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1. ANTECEDENTS: QUÈ SON LES APEU
A Catalunya, les APEU estan regulades per la Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de
promoció econòmica urbana, i són àrees geogràfiques ben delimitades, d’un o diversos
municipis, on les activitats empresarials i l’administració local es posen d’acord per promoure i
dinamitzar la zona a partir d’un pla d’acció que s’ha d’adequar a les finalitats d’interès general.
Les APEUs facilitaran que qualsevol zona de concentració d’activitat econòmica que vulgui
augmentar la seva competitivitat o evitar situacions de degradació, pugui ser gestionada de
manera conjunta amb l’objectiu de millorar els serveis i la qualitat de l’entorn, complementant
les actuacions. Aquesta figura té els seus antecedents en els Business Invesments Districts
(BIDS) del Canadà.
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquesta plec és l’establiment de les condicions tècniques per la contractació del
servei de formació, suport i anàlisi per a la implantació d’APEUs a la ciutat de Barcelona.
L’empresa adjudicatària haurà d’executar un programa de formació, suport i anàlisi amb els
següents objectius:
 Oferir formació als eixos comercials de la ciutat de Barcelona per tal de informar-los
sobre les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) i dotar-los dels coneixements
necessaris per a dur-ne a terme el procés constitutiu.
 Proporcionar assessorament en la planificació d’una APEU per tal de maximitzar-ne les
possibilitats d’èxit.
 Analitzar la viabilitat d’implementar una APEU en aquells eixos que ho sol·licitin i
mostrin interès en constituir-ne una.
3. DESTINATARIS

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. MANUEL VAZQUEZ ASENCIO, Cap de Departament, el dia 13/09/2021 a les 10:26, que informa.

Els destinataris dels serveis de consultoria i assessorament seran a més del propi Ajuntament
els titulars del dret de possessió dels locals compresos en qualsevol dels 60 eixos comercials de
Barcelona, així com les associacions de comerciants dels esmentats eixos.
Els estudis de viabilitat es duran a terme en les àrees d’influència d’aquells eixos que hagin
mostrat disposició i interès en constituir-se en APEU.
4. DESCRIPCIO DEL SERVEIS A REALITZAR
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D’acord amb les dades del Cens Comercial a Barcelona hi ha 58.276 locals actius a peu de
carrer, distribuïts en els 10 districtes de la ciutat.
Els eixos comercials, a partir dels quals es determinarà l’àrea d’influència de les APEU, es
caracteritza per una important concentració de l’activitat comercial durant tot l’any.
És indispensable, per a garantir l’èxit de les iniciatives d’aquest tipus que puguin sorgir, que el
seus impulsors, membres del teixit comercial o persones amb drets de possessió dels
establiments comercials, disposin d’un bon coneixement sobre la seva naturalesa i el
funcionament.
La diagnosi és també una eina indispensable per a detectar les necessitats d’una zona i definirne l’estratègia i el pla d’actuació.
Per tot això, el treball encarregat ha d’incloure, com a mínim:








Projecte formatiu: A impartir a totes aquelles persones del teixit comercial que ho
desitgin.
Formació sobre les APEU, la seva naturalesa, composició i funcionament.
Formació sobre el procés de constitució d’una APEU.
Legalitat.
Avaluació.
Planificació.
Documental.

Assessorament:







En aquells eixos en que es mostri interès en formar una APEU és planificarà i
proposarà un calendari d’actuacions encaminats a la seva constitució.
Projecte d’anàlisi: Per aquelles zones que ho sol·licitin.
Identificació de la zona d’actuació i justificació.
Identificació dels subjectes afectats (s’inclouran els locals buits així com d’altres
activitats econòmiques susceptibles de ser-hi incloses)
Diagnosi social.
Diagnosi econòmica.

