o
d’ús.
e. Presentar el certificat final d’obra i efectuar la comunicació de la primera
utilització i ús de l’edifici.
f.

Complir amb les obligacions econòmiques establertes en el plec.

g. Acomplir les instruccions i indicacions dels Serveis Municipals, de l’EMU DE
LLEIDA SL i d’altres organismes públics competents.
h. Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat social i
de seguretat, prevenció de riscos laborals.
i.

D’acord amb les presents Bases, obtenir el consentiment previ i exprés de l’EMU
DE LLEIDA SL per transmetre a tercers, totalment o parcial, el dret de superfície.

j.

D’acord amb les presents Bases, prèvia l’autorització expressa de l’EMU DE
LLEIDA SL, es podrà gravar el dret de superfície amb hipoteca, o altres drets
reals de garantia.

k. Si s’escau, dur a terme, per ella mateixa, la divisió en propietat horitzontal dels
habitatges i la seva inscripció en el Registre de la Propietat, dins el termini
establert, assumint totes les despeses i impostos que se’n derivin.
l.

Formalitzar en escriptura pública, al seu càrrec, l’obra nova realitzada i la seva
inscripció en el Registre de la Propietat, dins el termini establert, assumint totes
les despeses i impostos que se’n derivin.

m. D’acord amb les presents Bases, destinar els habitatges per a ús de domicili
habitual i permanent per a joves (fins un màxim 35 anys).
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n. Fixar com a preu màxim del lloguer el que s’estableixi en la proposta
adjudicatària sense que pugui excedir del mòdul vigent per metre quadrat útil
fixat per als habitatges de protecció oficial de lloguer en règim general. Els preus
del lloguer s’actualitzaran anualment, en la data en que es compleixi cada any
de vigència del contracte, segons l’Índex de Preus al Consum, publicat per
l'Institut Nacional d'Estadística o qualsevol altre organisme que el substitueixi.
o. Gestionar els locals comercials al seu risc i ventura i d’acord amb la normativa
vigent.
p. La construcció de l'edifici, l'adquisició de béns, el muntatge d'instal·lacions i
posterior ús i gaudi de l’edifici serà per a la Superficiària de la finca.
La Superficiària de la finca es farà càrrec de la conservació i manteniment de
l’edifici, assumirà totes les despeses que el seu funcionament els ocasioni,
d’acord amb la normativa vigent, i tota la responsabilitat civil, fiscal, laboral i
administrativa que es derivi de la seva activitat. Ni l’EMU ni l’Ajuntament no
assumiran cap responsabilitat per falta de pagament de l’empresa adjudicatària
als proveïdors o d'altres.
q. La Superficiària serà responsable dels danys que, en el seu cas, pugui ocasionar
a l’EMU DE LLEIDA SL, l’Ajuntament o a altres persones com a conseqüència
de l’ocupació dels edificis i del funcionament de l’activitat que s’hi realitzi, amb
total indemnitat de la propietat i de l’Ajuntament, respecte dels quals la
Superficiària no restaran en relació de dependència, a efectes penals.
A aquests efectes, la Superficiària de cadascuna de la finca haurà subscrit una
pòlissa d’assegurances contra incendis, explosió, aigua i altres riscos de danys
materials, que cobreixi en tot moment el valor real i actualitzat de l’edifici i les
seves instal·lacions. En cas de sinistre, les indemnitzacions s’aplicaran
íntegrament a la reconstrucció i reparació dels immobles.
També asseguraran la responsabilitat civil derivada de l’estat de conservació i
ocupació de la finca adjudicada i del funcionament de les activitats que s’hi
realitzin.
r.

Els contractes que la Superficiària concerti amb tercers tindran caràcter privat i
no seran en cap cas font d’obligacions per a l’EMU DE LLEIDA SL.
En els contractes laborals subscrits dins l’àmbit del dret de superfície es farà
constar expressament que l’extinció d’aquest dret no implicarà la successió
d’empresa prevista per l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors.
En els contractes de qualsevol classe que la Superficiària formalitzi amb tercers
haurà de figurar expressament que aquests no adquireixen drets de cap mena
enfront de l’EMU DE LLEIDA SL o de l’Ajuntament. Hi constarà, també
expressament, que s’extingiran automàticament en el moment d’extingir-se el
dret de superfície per qualsevol causa.

