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QUADRE - RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ DE L’ÚS, EN RÈGIM D’ARRENDAMENT, DE DETERMINATS LOCALS
UBICATS AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
A.- LOCALS SUSCEPTIBLES DE CESSIÓ EN RÈGIM D’ARRENDAMENT:
Veure l’Annex número 4 de les presents bases.
B.- DURADA DE LA CESSIÓ EN RÈGIM D’ARRENDAMENT:


Una única modalitat
Període de 5 anys, prorrogable fins a 2 anys més

C.- CAPACITAT I SOLVÈNCIA:
Veure clàusules 6 i 9 d’aquest Plec
D.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:
Data: fins el 29 d’octubre de 2021 a les 15:00 hores
Lloc: seu de FOMENT DE CIUTAT, SA
Carrer Pintor Fortuny, número 17-19, entr. Barcelona
E.- OBERTURA DE PROPOSTES SUBJECTES A JUDICI DE VALOR:
Data: es comunicarà oportunament
Lloc: seu de FOMENT DE CIUTAT, SA
Carrer Pintor Fortuny, número17-19, entr. Barcelona
F.- VISITES ALS LOCALS I INFORMACIÓ GENERAL:
Els locals es podran visitar cada divendres; a partir del 3 de setembre de 2021, fins al
divendres 22 d’octubre de 2021.
El punt de trobada serà a la seu de Foment de Ciutat, al carrer Pintor Fortuny, 17-19
de Barcelona, a les 11 del matí. Us podeu apuntar a les visites mitjançant el correu
electrònic bpociutatvella@bcn.cat indicant el dia que vulgueu venir; o bé, us podeu
presentar directament a la seu de Foment de Ciutat, en alguna de les dates
proposades. En aquestes visites es mantindran les mesures de prevenció que
corresponguin.
G.- INFORMACIÓ EN RELACIÓ AMB LES BASES I PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:
Les persones interessades podran exposar i resoldre els dubtes o aclariments que
puguin sorgir, via email o via telefònica. També podran contactar amb el servei
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d’atenció personalitzada de Foment de Ciutat, per tal de concertar dia i hora per
rebre assessorament en relació amb aquestes bases.
Correu electrònic: bpociutatvella@bcn.cat
Telèfon: 93 256 66 00 Foment de Ciutat
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BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE L’ÚS, EN RÈGIM
D’ARRENDAMENT, DE DETERMINATS LOCALS UBICATS AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

I. DISPOSICIONS GENERALS
CLÀUSULA 1.- OBJECTE, FINALITATS I RÈGIM JURIDIC
1.
L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procediment que permetrà l’accés i
posterior utilització, en règim d’arrendament a canvi de renda determinada, de certs locals
de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona ubicats al Districte de Ciutat Vella de Barcelona,
en el marc d’un programa de desenvolupament local al Districte de Ciutat Vella en
col·laboració amb Barcelona Activa i el Pla de Barris, conforme a la mesura de govern de
Baixos de protecció oficial, aprovada pel Plenari del Districte de Ciutat Vella en data 19
d’octubre de 2017.
Així mateix, forma part de l’objecte del present procediment l’impuls de la dinamització
econòmica dels barris de Ciutat Vella, la diversitat comercial, l’abastiment del veïnat i la lluita
contra la gentrificació i la pressió immobiliària que existeix sobre locals comercials, així com
l’impuls de l’eficiència social mitjançant l’accés de la ciutadania emprenedora a actius
municipals, sempre i quan els projectes comptin amb una mínima viabilitat econòmica.
Les presents bases tracten d’ajustar-se a un escenari caracteritzat pels efectes de la crisis
sanitària derivada per la COVID19 que genera incerteses i dificultats afegides per impulsar
noves activitats.
Els locals susceptibles de ser llogats es detallen en l’Annex número 4 de les presents bases.
Tal i com es preveu a les presents bases es podran incorporar, puntualment, nous locals
que s’adjudicaran mitjançant un procediment negociat sense publicitat, conforme l’apartat 4
de la clàusula tercera i s’oferiran als titulars de les propostes que, havent assolit la puntuació
mínima de qualitat, conformin les llistes d’espera. 1
0F

