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1. Objecte
El present plec té per objecte la contractació d’un servei de gestió i administració del
lloguer d´immobles de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (en
endavant FGC) i realització d´estudis de mercat, per trobar compradors en les possibles
vendes d´ immobles d´FGC.

2. Immobles objecte del servei
Relació d’habitatges i pàrquings per gestionar el lloguer i administració:







HABITATGE: C/ Ganduxer núm. 32 6è 3ra de Barcelona.
HABITATGE: C/ Ciutat de Balaguer núm. 34-36, 2n 4t de Barcelona.
PARKING: C/Ciutat de Balaguer núm. 34-36 plaça núm. 10 de Barcelona.
HABITATGE (amb traster): C/ Campins núm. 5, 2n 2a del Bloc de Cabrils.
PARKING: C/ Campins, núm. 5 plaça núm. 14 i el traster 2-2 de Cabrils.
LOCAL: C/ Alexandre de Torrelles, 15, 2n 2a de Barcelona (desnonament 13/11/19)

Els immobles per analitzar el mercat i trobar compradors per possible venda, seran els
que FGC vagi establint en cada moment, durant la vigència del contracte.

3. Característiques del servei
El contingut del servei és el propi de les atribucions dels agents de la propietat
immobiliària i/o administradors de finques col·legiats especialitzats en l’operació de
lloguers, mediació, gestió i administració d’arrendaments d’habitatges i ha d´incloure el
servei d´estudi de mercat immobiliari, per a la recerca de possibles compradors per a la
venda d´immobles, titularitat d´FGC, que es vagin determinant en cada moment, durant la
vigència del contracte.
a) Comercialització






Comercialització per l’arrendament dels habitatges.
Taxació i proposta d’arrendament relatius al valor de mercat dels habitatges.
Gestió publicitària.
Recerca i proposta de candidats i preus pel lloguer dels habitatges.
Gestió i tramitació dels contractes amb els llogaters i organismes oficials.

b) Administració









La gestió del lloguer en tots els seus aspectes.
La interlocució amb la comunitat de propietaris.
La gestió del cobrament i morositat.
La representació d’FGC davant de la comunitat o d’altres .
Actualització de les rendes, pagant totes les despeses que gravin la finca.
Control de garanties i venciment dels contractes.
Obtenció de pressupostos derivats del manteniment dels habitatges i de l’edifici.
Gestions davant dels organismes oficials i tramitació d’altes de subministraments i
certificats d’habitatges.
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c) El servei d´estudis de mercat per informar a FGC sobre la recerca de possibles
compradors en la venda dels immobles que es puguin anar determinant per FGC,
haurà d´incloure tots els desplaçaments, gestions o visites que calgui fer.
4. Funcions de l’adjudicatari
L’adjudicatari s’obliga entre d’altres a realitzar les següents funcions:
En relació a la gestió dels lloguers dels immobles:


Redacció i confecció de contractes amb els llogaters i documentació que es
requereixi per a la formalització del lloguer.



Retirar i satisfer, prèvia provisió de fons, els rebuts que pels conceptes d’impostos
sobre Béns Immobles, Arbitris i altres tributacions, així com els de consums de
subministraments i els de serveis, que siguin a càrrec d’FGC, amb autorització prèvia.



Gestionar segons el seu criteri, actualitzant les rendes amb increments d’acord amb
les obligacions contractuals, control de venciments de contractes, control periòdic de
titularitat d’arrendataris, confecció de rebuts mensuals, amb la prèvia autorització
d’FGC.



En relació al control de venciments, haurà d´informar a FGC amb antelació suficient
els venciments dels diferents contractes, per tal que prèvia autorització d´FGC, es
puguin fer les gestions de preavís en els terminis que corresponguin.



En relació a la gestió del cobrament de rebuts i morositat, haurà de requerir als
llogaters morosos, prèvia informació a FGC.



Atenció i manteniment d’avaries de cada immoble.



Fer lliurament a FGC o als Organismes competents perquè tinguin en custòdia,
segons sigui el seu destí legal, dels dipòsits i bestretes en metàl·lic, o fiances que
lliurin els llogaters o arrendataris a l’administrador, per respondre del pagament de la
renda, desperfectes o danys per qualsevol concepte.