s. Adjudicar els habitatges resultants a persones inscrites en el Registre de
sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial de Lleida.
t.
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No autoritzar el sotsarrendament dels habitatges o de parts d’ells.

u. Elaborar, dins del termini de tres mesos des de la posada en servei de l’edifici
d’habitatges, un document únic titulat “Estat de dimensions i característiques de
l’obra executada”, que defineixi amb detall les característiques de l’edifici.
v. La Superficiària facilitarà tota la informació sobre la gestió dels habitatges i el
funcionament de la seva activitat que li requereixi l’EMU DE LLEIDA SL o
l’Ajuntament.
w. Abonar el cànon anual durant tot el termini en què estigui constituït el dret de
superfície, pròrrogues incloses, amb excepció del termini de carència previst en
aquest plec.
x. Formar part de les comissions de seguiment i control dels drets de superfície
adjudicats, atendre els seus requeriments i col·laborar per a la millor execució
de les seves funcions.
y. Les altres obligacions resultants d’aquestes Bases i de la normativa aplicable.
8. OBLIGACIONS I DRETS DE L’EMU DE LLEIDA SL
Seran obligacions i drets de l’EMU DE LLEIDA SL, sense perjudici de la resta
d’obligacions i drets que resulten d’aquestes Bases i de la normativa d’aplicació, les
següents:
a. Posar a disposició de la Superficiària la finca adjudicada, mitjançant la constitució
d’un dret de superfície, amb les condicions jurídiques, econòmiques i
urbanístiques establertes en aquestes Bases.
b. Exercir les funcions de control, vigilància i auditoria del compliment de les
obligacions de la Superficiària directament o mitjançant l’organisme o qualsevol
altra persona o ens que designi o contracti l’EMU DE LLEIDA SL, que en cap cas
suposarà l’assumpció de les responsabilitats que es derivin d’aquestes
Condicions i del seu eventual incompliment.
c. Autoritzar expressament a la Superficiària per tal que sobre el dret de superfície
de la finca adjudicada, sobre l’edifici i les entitats resultants un cop atorgada
l’escriptura d’obra nova i, en el seu cas, de constitució del règim de propietat
horitzontal; puguin constituir una hipoteca, una ampliació de la mateixa i/o
segona hipoteca, a favor d’una entitat de crèdit per tal de garantir l’atorgament
de préstecs o crèdits per finançar la construcció de l’edifici d’habitatges, construït
en compliment de la finalitat del dret de superfície, amb lliuraments supeditats al
control per l’entitat creditora, de la realització de les obres i proporcional al
desenvolupament d’aquestes, en els termes que s’estableixin en les presents
Bases i en l’escriptura de constitució del dret de superfície, de tal manera que
les condicions resolutòries que s’imposessin a l’escriptura quedaran
automàticament posposades a l’hipoteca o hipoteques que es constitueixin, de
forma que aquesta o aquestes, sense ulterior intervenció de l’EMU DE LLEIDA
SL o l’Ajuntament, tinguin caràcter preferent.
d. Complir les autoritzacions preceptives dels organismes públics competents, atès
que la constitució del dret de superfície només té efectes patrimonials.
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9. EXECUCIÓ DE LES OBRES
La Superficiària, en exercici del dret de superfície constituït, s’obliga a la construcció
dels habitatges i la construcció dels locals comercials i, si s’escau, aparcaments i a la
posterior destinació dels habitatges al règim de lloguer o qualsevol altre règim de cessió
temporal de l’ús.
La Superficiària haurà d’executar la construcció de l’edifici per a la promoció d’habitatges
per a joves, d’acord amb les previsions del planejament municipal i de la normativa
urbanística, observant, en tot moment, el projecte autoritzat corresponent, les
obligacions relatives a l’ús, conservació i rehabilitació i les regles de la bona praxis, en
els terminis següents, sempre que la Superficiària compti amb la prèvia i efectiva
disponibilitat jurídica i material de la finca adjudicada i d’acord amb el calendari previst
al punt 6.2.3 d’aquest plec.
L’edifici haurà de gaudir de certificació energètica A, com a mínim.
Durant tot el període comprès entre l’inici i la finalització de les obres, la Superficiària
serà l’única responsable de qualsevol dany i perjudici que, per raó seva o amb
independència d’ella, es causin a la finca adjudicada, a tercers, a l’Ajuntament o a l’EMU
DE LLEIDA SL, quedant l’Ajuntament i l’EMU DE LLEIDA SL exonerats de tota
responsabilitat civil, administrativa o laboral.
L’EMU DE LLEIDA SL i l’Ajuntament restaran sempre aliens i al marge de les relacions
entre la Superficiària i les empreses amb les que contracti l’execució de les obres, i no
seran responsables en cap cas de les conseqüències derivades dels contractes que
celebrin aquelles amb els segons; i continuaran, per tant, relacionant-se exclusivament
amb la Superficiària a tots els efectes.
L’edifici s’haurà d’ajustar a la normativa aplicable en la zona, obligant-se la Superficiària
a realitzar els tràmits necessaris per a l’obtenció de la preceptiva llicència municipal.