2.
La finalitat que persegueix el programa és la de promoure a Ciutat Vella l’economia
plural, diversa i sòlida que posi al centre les necessitats de les persones. Una economia que
atengui necessitats específiques del veïnat i/o els treballadors i treballadores, o bé
desenvolupi una activitat compatible amb la vida sostenible i quotidiana de barri, tenint com
a referència allò indicat a la mesura de govern de Baixos de protecció oficial, aprovada pel
Plenari del Districte de Ciutat Vella, en data 19 d’octubre de 2017, al Pla de
Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 2021-2023 i als criteris indicats a les presents
bases.
1

No obstant, en cas d’existència d’una pluralitat de locals, es podrà optar per una nova convocatòria de BPO.
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Les activitats que es prioritzen són les que es troben en alguns dels àmbits econòmics que
es defineixen al Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 2021-2023:









Economia verda i circular
Coneixement i innovació tecnològica
Comerç i serveis de proximitat
Treball de cures i serveis a les persones
Projectes culturals
Petita producció urbana
Alimentació sostenible
Economia blava

A títol orientatiu els usos podrien ser:








Botigues
Serveis professionals
Oficines amb venda de serveis o sense
Tallers
Espais culturals
Espais formatius (escoles, acadèmies i altres)
Punts de microdistribució última milla

No s’acceptaran:
-

Els projectes que no s’emmarquin en els sectors d’activitat contemplats com a
prioritaris al Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 2021-2023.
Els projectes que no obtinguin la puntuació mínima en relació amb la seva viabilitat
tècnica i econòmica (cal obtenir un mínim de 20 punts dels 40 punts del pla
d’empresa o consolidació).

3.
El present procediment està subjecte a les disposicions de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques i la normativa que el
desenvolupa, així com el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; la Llei 22/1998, de Carta Municipal
de Barcelona i el Decret 179/1995, de 13 de juny, en tot allò que resulti d’aplicació, en el seu
cas.
4.
La formalització del contracte es realitzarà en contracte privat, llevat que alguna de
les parts sol·liciti elevar-ho a públic. En aquest darrer cas, la persona sol·licitant haurà
d’assumir les despeses que se’n derivin.
5.

Les presents bases, així com tots els seus annexes, revestiran caràcter contractual.
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6.
La presentació de propostes implica l’acceptació incondicionada per les persones
interessades del contingut de les presents bases i de la totalitat de la documentació que
conforma la present convocatòria, sense cap excepció o reserva.
CLÀUSULA 2.- PREU DE LA CESSIÓ
Cada local té un preu d’arrendament determinat, definit per l’Ajuntament de Barcelona, que
compleix amb els elements següents:
-

-

-

Està per sota del preu del mercat.
Parteix de la presa en consideració de diferents tarifes, per als primers tres anys. A
partir de la finalització del tercer any de cessió, es revisarà anualment segons l’IPC
interanual publicat per l’INE.
El preu del lloguer s’estableix tenint en compte dos paràmetres bàsics: preu base/m2
i superfície del local, a més metres de superfície de local, reducció exponencial de
preu metre quadrat.
Sobre el preu resultant s’apliquen una reducció del 17% durant el primer any; el 15%
durant el segon any, i el 7,5% durant el tercer any 2.
1F