En base a aquesta informació es realitzarà un anàlisi estratègic, tant qualitatiu com quantitatiu
i un informe de viabilitat d’una hipotètica proposta d’APEU a la zona estudiada.
5. INTERLOCUCIÓ OPERATIVA AJUNTAMENT DE BARCELONA–CONSULTORA ADJUDICATÀRIA.
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L’Adjudicatari estarà obligat a disposar a Barcelona d’una persona que el representi davant
l’Ajuntament de Barcelona pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders
suficients, s’encarregarà de les relacions amb l’Administració Municipal i serà el Delegat de
l’Adjudicatari.
6. DIRECCIÓ I SEGUIMENT DEL PROJECTE
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El cap del departament de la Direcció de Comerç, Restauració i Consum tindrà les funcions de
Responsable del Contracte, representarà a l’Ajuntament de Barcelona, desenvoluparà funcions
de control i coordinació i establirà els criteris i línies generals d’actuació de l’Adjudicatari.
7. AUDITORIA DEL CONTRACTE
L'Ajuntament de Barcelona es reserva el dret d'auditar els recursos realment aportats així com
la metodologia utilitzada per I ‘adjudicatari en I ‘exercici del Contracte.
El resultat de I ‘auditoria pot modificar la certificació mensual d'acord amb els recursos
realment aportats.
8. DIMENSIONAMENT DEL SERVEI
ESTIMACIÓ DE DEDICACIÓ PER A LA ELABORACIÓ DE LA PROPOSTA ECONÒMICA
1.- Es preveuen entre 50 i 60 sessions formatives, amb una estimació de dedicació de 60 hores
de preparació i 150 hores d’ impartició.
2.- Es preveuen entre 6 i 10 projectes de viabilitat, amb una estimació de dedicació de 850
hores de consultoria i assessorament.
9. REQUISITS DE L’EQUIP DE TREBALL. SUFICIÈNCIA TÈCNICA
Les APEU van ser creades per la Llei 15/2020, de 22 de desembre, del Parlament de Catalunya.
La seva implementació no s’ha portat a terme encara, i la pròpia llei defineix els Bussines
Improvement Districts (BID) com a referència internacional d’aquesta figura. A més, es tracta,
com estableix també la pròpia llei de les APEU, d’una figura específica de col·laboració
publicoprivada i d’entitats públiques de dret privat.
Aquesta naturalesa específica d’una figura de recent creació i sense antecedents a la legislació
més propera, requereix de la concreció i definició dels requisits sobre experiència de
l’adjudicatària i dels perfils professionals, tant per la qualificació com per la seva capacitació,
de tal manera que els ofertants han de proposar experiències i perfils suficientment acreditats
a un nivell de coneixement, tant teòric com pràctic, d’aquesta matèria concreta.
2.- Composició de l’equip de treball
Pel que fa al seu equip professional, haurà d’aportar per a la prestació d’aquest servei, com a
mínim:
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1 Responsable-coordinador del servei. Haurà d’acreditar formació acadèmica universitària
(llicenciatura/Diplomatura/Grau) en Dret i/o en Ciències econòmiques / ADE / Ciències
Empresarials, amb més de 10 anys d’antiguitat.
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1 Consultor sènior-formador. Haurà d’acreditar formació acadèmica universitària
(llicenciatura/Diplomatura/Grau) en Dret i/o en Ciències econòmiques / ADE / Ciències
Empresarials i disposar d’un màster o postgrau en qualsevol especialització vinculada a la
pedagogia i/o la formació, amb una antiguitat mínima de 10 anys.
1 Consultor sènior-tècnic en matèria de contractació pública. Haurà d’acreditar formació
acadèmica universitària (llicenciatura/grau) en Dret i postgrau o màster en Dret administratiu.
A més, haurà d’acreditar experiència en matèria de dret administratiu.
1 Consultor sènior-tècnic dinamitzador comercial. Haurà d’acreditar haver participat en la
dinamització de comerços i àrees comercials o en mercats municipals.

3.- Empreses de nova creació
D’acord amb la previsió de l’article 90.4 LCSP, les empreses de nova creació, entenent com a
tals les que tinguin una antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el registre
corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a cinc anys,
declararan la seva solvència tècnica segons els criteris dels apartats b) a i) de l’esmentat article,
sense que en cap cas sigui aplicable l’apartat a) de l’article, relatiu a la execució d’un nombre
determinat de serveis.
10. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ
Tota la documentació que es generi i/o tracti durant el desenvolupament dels treballs, així
com la informació que se’n derivi en la seva preparació, execució i seguiment posterior és
propietat de l’entitat contractant.
L’adjudicatari haurà de garantir la seguretat, conservació i confidencialitat de les dades
tractades, així com que aquestes no seran utilitzades per cap finalitat aliena a l’objecte del
contracte, que no seran alterades ni processades sense autorització expressa dels titulars,
restant totes les persones que intervinguin en els treballs al secret professional, fins i tot amb
posterioritat a la finalització dels treballs, i tot d’acord i en compliment de la vigent LOPD.
L’adjudicatària és responsable de la custòdia de tota la documentació i informació facilitada
per la correcta execució dels treballs, i resta obligada a retornar-la a la entitat contractant i a
destruir totes les còpies que existeixin, tret que aquesta ordeni la seva destrucció, que serà a
càrrec de l’adjudicatària, i s’haurà de portar a terme, en qualsevol cas, per una empresa o
entitat acreditada. En aquest sentit, l’adjudicatària és responsable del seu personal, tant del
propi com del subcontractat, si és el cas, davant l’entitat contractant, tant pel que fa al
tractament i custòdia de la documentació i informació, com de la confidencialitat respecte
aquestes.
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L’acceptació d’aquesta clàusula es formalitza expressament amb la signatura del contracte
objecte del present procediment.
De la mateixa manera, tots els treballs realitzats durant l’execució d’aquest contracte son
propietat de l’entitat contractant, incloent els documents de suport i les eines o
desenvolupaments informàtics que es puguin generar, que no podran ser utilitzats sense
autorització expressa i per escrit de l’entitat contractant. Pel que fa als drets dels productes
que se’n puguin generar directa o indirectament vinculats a aquest contracte, seran també de
titularitat de l’entitat contractant. La firma d’aquest contracte suposa la cessió de la totalitat
dels drets d’explotació dels treballs per part de l’adjudicatari a l’entitat contractant, sense cap
reserva ni condicionant, i amb caràcter exclusiu per l’àmbit territorial de qualsevol país del
mon, incloent els de comunicació, reproducció, transformació, modificació o distribució per
qualsevol canal, i qualsevol altre dret que pugui ser cedit amb caràcter exclusiu conforme a les
disposicions legals en matèria de propietat intel·lectual. Tot això sense perjudici dels drets
morals, que conserva l’autor/a fins que arribin a domini públic.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. MANUEL VAZQUEZ ASENCIO, Cap de Departament, el dia 13/09/2021 a les 10:26, que informa.