La Superficiària assumeixen també l’execució i el cost de les obres de construcció del
paviment destinat a l’ampliació del carrer Galera, amb un mínim de 89,21 m2, resultant
de l’enretirada de l’edificació de les alineacions viàries, i de la reposició de les voreres i
espais públics que s’hagin malmès durant l’execució de les obres.
La Superficiària s’obliga a comunicar a l’Administració el descobriment de restes
arqueològiques, obres d’art, monedes, antiguitats o altres objectes de similars
característiques durant l’execució de les obres, havent d’atenir-se a allò que disposa la
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. La Superficiària té
l’obligació d’adoptar o imposar a tercers totes les precaucions que, per a l’extracció
d’aquests objectes, li siguin indicades per l’Administració.
Les obres que es realitzin a la finca adjudicada es consideraran finalitzades el dia en
que l’Arquitecte Director expedeixi el corresponent certificat final d’obra i primera
ocupació. La Superficiària s’obliga a posar en coneixement de l’EMU DE LLEIDA SL la
finalització de les obres mitjançant l’aportació del corresponent certificat de final d’obres.
L’incompliment del termini per a l’execució de les obres es farà constar com a condició
resolutòria en el document públic on consti la constitució del dret de superfície.
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Un cop finalitzades les obres l’EMU de Lleida SL i la Superficiària formalitzaran una acta
protocol·lària de finalització de la promoció.
El termini per efectuar la Comunicació de la primera utilització i ús de l’edificació dels
habitatges construïts sobre la finca adjudicada objecte del dret de superfície podrà ser
objecte de pròrroga, per justa causa apreciada i consentida per l’EMU de Lleida SL. En
cas de pròrroga, s’entendrà ampliat, per al mateix període, el termini màxim de vigència
del dret de superfície.
Si la Superficiària incompleix el termini fixat per efectuar la Comunicació de la primera
utilització i ús de l’edificació dels habitatges construïts sobre la finca adjudicada objecte
del dret de superfície, l’EMU pot exigir el compliment d’aquesta obligació finalista o
resoldre el dret de superfície, amb el rescabalament dels danys i l’abonament
d’interessos en ambdós casos tenint en compte les indemnitzacions o penalitzacions
que, si escau, s’estableixin en el document públic de constitució del dret de superfície,
d’acord amb el que disposa la LCSP.
Correspon a l’EMU de Lleida SL o en qui aquesta delegui o designi:
- Les funcions de control i auditoria de l’execució de les obres.
- Requerir a la Superficiària, quan ho consideri necessari, la documentació que estimi
convenient en relació a l’execució de les obres, així com tota aquella que afecti al
compliment de totes i cadascuna de les obligacions fiscals i laborals de la Superficiària,
així com auditar el compliment d’aquestes Bases.
10. DESTÍ I GESTIÓ DELS HABITATGES
10.1. Condicions generals
Els habitatges es destinaran, únicament i exclusiva, a habitatge habitual i permanent per
a joves i en cap cas es poden destinar a segona residència o a un altre ús.
La Superficiària adjudicarà els habitatges entre joves inscrits al Registre de Sol·licitants
d’Habitatge amb Protecció Oficial de Lleida.
La gestió dels habitatges per part de la Superficiària s’haurà de realitzar de forma directa
mitjançant qualsevol modalitat jurídica que sigui compatible amb la seva condició de
Superficiària.
Els contractes que, en relació als habitatges, concerti la Superficiària amb tercers, de
caràcter translatiu, tindran caràcter privat i en cap cas seran font d’obligacions pe l’EMU
DE LLEIDA SL o per l’Ajuntament de Lleida, i haurà de figurar, com a clàusula expressa,
que els tercers no adquireixen drets de cap mena enfront de l’EMU DE LLEIDA SL o
l’Ajuntament, excepte aquells dimanants de la subrogació dels drets de la Superficiària,
com a titulars del dret de superfície en adquirir el domini dels habitatges com a
superficiaris. Hi constarà també expressament que s’extingiran automàticament per
venciment del seu termini.
L’edifici d’habitatges es destinarà a joves. L’edat màxima per a poder gaudir dels
arrendaments o cessió d’ús serà de 35 anys. A tal efecte, no es prorrogaran els
contractes a persones que hagin complert els 35 anys en el moment de realitzar les
pròrrogues.
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La composició familiar del destinatari de l’habitatge ha d’estar formada per membres
d’edats compreses entre 0 i 35 anys.
Els contractes d’arrendament per a ús exclusiu d’habitatge, seran de tres anys.
Transcorreguts els tres anys, si es segueixen reunint els requisits establerts a les
presents bases es podran seguir prorrogant els contractes anualment amb el límit de
tres anys més.
L’edat màxima per a poder gaudir dels arrendaments serà de 35 anys. Per tant, no es
prorrogaran els contractes a persones que hagin complert els 35 anys en el moment de
realitzar les pròrrogues.
En els contractes d’arrendament/cessió per a ús habitual i permanent de domicili dels
habitatges s’hauran de transcriure totes les obligacions que assumeix l’adjudicatari