Conseqüentment, el preu és variable al llarg del període de cessió, per tal de facilitar la
consolidació de projectes en els primers anys.
Aquestes tarifes no inclouen els impostos pertinents per cadascun dels espais que
esdevenen objecte del programa i d'altres que s'hi puguin incorporar. Les despeses de
subministraments aniran a càrrec del cessionari.
El preu del lloguer de cada local es troba detallat a l’Annex núm. 4 de les presents bases.
S’estableix un període de carència de tres mesos en el pagament del lloguer. És a dir, no
s’hauran d’abonar els tres primers mesos del lloguer per tal de facilitar la instal·lació de
l’activitat al local i la realització dels tràmits administratius adients per iniciar l’activitat.
CLÀUSULA 3.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT
1.
El present procediment, de tramitació ordinària, s’adjudicarà mitjançant un
procediment obert atenent als diferents criteris d’adjudicació establerts a les bases.
NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE: les necessitats que es tracten de satisfer
mitjançant aquest procediment són les que es determinen a continuació: promoure a Ciutat
Vella l’economia plural, diversa i sòlida que posi al centre les necessitats de les persones.
Una economia, per tant, que o bé atengui necessitats específiques del veïnat i/o els
treballadors i treballadores, o bé desenvolupi una activitat compatible amb la vida sostenible
i quotidiana de barri, tenint com a referència allò indicat al Pla de Desenvolupament
2

Reduccions per incentivar la participació i ajudar a la consolidació de projectes en un escenari afectat de forma
important pels efectes de la crisis sanitària de la COVID19.
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Econòmic de Ciutat Vella 2021-2023 i els criteris indicats a les presents bases, mitjançant un
procediment de pública concurrència.
Així mateix, es vol proporcionar un impuls per als projectes de comerç de proximitat i de
l’economia social i solidària, que és especialment resilient davant les crisis econòmiques i
que opera amb criteris de sostenibilitat i distribució de riquesa. En el mateix sentit, es vol
facilitar opcions de continuïtat en negocis arrelats que no poden continuar l’activitat per
increments en les rendes del lloguer del local o no renovació del contracte de lloguer.
2.
DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ A LES PERSONES SOL·LICITANTS: des
del dia de la publicació de l'anunci de licitació, les persones interessades podran obtenir a
través
del
Perfil
de
Contractant
de
FdC
a
la
pàgina
web
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&i
dCap=16190845, la documentació següent:
- Anunci
- Aquestes bases, arxiu.pdf
- Mesura de Govern, Baixos de protecció oficial, arxiu.pdf
- Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 2021-2023, arxiu.pdf
- Contracte d’arrendament tipus, arxiu.pdf
- Informació i descripció dels locals, arxiu.pdf
- Informe justificatiu de la necessitat de la licitació, arxiu.pdf
- Annex núm. 3 de Model de proposta, formulari editable, arxiu.docx
- Compromís de formalització del contracte d’arrendament, arxiu.pdf
- Altres models de documents, arxius
Tota aquesta documentació s’entén annexa a les bases i té caràcter contractual. En cas de
contradicció entre aquests documents, es prioritzarà allò que s’estableix en aquestes bases
reguladores.
Així mateix, també es publica una guia-resum, que té per objecte sintetitzar i facilitar la
comprensió d’aquestes bases, també contempla un seguit de preguntes amb resposta que
aclareixen dubtes i qüestions que puguin sorgir.
- Guia informativa breu, arxiu.pdf
RESPONSABLE DEL CONTRACTE: es designa com a responsable del contracte a la
directora de Projectes estratègics, comunicació i participació de Foment de Ciutat, SA, a qui
correspondrà supervisar l’execució, adoptar decisions i dictar les instruccions necessàries
amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de l’àmbit
de les facultats que se li atribueixin. La persona responsable del contracte podrà delegar
l’exercici de les seves funcions.
3.
LLISTA D’ESPERA: mitjançant el present procediment, s’adjudicaran els locals
existents a aquelles persones sol·licitants que, complint els requeriments exigits, tinguin una
8