Preparació de les comptes de gestió, prèvia generació i cobrament dels rebuts de
lloguer, indicant l’estat d’ingressos i despeses, i situació de tresoreria. A partir del
cinquè i no més tard del desè dia hàbil del mes següent al període cobrat,
l’administrador, tindrà a disposició d’FGC un estat detallat les quantitats cobrades de
cada llogater o arrendatari, i deduint les que l’Administrador hagi pagat per compte del
propietari incloent els honoraris professionals.
En el mateix moment de lliurar l’estat de comptes es farà la liquidació del saldo que
resulti, sense que en cap cas, ni sota cap pretext pugui endarrerir-se.



Vetllar per l’estat de cada immoble, de les seves instal·lacions i serveis, i fer a tal
efecte, els advertiments necessaris als titulars o arrendataris.



Atendre la conservació i manteniment de cada immoble, i les relacions amb les
empreses de manteniment, disposant les reparacions ordinàries que li encarregui
FGC, i referent a les extraordinàries, adoptar les mesures urgents, avisant el més
aviat possible a FGC.
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FGC autoritza a l’administrador a efectuar, sense necessitat d’autorització prèvia per
part seva, totes aquelles petites reparacions que afectin a l’entitat objecte
d’administració i que siguin a càrrec d’FGC com poden ser, a títol indicatiu i no
limitatiu, aixetes, cisternes, calderes, escalfadors, aparells d’aire condicionat,
radiadors, etc., a fi de donar una resposta àgil als problemes que dificulten
l’habitabilitat de la mateixa per l’arrendatari, o ocupant i que responguin a l’obligació
legal del propietari de conservació de les entitats i les seves instal·lacions i no al
manteniment ordinari que pugui correspondre al llogater, comunicant a FGC les
actuacions realitzades amb caràcter mensual conjuntament amb la facturació dels
seus honoraris.
S’estableix un import màxim de 400,00/any € IVA exclòs per a la reparació del que es
tracti. Si el cost superés aquesta xifra, es sol·licitarà un pressupost que serà presentat
a FGC per a la seva autorització.
Quan aquestes petites reparacions superin l’import total de 1.000€ IVA exclòs, caldrà
comunicació prèvia a FGC per la seva aprovació.


L’administrador proposarà en el cas de que els habitatges no estiguin assegurats per
FGC, les pòlisses que cregui més adients, per cobrir els riscos que es poguessin
produir.



L’administrador efectuarà la comercialització dels habitatges que FGC li encarregui, i
a tal efecte, disposarà de les autoritzacions corresponents per exercir com agent
immobiliari i administrador de finques.



Representar a FGC en les reunions de la Comunitat de Propietaris.



Enviament d´informe trimestral a FGC, o sempre que hi hagi una situació excepcional
que ho requereixi, comunicant estat de situació del lloguer de les finques,
especialment en allò relatiu als contractes, venciments i pagament de les rendes i
qualsevol altra circumstància que es consideri rellevant.

Les esmentades actuacions, són amb caràcter enunciatiu i no limitatiu.

En relació a l´estudi de mercat per trobar possibles compradors de l´immoble objecte de
la licitació:
 Presentarà un informe detallat a FGC en el termini de 3 mesos, de cada estudi de
mercat que es vagi encarregant, gestions efectuades, contactes, etc. amb el resultat de
les mateixes, i amb unes conclusions finals que indicaran si ha trobat possibles
compradors, condicions i detalls d´aquests compradors interessats.

5. Honoraris professionals i facturació

Per la gestió del lloguer d´immobles:
L’administrador rebrà per la seva actuació professional en concepte d’honoraris per la
prestació dels serveis assenyalats, una quantitat mensual equivalent a un percentatge
sobre el total brut de la renda i quantitats assimilades.
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Quan FGC consideri necessària l’assistència a Juntes de les Comunitats de Propietaris
fora de l’horari, l’Administrador les facturarà de forma independent i si la reunió és fora de
Barcelona es facturarà també el desplaçament.
La facturació del servei s’emetrà periòdicament i de forma mensual prèvia conformitat per
FGC dels treballs realitzats.
L’administrador facturarà a FGC a mes vençut els seus honoraris conjuntament amb la
liquidació, efectuant l’ingrés, o càrrec resultant al compte de la FGC 2100-3000-132201782352.
Per cada estudi de mercat que s´encarregui, per la recerca de possibles compradors per
la venda d´un immoble, es farà un pressupost previ, què s´haurà de presentar i aprovar
per FGC i es facturarà a part dels serveis de gestió i administració de lloguers, i un cop
finalitzat i presentat l´informe a FGC, en el mateix compte indicat.
6. Condicions de l’adjudicació
L’adjudicatari aplicarà les mateixes condicions econòmiques i de servei per d’altres
habitatges que FGC que es puguin incorporar al llarg de la vigència del contracte.
7. Mitjans
L’adjudicatari disposarà de la infraestructura, llicències i autoritzacions necessàries per
gestionar la seva activitat i la relacionada amb l’objecte del contracte.
El servei d’atenció a FGC serà els dies laborables de 8h a 14h i de 16 a 19h.
8. Comunicació i interlocució
L’adjudicatari designarà un responsable com interlocutor d’FGC amb capacitat de prendre
decisions per aconseguir l’objectiu principal del contracte.
FGC designarà un o més interlocutors pel control i col·laboració amb l’adjudicatari.
Es realitzaran reunions periòdiques per efectuar el control i seguiment dels arrendaments
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1. INTRODUCCIÓ
L’explotació de les línies de ferrocarril, Cremalleres i funiculars, així com les estacions de esquí que
opera FGC, estan constituïdes per un elevat nombre de finques, conformades per terrenys i
edificacions, que requereixen una gestió patrimonial diversa. Així per tal de tramitar operacions de la
cessió, venda, permuta, adquisició o lloguer dels mateixos es requereix la valoració dels actius
immobiliaris.