davant del titular del sòl en relació amb el dret de superfície i les obligacions recíproques
entre cedent i cessionari.
10.2. Condicions aplicables al lloguer dels habitatges
El preu màxim del lloguer serà el que s’estableixi en la proposta adjudicatària sense que
pugui excedir del mòdul vigent per metre quadrat útil fixat per als habitatges de protecció
oficial de lloguer en règim general.
En qualsevol cas, l’extinció del dret de superfície per qualsevol causa comportarà la
resolució dels contractes de lloguer sense tenir dret els llogaters a una contraprestació
econòmica, de la qual cosa es deixarà constància en els corresponents contractes de
lloguer/cessió d’ús. No obstant això, l’EMU DE LLEIDA SL tindrà la facultat d’optar per
la subrogació en la posició de la Superficiària com a arrendadores, donant continuïtat
als contractes de lloguer fins el termini contractualment establert.
10.3. Explotació dels locals no vinculats als habitatges
L’explotació dels locals comercials no vinculats als habitatges respectarà, en tot cas, allò
que disposin les ordenances de l’Ajuntament de Lleida en relació a les activitats i usos
que es desenvolupin en els mateixos i d’acord amb les previsions del planejament
urbanístic vigent.
11. HIPOTECA DE LA PROPIETAT SUPERFICIÀRIA
La Superficiària, prèvia autorització expressa per part de l’EMU DE LLEIDA SL, podrà
sol·licitar la constitució d’una hipoteca sobre el dret de superfície, un cop atorgada
l’escriptura d’obra nova en construcció i, en el seu cas, de constitució en règim de
propietat horitzontal, en garantia de préstecs o crèdits de qualsevol classe, inclòs sobre
la finca adjudicada que serà objecte de lliurament a l’EMU DE LLEIDA SL en compliment
de les presents Bases, la qual no obstant haurà de ser transmesa a l’EMU DE LLEIDA
SL lliure de càrregues, establint-se com a termini per la inscripció registral de la hipoteca
24 mesos, a comptar des de la d’aquesta escriptura, tot això en relació al previst en
l’article 241 del Reglament Hipotecari.
La Superficiària, en cas de dividir el préstec hipotecari entre els habitatges i fer-ne divisió
horitzontal, podrà acollir-se a què l’impagament, per part seva, de més de cinc
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venciments del préstec hipotecari que correspongui a cada finca resultant de la divisió
en propietat horitzontal sigui causa d’extinció del dret de superfície i per tant del dret
d’ús sobre l’esmentat habitatge. En aquest sentit, l’EMU DE LLEIDA SL podrà subrogarse en les obligacions derivades de l’esmentat préstec hipotecari o bé procedir-ne a la
seva cancel·lació.
Resolt o extingit el dret de superfície constituït a favor de la Superficiària per impagament
de la hipoteca per part d’aquesta, caldrà notificar, de forma fefaent, a la Superficiària i a
la persona usuària de l’habitatge l’extinció per incompliment de l'obligació de pagament
del préstec, mitjançant acta notarial en la qual:
- Quedi incorporada la certificació acreditativa d'aquest incompliment o, en el seu cas,
declarada la voluntat de la persona titular del sòl de donar per resolta la constitució de
dret de superfície.
- Notificada l'acta, disposaran d’un termini de 30 dies per deixar la finca lliure, vàcua i
expedita a disposició del titular del sòl, quedant, en altre cas, oberta la via judicial per
obtenir el llançament.
La còpia autoritzada de l'acta serà títol bastant per obtenir la constatació de la
consolidació del domini a favor de l’EMU DE LLEIDA SL al Registre de la Propietat i,
conseqüentment, reinscriure la plena propietat a favor d’aquest.
En cas de que la Superficiària s’aculli a la previsió de subrogació per part de l’EMU DE
LLEIDA SL en cas d’impagament de cinc quotes, la Superficiària haurà de constituir i
mantenir durant tot el termini del préstec amb garantia hipotecària sobre el dret de
superfície, un fons especial destinat únicament i exclusiva a fer front als possibles
impagaments de les quotes hipotecàries i que haurà d’estar dotat per una suma
equivalent a cinc quotes del préstec hipotecari corresponents a tots els habitatges en
que estigui dividit el mateix.
L’EMU DE LLEIDA SL consent en què les condicions resolutòries establertes a les
presents Bases quedin posposades en rang a la hipoteca que es constitueixi sobre els
edificis que es construiran per la Superficiària i accepta que la garantia hipotecària que
es constituirà per a finançar la construcció dels habitatges, s’inscrigui al Registre de la
Propietat corresponent, amb rang preferent a qualsevol altre dret, càrrega o gravamen
que es pugui constituir sobre la finca, edifici o entitats construïts en compliment de la
finalitat del present dret de superfície.
En qualsevol cas, l’import, el termini, les finques afectades i la resta de condicions de la
hipoteca que la Superficiària tinguin interès en constituir, en compliment de les
previsions d’aquesta Condició, hauran de ser autoritzades per l’EMU DE LLEIDA SL. A
aquests efectes, la Superficiària hauran de presentar les seves concretes sol·licituds
d’hipoteca directament davant e l’EMU DE LLEIDA SL, desglossant i justificant el detall
econòmic del préstec que es pretén.