millor puntuació en relació amb els locals disponibles i sempre que haguessin manifestat
interès en el mateix. Aquelles persones sol·licitants que no resultin inicialment adjudicatàries
d’algun dels contractes de lloguer conformaran una llista d’espera. Hi haurà una llista
d’espera per a cada local. En cas que, durant la vigència de la present convocatòria, algun
dels contractes de lloguer es resolgui, el referit lloguer s’oferirà a la proposta tècnica més
ben situada, per ordre decreixent de valoració, de la llista d’espera per a aquell local, sempre
que hagués obtingut la puntuació tècnica mínima exigida. En cas de rebuig de 2 locals, la
proposta s’exclourà de les llistes d’espera.
Aquestes llistes es faran públiques a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de
Catalunya.
4.
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT: a aplicar en relació amb
l’adjudicació de locals que s’incorporin a BPO que hagin quedat lliures de les convocatòries
de BPO 2018 i 2019, un cop s’hagin esgotat les llistes d’espera corresponents o bé la
convocatòria ja no sigui vigent i, per tant, la llista d’espera ja no operi. En aquests únics
casos (locals de les anteriors convocatòries), s’iniciarà un procediment que es regirà pel que
estableix la clàusula 15 d’aquestes bases.
CLÀUSULA 4.- DURADA DE LA CONVOCATÒRIA I TERMINIS DELS CONTRACTES
4.1 Aquesta convocatòria té una vigència de TRES (3) ANYS, a comptar des de la data de
signatura del contracte d’arrendament de cadascun dels locals. Aquest termini inicial es
podrà prorrogar fins a UN (1) any addicional.
La finalització de la vigència de la convocatòria, no impedirà la continuïtat de la vigència dels
contractes de lloguer i/o la seva pròrroga, conforme als terminis de durada previstos a
aquestes bases.
4.2 L’ús que es farà dels espais serà temporal, en funció de l’activitat a desenvolupar:


Una única modalitat
Període de 5 anys, prorrogable fins a 2 anys més

Si no es compleix el termini de permanència, és a dir, que es rescindeix el contracte de
cessió del local abans de la finalització del termini, es seleccionarà la següent candidatura
de la llista d’espera en funció de la puntuació, sempre que la convocatòria estigui vigent.
CLÀUSULA 5.- PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA
La present convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al Perfil de
Contractant de Foment de Ciutat, ubicat a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de
Catalunya,
a
la
pàgina
web
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&i
dCap=16190845; així mateix, també es publicarà un anunci a la pàgina web del Districte de
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Ciutat Vella de l’Ajuntament de Barcelona i es podran realitzar accions de comunicació
addicionals per difondre la convocatòria.

II. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE LES PERSONES SOL·LICITANTS
CLÀUSULA 6.- CONDICIONS DE CAPACITAT, APTITUD I SOLVÈNCIA DE LES
PERSONES SOL·LICITANTS
Únicament podran contractar amb FdC les persones jurídiques (societats limitades,
cooperatives, associacions, fundacions i altres formes jurídiques) o naturals (persones
físiques), sense necessitat de tenir la condició d’empresari, però susceptible de tenir-la,
espanyoles o estrangeres que compleixin les condicions de capacitat i aptitud exigides en
aquestes bases.
CONDICIONS MÍNIMES DE SOLVÈNCIA
Aquesta solvència es considerarà acreditada inicialment amb la declaració responsable
incorporada a l’Annex número 1 del present document (veure clàusula 9).
Les persones sol·licitants han d’acreditar, pels mitjans establerts a la clàusula 9 següent de
les presents bases, que compleixen amb les condicions mínimes següents:
-

Solvència econòmica i financera:
o

Assegurança d’indemnització per riscos professionals: la persona
sol·licitant haurà de disposar d’una assegurança d’indemnització per riscos
professionals, vigent fins al termini de presentació de les ofertes, per un
import no inferior a 150.000,00 euros 3, així com aportar un compromís de
renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura
durant tota l’execució del contracte. Aquesta exigència es considerarà
complerta per la persona sol·licitant si inclou un compromís vinculant
de subscripció de l’assegurança en cas de resultar adjudicatari abans
de l’inici de l’activitat.
2F

-

Solvència tècnica o professional:
o

Objecte social (únicament per a persones jurídiques). Acreditació que
l’objecte social de la persona sol·licitant es correspon amb l’objecte de
l’activitat que desitgen realitzar, mitjançant la presentació de declaració jurada
del legal representant que manifesti aquest punt amb indicació expressa i
manifesta del punt dels seus estatuts a on es troba.