2. OBJECTE I ABAST
L’objecte del Plec és la taxació immobiliària de terrenys i edificis propis o adscrits a FGC, així com
aquells que puguin ser necessaris en el futur.
Abast:
A continuació es detalla la distribució territorial dels immobles que poden ser objecte de taxació a
partir del patrimoni propi o adscrit per part del Departament de Territori i Sostenibilitat, que explota
FGC:
-

Línia de Barcelona Vallès

-

Línia de Llobregat Anoia

-

Línia de Lleida La Pobla de Segur

-

Ferrocarrils Turístic de l’Alt Llobregat

-

Cremallera de Núria

-

Cremallera de Montserrat

-

Estació de Vall de Núria

-

Estació de La Molina

-

Estació de Port Ainè

-

Estació de Espot

-

Estació de Vallter 2000

-

Altres immobles actualment propietat d’FGC o que puguin ser propietat o adscrits en el futur,
situats dins l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya

Objecte de taxacions: Terrenys, Habitatges, Oficines, locals comercials, equipaments esportius.
Tipus de taxacions:
-

De mercat
o

Terrenys de naturalesa rústica

o

Terrenys de naturalesa urbana

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

1

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES
Inspecció Ferroviària

-

o

Terrenys urbanitzables i/o en procés d’urbanització (Inclosos en Plans Parcials i/o
Projectes de Reparcel·lació o qualsevol àmbit de gestió urbanística).

o

Edificis

o

Valor rendes per Lloguers d’immobles

Cadastrals
o

-

Per tal de fer comprovacions de notificacions de ponències de valors cadastrals

Taxacions especials.
o

Són totes aquelles taxacions complexes per la seva naturalesa com a Centres comercials,
o mixtures entre diferents usos de gran envergadura, on cal fer estudis de mercat
especialitzat, sense que hi hagi testimonis comparatius directes.

Cadascuna es regirà per la normativa i els mètodes aplicables, en funció de la seva finalitat.

3. ASPECTES GENERALS
3.1

Prescripcions generals

Serà requeriment imprescindible, acordar data de visita amb FGC. En alguns casos aquesta sol·licitud
anirà associada a un acompanyament per part de personal d’FGC.
Per poder accedir a les instal·lacions d'FGC és obligatori que les empreses estiguin inscrites en el
registre intern d'empreses en Riscos Laborals. L'alta en aquest registre es realitzarà en la següent
web: www.fgc.cat.

3.2

Normativa Aplicable

En relació a les Societats de taxació:

-

Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo, sobre el régimen jurídico de homologación de los
servicios y sociedades de tasación (BOE n.º 1 de 13/06/1997)

-

Circular 2/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a sociedades y servicios de tasación
homologados, por la que se modifica la Circular 3/1998, de 27 de enero, a las sociedades y
servicios de tasación homologados, sobre información a rendir al Banco de España (BOE n.º 315
de 31/12/2009)

-

Circular 5/2003, de 19 de diciembre, a Sociedades y servicios de tasación homologados, que
modifica la Circular 3/1998, de 27 de enero, sobre información a rendir al Banco de España (BOE
n.º 7 de 08/01/2004)

-

Circular 3/1998, de 27 de enero, del Banco de España, a sociedades y servicios de tasación
homologados, sobre información a rendir al Banco de España (BOE n.º 38 de 13/02/1998)