12. CONDICIONS RESOLUTÒRIES
Sense perjudici de l’establert a les presents Bases en relació al règim d’execució de les
obres, s’estableix com a condició resolutòria del dret de superfície l’incompliment de les
següents obligacions:
a. Sol·licitar la llicència d’obres en el termini previst en aquestes bases.
b. Executar les obres d’acord amb el que es preveu en el present plec en el
termini previst.
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c. Executar les obres incomplint els termes de les proposicions que s’han
tingut en compte a l’hora d’adjudicar els drets de superfície, sobre la base
de criteris avaluables de forma automàtica diferents a l’oferta econòmica.
L’incompliment per part de la Superficiària de les obligacions anteriors, facultarà a l’EMU
DE LLEIDA SL per donar per resolt el dret de superfície, recuperant la plena propietat
de la finca i de les accessions fins llavors produïdes (entre elles els plànols i Memòria
de l’Arquitecte director de las obres, Llicències, Projectes, etc.).
Per a aquest supòsit de resolució, l’Arquitecte-Director de les obres, juntament amb un
altre Arquitecte nomenat per l’EMU, valorarà l’obra executada, havent-se de liquidar per
l’EMU a la Superficiària, en el termini d’un any a comptar des de la resolució del dret de
superfície, un setanta-cinc per cent de la valoració resultant, amb pèrdua per a la
Superficiària del vint-i-cinc per cent del valor de l’obra executada.
Per a l’aplicació, executivitat i eficàcia de la condició resolutòria, n’hi haurà prou amb el
requeriment per via judicial o notarial a la Superficiària, notificant la resolució del dret de
superfície que produirà tots els seus efectes a partir de la data de recepció de l’esmentat
requeriment.
No podrà exercitar-se la condició resolutòria si l’incompliment de la Superficiària es deu
a casos fortuïts o força major, entenent-se per aquests, a més dels legalment previstos:
catàstrofes, conflictes laborals, malaltia de més de dues terceres parts del personal de
la plantilla que intervingui en l’obra, congelació en el subministrament dels materials per
les cases subministradores (sempre que no fos degut a incompliment culpable de
pagament, per part del constructor designat per executar l’obra, o bé el mateix
promotor), per incompliment del contracte per part del constructor designat per a
executar l’obra (sempre que no fos degut a incompliment culpable de pagament per part
del promotor immobiliari) i altres casos que la jurisprudència tingui com a notori.