3

Import mínim. En funció de l’activitat proposada caldrà ajustar-la a allò que sigui adequat per atendre potencials
riscos.
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o

Que es compromet a designar una persona responsable que comptarà amb la
disponibilitat necessària per realitzar l’actuació.
Es podrà presentar una declaració responsable original atorgada pel legal
representant i amb expressa referència al procediment al que es presenta així
com que la declaració realitzada és veraç i es correspon totalment a la
realitat. Foment de Ciutat, SA podrà realitzar les comprovacions necessàries
per verificar aquestes dades.

IMPORTANT: les condicions mínimes establertes en aquesta clàusula hauran d’acreditar-se
pels mitjans regulats a la clàusula 9 següent de les presents bases.
CLÀUSULA 7.- SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ: NORMES GENERALS
1. Les sol·licituds s’han de presentar a les dependències de FdC o enviar per correu 4 abans
que finalitzi el termini de presentació establert a l’anunci de convocatòria. Les sol·licituds
presentades fora del termini establert a l’anunci de convocatòria no seran admeses sota cap
concepte, ni cap circumstància.
3F

Totes les persones sol·licitants han d'assenyalar un domicili, telèfon, correu
electrònic i persona de contacte per a les comunicacions i relacions que, en general,
es derivin del present procediment o que de qualsevol manera els puguin afectar.
2. Les sol·licituds tindran una validesa de quatre (4) mesos, comptats a partir de la data
d'obertura de les propostes. Superat aquest termini les persones participants podran optar
per mantenir o retirar llurs sol·licituds amb total indemnitat per les parts, sense que es pugui
demanar cap mena de compensació o indemnització.
Passat aquest termini, les propostes que no siguin retirades s’entendran vàlides i vinculants
per a les persones participants a tots els efectes previstos a aquestes bases.
3. Cada participant no podrà llogar més d’un local. Els locals predeterminats s’assignaran en
base a l’ordre de puntuació obtingut, en cas que la persona participant obtingui la major
puntuació en diversos se’l requerirà per tal que manifesti la seva prioritat.
En relació amb els nous locals que es puguin incorporar a la present convocatòria,
provinents de les convocatòries de BPO 2018 i 2019, seran adjudicats conforme allò previst
a la clàusula 15.
4
En cas que les sol·licituds es trametin per correu dintre de termini, caldrà justificar que la data i l’hora
d’imposició de la tramesa a l’Oficina de Correus són, com a màxim, les assenyalades en l’anunci i anunciar-les a
l’entitat mitjançant telegrama, telefax o correu electrònic que l’entitat haurà de rebre dintre del mateix dia.
L’anunci a l’entitat per correu electrònic només serà vàlid si existeix constància de la transmissió i recepció, de
les seves dates i del contingut íntegre de les comunicacions i si identifica fefaentment al remitent i al destinatari.
Sense la concurrència d’aquests requisits, l’oferta no serà admesa si és rebuda per l’entitat amb posterioritat al
termini assenyalat a l’anunci de licitació. En cas que després de 10 dies naturals des de la finalització del termini
de presentació de propostes no s’hagués rebut a l’entitat la proposta enviada per correu i anunciada dintre del
termini, aquesta no serà admesa en cap cas.
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En cas que la potencial persona adjudicatària, tingui contracte d’arrendament vigent derivat
d’anteriors convocatòries, haurà de comprometre’s a renunciar a l’anterior contracte per
poder ser efectivament adjudicatària de la present convocatòria 5, en un termini no superior a
tres setmanes, sense perjudici d’existència de causa justificada. Així mateix, resultar
persona adjudicatària d’algun contracte de lloguer de la present convocatòria suposarà
perdre la posició en les llistes d’espera d’anteriors convocatòries.
4F