En relació a les normes i metodologies de taxació:
-

Orden Ministerial EHA/564/2008, de 28 de febrero, por la que se modifica la Orden
ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de
determinados derechos para ciertas finalidades financieras (BOE n.º 56 de 05/03/2008).
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-

Orden Ministerial EHA/3011/2007, de 4 de octubre, por la que se modifica la Orden
ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de
determinados derechos para ciertas finalidades financieras (BOE n.º 249 de 17/10/2007)

-

Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normes de valoración de bienes immuebles de
determinados derechos para ciertas finalidades financieras

-

Real Decreto 1464/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de
valoración catastral de los bienes inmuebles de características especiales (BOE n.º 5 de
20/11/2007)

-

Orden Ministerial EHA/1213/2005, de 26 de abril, por la que se aprueba el módulo de valor M para
la determinación de los valores de suelo y construcción de los bienes inmuebles de naturaleza
urbana en las valoraciones catastrales (BOE n.º 107 de 05/05/2005)

3.3

Execució dels treballs

FGC proporcionarà totes les dades disponibles en cada cas en relació a l’immoble a valorar i facilitarà
l’accés quan sigui necessari. El taxador haurà de realitzar visita obligatòriament a l’immoble i
proporcionarà a FGC totes les dades, tals com a testimonis emprats així com els càlculs de la taxació
efectuada.
-

Les taxacions hauran de presentar-se signades, en suport digital i 2 còpies en suport paper

-

Hauran de contenir: TOT ALLÒ ESPECIFICAT A NORMATIVA APLICABLE EN CADA CAS i a
més tots els càlcul efectuats per obtenir el valor de la taxació.

-

Resten inclosos els desplaçaments fins al lloc de l’immoble a valorar, dins del territori de la
Comunitat Autònoma de Catalunya.

4. TÈCNIC DEL CONTRACTE
FGC requerirà pel present contracte que l’empresa adscrigui al contracte el següent equip:

-

-

Arquitecte, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació per a realitzar taxacions d’immobles en
àmbits urbans i urbanitzables delimitats, el qual haurà d’acreditar 10 anys d’experiència i amb un
mínim de 50 taxacions en els últims 10anys.
Enginyer agrícola o enginyer de forest per a realitzar taxacions en àmbits rústics i urbanitzables
no delimitats, el qual haurà d’acreditar 10 anys d’experiència i amb un mínim de 20 taxacions en
els últims 10anys.

5. LLIURAMENT DE LES TAXACIONS
El plaç màxim per a l lliurament d’una taxació des de la formalització de l’encàrrec serà de:
-

< 400.000€: 10 dies laborables

-

=> a 400.000€: 15 dies laborables.

S’exceptuen les taxacions especials, que es regiran en funció del pressupost lliurat a FGC en cada
cas.
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6. AMIDAMENTS I PRESSUPOST
6.1

Import de taxacions ordinàries

S’estableix un import total de 26.257,40 € que es facturarà a partir de les taxacions realment
executades de forma mensual, segons taula de preus adjunta, aplicant-li la baixa ofertada.
LOT 2 - 1. Import de taxacions ordinàries

Ordre Unitats

Descripció

Amidament

Preu unitari

Import

1.1

ut.

0 a 60.000

4

189,00 €

756,00 €

1.2

ut.

60.001 a 120.000

2

218,00 €

436,00€

1.3

ut.

120.001 a 300.000

6

327,00 €

1.962,00€

1.4

ut.

300.001 a 1.200.000

6

667,00 €

4.002,00€

1.5

ut.

1.200.001 a 3.000.000

2

1.612,00 €

3.224,00€

1.6

ut.

3.000.001 a 6.000.000

1

2.941.00 €

2.941,00€
13.321,00 €

1. Import de taxacions ordinàries

El número de cada tipus de taxació pot variar anualment, però l’import total no serà superior a dit
import.

6.2

Import de taxacions especials

S’estableix un import total de 8.000€ que no admetrà baixa i que es facturarà segons ofertes
aprovades per part d’FGC.

6.3

Import total taxacions.
Resum LOT 2

Import

1.

Import de taxacions ordinàries (segons pressupost acceptat per FGC)

2.

Import de taxacions especials
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13.321,00€
8.000,00€

TOTAL PEM

21.321,00€

Despeses Generales 13%

2.771,73 €

Benefici Industrial 6%

1.279,26 €

TOTAL PEC (sense IVA)

25.371,99 €

IVA 21%

5.327.91 €

TOTAL PEC (sense IVA)

30.700,10 €
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