13. EXTINCIÓ DEL DRET DE SUPERFÍCIE
13.1. Causes d’extinció del dret de superfície
A més de les causes generals aplicables a l’extinció dels drets reals, seran causes
d’extinció del dret de superfície les següents:
1. La finalització del termini pel qual s’ha constituït.
2. La reunió del dret de superfície i la plena propietat en una mateixa persona.
3. Le renúncia o desistiment de la Superficiària, comunicada a l’EMU DE LLEIDA
SL, amb una antelació mínima d’un any.
4. Per mutu acord entre l’EMU DE LLEIDA SL i la Superficiària.
5. La resolució acordada per l’EMU DE LLEIDA SL per una causa d’interès públic
sobrevinguda, prèvia l’oportuna notificació a la Superficiària amb una antelació
mínima de tres mesos. En aquest cas es determinarà la indemnització que
procedeixi, d’acord amb els criteris de l’expropiació forçosa.
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6. L’extinció de la personalitat jurídica de la Superficiària, amb l’advertiment que la
subrogació legal en els seus drets i obligacions per part d’una altra entitat
comportarà la transmissió del dret de superfície, sempre que sigui consentida de
manera expressa per l’EMU DE LLEIDA SL.
7. L’impagament de més de cinc venciments del préstec hipotecari en què se
subrogui l’adquirent de la propietat Superficiària.
L’extinció per aquesta darrera causa es produirà de forma automàtica en el
moment en que l’entitat financera notifiqui a l’EMU DE LLEIDA SL l’existència de
l’esmentat incompliment.
Rebuda l’esmentada notificació, l’EMU DE LLEIDA SL s’obliga a pagar a l’entitat
creditora l’import de les quotes del préstec que estiguessin impagades fins a la
data del requeriment, sense cap excepció; i això en el termini de 45 dies des de
la recepció de la notificació.
També, en el mateix moment de produir-se l’impagament de més de 5 rebuts del
préstec, l’EMU DE LLEIDA SL podrà subrogar-se en les obligacions derivades
de l’esmentat préstec o bé procedir a la seva cancel·lació.
En els supòsits de resolució i d’extinció del dret esmentats, excepte la reunió del
dret de superfície i la plena propietat en una mateixa persona, el propietari del
sòl podrà retenir un 20% de les quantitats que s’han de retornar en concepte de
clàusula penal expressament pactada per les parts, així com l’import de les
quotes del préstec que haguessin estat ateses pel propietari del sòl, i sense
perjudici de les possibles sancions que es puguin aplicar.
8. Seran causes de resolució del dret de superfície imputables a la Superficiària,
les següents:
a) Si la Superficiària no inicia les obres en el termini previst.
b) Si els habitatges construïts en compliment de les finalitats del dret de
superfície no compleixen la normativa vigent en el termini previst.
c) Si les obres de construcció dels habitatges referits s’interrompen per un
període de sis mesos sense justa causa.
d) La cessió, l’alienació o el gravamen, total o parcial, del dret de superfície
sense autorització expressa de l’EMU DE LLEIDA SL.
e) En el supòsit que les obres fossin il·legals o no s’ajustessin a la llicència
d’obres.
f) La declaració de concurs de la Superficiària.
g) El traspàs, arrendament o cessió del dret de superfície constituït a favor
de la Superficiària a tercers, sense l’expressa i prèvia autorització de
l’EMU DE LLEIDA SL.
h) L’incompliment dels termes de les proposicions que s’han tingut en
compte a l’hora d’adjudicar els drets de superfície sobre la base de criteris
avaluables de forma automàtica diferents a l’oferta econòmica.
i) En general, l’incompliment greu de les obligacions que hauran d’assumir
la Superficiària d’acord amb aquestes Bases.
j) Que els llogaters o cessionaris destinin l’habitatge a usos diferents del de
residència habitual i permanent per a ells mateixos i, si escau, de la seva
família.
k) Mantenir els habitatges desocupats per un període superior a tres mesos
per causa imputable a la Superficiària.
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L’incompliment per part dels deures de conservació i rehabilitació que
respecte de l’habitatge i dels elements comuns estableix la normativa
vigent. En aquest cas, la Superficiària s’obliga a aplicar al seu càrrec les
mesures que els Serveis Tècnics municipals determinin, per tal de
garantir la plena seguretat de les construccions i evitar danys a tercers o
a l’Ajuntament o a l’EMU DE LLEIDA SL
m) Falta de pagament d’una anualitat del cànon previst al punt 6.2.4.
l)