Les persones participants no adjudicatàries de cap local i amb puntuació superior al mínim,
passaran a conformar la llista d’espera descrita a la clàusula 3.3 d’aquestes bases. Aquesta
llista d’espera, activa durant la durada de la convocatòria indicada a la clàusula 4 de les
presents bases, suposarà que en cas que un local quedi lliure s’oferirà als membres de la
llista d’aquell local en funció de la seva puntuació global i sempre que haguessin manifestat
interès en obtenir el local disponible. Sens perjudici que en cas d’incorporació de nous locals
a la convocatòria hi puguin presentar la seva proposta.
CLÀUSULA 8.- FORMA DE PRESENTAR LES SOL·LICITUDS: NORMES GENERALS
1. Les sol·licituds s’han de presentar en un únic sobre. En aquest sobre hi haurà de constar
la documentació relativa a la capacitat, aptitud i solvència (mitjançant la declaració
responsable – model Annex núm. 1-A/1-B) i l’oferta tècnica, contenidora dels criteris
avaluables mitjançant un judici de valor, utilitzant el document model facilitat (Annex núm. 3).
El sobre haurà d’estar tancat, identificat en l’exterior, amb indicació del procediment al que
es concorri, amb les dades i signatura de la persona sol·licitant o representant.
Les persones sol·licitants podran indicar quina informació de la seva oferta tècnica té
caràcter confidencial. Foment de Ciutat garantirà la confidencialitat, davant de tercers, de la
informació expressament així designada, sense perjudici que es consideri desproporcionada
i no justificada.
2. Les ofertes es presentaran impreses mecànicament, ni amb omissions, errades o
esmenes que no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta.
3. No seran admeses, en cap cas, les propostes d’aquelles persones, naturals o jurídiques,
en les quals concorri algun dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar
determinats a la legislació vigent.
4. Cada oferent només podrà formar part d’un únic equip, ja sigui com a titular o com a
col·laborador/a i només podrà presentar una oferta (que podrà referir-se a tots aquells locals
que estimi oportú). La presentació de més d’una sol·licitud implicarà la no admissió i per tant
l’exclusió de totes les ofertes en les que participi la mateixa persona.

5

Les parts arribaran als acords escaients per tal d’evitar la coexistència de lloguers.
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5. En cas que una persona sol·licitant incorri, amb posterioritat a la presentació de la
sol·licitud i amb anterioritat a la formalització del contracte, en qualsevol dels supòsits
d’incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent haurà d’informar
d’aquesta circumstància a FdC. Aquesta circumstància provocarà la no admissió i impedirà
l’adjudicació i/o la formalització del contracte amb la persona sol·licitant en la que concorri la
mateixa.
CLÀUSULA 9.- PROPOSTES DE LES PERSONES SOL·LICITANTS. DOCUMENTACIÓ
CONTINGUT DEL SOBRE (TANCAT)
9.1. Declaració responsable
S’ha d’aportar en format paper, seguint el model que s’adjunta a l’Annex 1-A o 1-B
d’aquestes bases, aquesta declaració ha d’estar signada per la persona responsable de la
proposta.
Les persones sol·licitants 6 han de donar compliment als requisits de capacitat, aptitud i
solvència indicada a les presents bases i a la normativa de contractació amb el sector públic.
Les persones participants que resultin proposades adjudicatàries d’algun dels locals,
disposaran d’un termini de 10 dies hàbils per aportar la documentació acreditativa del
compliment d’aquests requisits. La manca d’acreditació d’algun dels requisits serà motiu
d’exclusió del procediment.
5F

9.2. Oferta tècnica
Oferta tècnica sotmesa a criteris de valoració mitjançant un judici de valor, es conformarà de
dos documents:
-

Formulari que consta a l’Annex núm. 3

6

Especialitats en relació a les agrupacions o unions temporals d’empreses: Podran presentar-se ofertes
licitades per unions o agrupacions d'empreses que es constitueixin temporalment a l'efecte, sense que calgui la
seva formalització en escriptura pública fins que s'hagi efectuat l'adjudicació al seu favor. Aquestes empreses
restaran obligades solidàriament davant FdC.