13.2. Efectes generals de l’extinció del dret de superfície
Quan s’extingeixi o resolgui per qualsevol causa el dret de superfície, l’EMU DE LLEIDA
SL farà seva la plena propietat de tots els terrenys, les edificacions i instal·lacions,
promogudes, construïdes i incorporades permanentment a la finca en bon estat d’ús,
conservació, manteniment i funcionament d’acord al nivell exigible a la naturalesa dels
mateixos amb el pas del temps i lliures de càrregues i gravàmens, sense que hagi de
satisfer a l’efecte, a la Superficiària, indemnització o compensació de cap classe, llevat
dels casos expressament previstos en les presents Bases.
En cas d’extinció o resolució del dret de superfície, abans que la Superficiària acabi la
construcció de l’edifici, l’EMU DE LLEIDA SL, recuperat el ple domini de la finca objecte
del dret de superfície, quedarà subrogada en els drets i obligacions d’aquelles, havent
de continuar les obres fins a la seva finalització, subrogant-se, a més, en les obligacions
derivades del préstec hipotecari que, en el seu cas, la Superficiària hagi subscrit per a
finançar la construcció, sempre que existeixi disponibilitat pressupostària.
Si l’extinció del dret de superfície es produís abans de l’ocupació i ús dels habitatges,
l’EMU DE LLEIDA SL abonarà a la Superficiària l’import de les obres certificades i que
s’ajusti al projecte constructiu autoritzat, amb la deducció de possibles defectes d’obra i
sense cap tipus de càrrega o compensació financera. A l’efecte, es realitzarà la
corresponent taxació que haurà de ser aprovada per l’EMU DE LLEIDA SL.
Si l’extinció es produís amb posterioritat, l’EMU DE LLEIDA SL abonarà a la Superficiària
l’import de les obres fetes d’acord amb els preus del projecte autoritzat, amb deducció
del valor dels desperfectes que presentin les obres i les instal·lacions, així com de
l’amortització econòmica de les obres calculada en termes lineals des del moment de la
posada en disposició de l’ús dels espais fins el moment de l’extinció. La quantitat
resultant serà abonada d’acord amb el previst en el paràgraf anterior.
L’extinció del dret de superfície donarà lloc, de forma automàtica, a l’extinció de tota
classe de drets reals o personals, constituïts pel superficiari, amb l’excepció de la
hipoteca constituïda, en el seu cas, per finançar la construcció dels habitatges i els
locals, si s’escau.
Si la Superficiària no lliura voluntàriament a l’EMU DE LLEIDA SL la possessió de l’edifici
construït en compliment de la finalitat del dret de superfície, l’EMU DE LLEIDA SL podrà
recuperar-lo per si mateix, seguint els tràmits del desnonament, amb les despeses
corresponents a càrrec de la Superficiària.
14. PENALITATS
En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides per la Superficiària que no
portin aparellada l’extinció automàtica del dret de superfície, l’EMU DE LLEIDA SL podrà
compel·lir-les al compliment, amb imposició de les penalitzacions que s’estableixen:
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El pagament a l’EMU DE LLEIDA SL d’una penalització de fins el (80)% del cànon.
15. COMISSIÓ DE SEGUIMENT I CONTROL
El compliment de les obligacions de la Superficiària serà avaluat per una comissió de
seguiment i control formada, per un representant de l’EMU DE LLEIDA SL, un de
l’Ajuntament de Lleida i dos representants de la Superficiària adjudicatària.
Correspon a les comissions de seguiment i control les següents funcions:
a) Vetllar pel compliment dels compromisos, tècnics i econòmics, assumits per la
Superficiària i que han estat avaluats alhora d’adjudicar els drets de superfície.
b) Vetllar pel compliment de les obligacions de la Superficiària.
c) Recollir i contrastar informació sobre l’activitat de la Superficiària.
d) Recollir i contrastar informació sobre l’estat, gestió i situació de l’edifici, habitatges,
aparcaments i locals construïts per la Superficiària, incloent tots els negocis jurídics amb
tercers que tinguin per objecte els habitatges, aparcaments i locals construïts per la
Superficiària.
e) Proposar canvis en els termes reguladors dels drets de superfície que no siguin
substancials ni puguin desvirtuar el compliment dels principis de publicitat i concurrència
que han regit la seva adjudicació.
f) Avaluar i, si s’escau, dirimir qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar entorn la
interpretació i execució de les previsions d’aquestes Bases reguladores.
Les comissions de seguiment i control exerciran les seves funcions sens perjudici dels
drets i obligacions que aquestes Bases i la normativa en vigor reconeix a l’EMU DE
LLEIDA SL i/o a l’Ajuntament de Lleida.
Les comissions de seguiment i control estaran presidides per un representant de l’EMU
DE LLEIDA SL, que tindrà vot diriment.
Les comissions de seguiment i control treballaran de forma continuada durant tota la
vigència dels drets de superfície i podran reunir-se cada vegada que les convoqui un
dels seus membres, reunint-se obligatòriament almenys dos cops l’any.
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA JURÍDICA