En aquests supòsits, tant de persones físiques com jurídiques, cadascun dels seus components acreditaran la
seva capacitat, personalitat, representació i solvència de confirmat amb el què s’estableix a les presents bases.
En el cas que s’opti per la declaració responsable indicada a l’Annex número 1-A o 1-B, cadascun dels
empresaris haurà de presentar la corresponent declaració responsable indicada en l’apartat anterior.
Igualment, caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d’un representant o apoderat únic amb
facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte fins a la seva extinció,
així com la indicació dels noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, la participació de cadascun
d’ells, i el compromís de constituir-se formalment en unió temporal, cas de resultar adjudicataris.
Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració competent. Només en el cas de resultar
adjudicatària la unió, haurà d’acreditar la seva constitució en escriptura pública i aportar el NIF definitivament
assignat.
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Es lliura en format editable per facilitar-ne el seu emplenament, caldrà seguir les
indicacions que s’hi assenyalen i, en els apartats que així s’especifiqui, també caldrà
adjuntar la documentació acreditativa del compliment d’algun dels criteris.
-

Pla d’empresa o pla de consolidació
Per valorar la viabilitat tècnica i econòmica del projecte i el grau de solvència
econòmica i financera de l’operador. Cal argumentar i detallar tots els apartats que
s’especifiquen a l’Annex núm. 3 i es valoraran conforme a l’annex núm. 2

L’oferta tècnica s’aportarà en format paper, hauran de ser documents originals i tots els fulls
hauran d’anar signats per la persona sol·licitant. També s’haurà d’aportar una còpia del pla
d’empresa o pla de consolidació, en format electrònic (CD/DVD/Llapis de memòria), que
s’inclourà en el sobre.
CLÀUSULA 10.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES.
Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, homogeneïtzades, valorades i
ponderades, d’acord amb tot allò que s’especifica en l’Annex número 2.
S’estableix com a llindar mínim de qualitat, l’obtenció d’un mínim de 20 punts en relació amb
el criteri de valoració del pla d’empresa/pla de consolidació. Aquelles ofertes que no arribin a
la valoració mínima o no siguin considerades viables econòmicament seran excloses i no
caldrà continuar amb la valoració dels restants apartats de l’oferta.
L’oferta tècnica ha d’estar estructurada correctament als efectes de simplificar la correcció.
No obstant això, la valoració es realitzarà atenent a la informació que consti a altres apartats
sempre que es consideri rellevant per l’adequada valoració i estigui relacionada amb
l’apartat a valorar i sigui apreciable per l’equip corrector.
Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolució sigui contradictòria amb la
proposta de la Mesa o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que adopta els motius
continguts en la proposta de la Mesa.
La Mesa podrà demanar la informació complementària que resulti adient per a les
comprovacions oportunes a les empreses sol·licitants o a les autoritats competents.
L’eventual falsedat en les declaracions de l’empresa sol·licitant podrà derivar en causa de
prohibició per contractar amb el sector públic.
Les propostes no adjudicatàries, que hagin estat acceptades i que superin la puntuació
mínima de tall, passaran a formar part de la llista d’espera conforme a allò indicat en les
presents bases.
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CLÀUSULA 11.- CONFIGURACIÓ DE LA MESA
La Mesa estarà constituïda pels membres següents:
President:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Secretari:

Directora general de Foment de Ciutat, SA o persona en qui delegui
Gerent del Districte de Ciutat Vella de l’Ajuntament de Barcelona o persona en
qui delegui
Director de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona, o persona en qui delegui
Director General de Barcelona Activa, o persona en qui delegui
Gerent de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació, o persona en qui
delegui
Directora de Projectes estratègics de Foment de Ciutat, SA o persona en qui
delegui
Director de Serveis Generals de Foment de Ciutat, SA, que actua com a
secretari de la Mesa, amb veu però sense vot o persona en qui delegui