El/la Senyor/a ........................................................................................................ com a
.................................................. de l’Entitat ................................................................
declara sota la seva responsabilitat, que l’entitat a la qual representa, licitadora en
l’adjudicació de ..............................................................................................................
a. Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.
b. Que compleix amb els requisits de solvència econòmica i financera, en els
termes establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, establerts en el punt 3.1.2 del present plec.
c. Que compta amb la cobertura d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat
civil amb una cobertura mínima de 1.200.000 € per sinistre on consti com a
assegurada addicional l’EMU de Lleida SL.
d. Que està facultada per contractar amb l’Administració, atès que, tenint capacitat
d’obrar, no es troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en la
LCSP.
e. Que els Òrgans de Govern i els administradors d’aquesta Entitat no es troben en
cap dels supòsits establerts a :
-

-

f.

la Llei 12/1995, d´11 de maig, d’incompatibilitats dels membres del
Govern de la Nació i dels alts càrrecs de l’Administració General de
l’Estat.
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
serveis de les Administracions Públiques i no es tracta de càrrecs electius
regulats a la llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral
General.

Que l’Entitat compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa
vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.

g. Que es troba legalment constituïda, inscrita en el corresponent Registre i es troba
al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat
social i que no té deutes amb l’Ajuntament de Lleida i que, en cas de ser
proposada per la mesa de contractació com a adjudicatària, es compromet a
aportar en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de que sigui requerida,
la documentació prevista en aquestes bases.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
(Lloc, data i signatura del licitador.)

29

ANNEX

MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA

En/Na......................................... amb NIF núm. ................, en representació de
l'entitat.............., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................,
núm. ........., assabentat/da de les condicions exigides per optar a la transmissió
onerosa i constitució d’un dret de superfície sobre la finca descrita per a destinar-la
a la promoció, construcció i gestió d’habitatges per a joves, es compromet a
presentar la corresponent oferta amb subjecció al que disposen les presents Bases
del concurs públic i a:

Establir un preu del lloguer o altre règim de cessió d’ús per habitatge (euros/m2
útil) mensual:

(L’import s’haurà d’expressar en lletres i xifres).

(Lloc, data i signatura del licitador).
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