Personal especialitzat de la societat municipal Barcelona Activa avaluarà les ofertes
tècniques, sotmeses a un judici de valor.
CLÀUSULA 12.- OBERTURA I EXAMEN DE LES OFERTES
12.1. Finalitzat el termini de presentació de les propostes, que s’estableix en aquest plec i a
l’anunci de la convocatòria, es procedirà a l’obertura pública dels sobres rebuts dins del
termini, als efectes de verificar que continguin la documentació acreditativa de la capacitat i
aptitud per contractar i deixar constància de la seva oferta.
12.2. Seguidament, i si s’escau, es comunicarà a les persones sol·licitants, per un mitjà que
garanteixi la notificació, l’existència de defectes o omissions esmenables, fixant-se un
termini per tal que les persones sol·licitants puguin presentar l’oportuna esmena. Aquest
termini no podrà ésser en cap cas superior a tres dies hàbils a comptar des de la data de la
referida notificació.
Es consideraran no esmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i
esmenables aquells que facin referència a la mera falta d’acreditació dels mateixos. El
moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i aptitud exigits per
contractar serà el de finalització del termini de presentació de les propostes.
Procedirà la no admissió i l’exclusió del procediment de licitació a aquelles persones
sol·licitants que tinguin defectes no esmenables o no hagin esmentat els defectes en el
termini atorgat.
A més, la Mesa podrà requerir a les persones sol·licitants aclariments sobre els certificats i
documents presentats o bé, la presentació d’altres documents complementaris. Aquest
requeriment s’haurà de complimentar davant la Mesa en el termini de cinc dies.
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12.3. Les ofertes que corresponguin a propostes que resultin excloses quedaran fora del
procediment d’adjudicació.
S’aixecarà acta de les actuacions realitzades.
III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DELS CONTRACTES.
CLÀUSULA 13.- RENÚNCIA O DESISTIMENT
Per raons d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les
persones sol·licitants, es podrà renunciar a continuar amb el procediment de referència.
També es podrà desistir, abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una infracció no esmenable
de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicació.
CLÀUSULA 14.- CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES, ADJUDICACIÓ I NOTIFICACIÓ DE
L’ADJUDICACIÓ
14.1. La Mesa, amb els informes que estimi oportú sol·licitar, estudiarà, revisarà,
homogeneïtzarà i valorarà les ofertes contingudes en el sobre, de conformitat amb els
criteris d’adjudicació valorables mitjançant l’aplicació de criteris subjectes a un judici de
valor.
Així mateix, la Mesa podrà demanar a les persones sol·licitants la presentació d’informació
addicional que, als efectes d’aclariment, estimi necessària en relació amb l’oferta tècnica o
qualsevol altre punt de la seva oferta que es consideri necessari o convenient. Aquest
requeriment s’haurà de complimentar davant la Mesa en el termini màxim de cinc dies.
14.2. Tenint en compte allò esmentat anteriorment, la Mesa amb les valoracions efectuades i
els informes que estimi oportú sol·licitar, classificarà les ofertes presentades, per ordre
decreixent, atenent als criteris de valoració establerts a les presents bases i, en el seu cas,
realitzarà la proposta d’adjudicació.
En cas que alguna de les ofertes tècniques es trobi en primera posició de diferents locals, se
li donarà l’opció d’escollir el local que prefereix. En cas d’ empat de propostes en la posició
ocupada d’un local, es prioritzarà aquella oferta que tingui la puntuació més elevada en la
valoració del pla d’empresa o pla de consolidació de la part comuna. En cas de nou empat
es farà un sorteig.
En cas que la persona potencial adjudicatària, tingui contracte vigent derivat d’anteriors
convocatòries, haurà de comprometre’s a renunciar a l’anterior contracte per poder ser
efectivament adjudicatària de la present convocatòria 7.
6F

7

Les parts arribaran als acords escaients per tal d’evitar la coexistència de lloguers.
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En cas que la persona adjudicatària formi part d’una llista d’espera d’anteriors edicions
l’adjudicació d’aquest contracte de lloguer suposarà la seva exclusió d’aquesta llista.
14.3. En cas que no s’adjudiquin tots els contractes de lloguer, per manca de propostes
susceptibles de ser adjudicables, es podrà declarar parcialment desert el procediment i obrir
un procediment negociat sense publicitat amb relació als locals no adjudicats.
14.4 Vista la proposta realitzada per la Mesa, l’òrgan competent de Foment de Ciutat,
aprovarà la classificació de forma decreixent les sol·licituds presentades i admeses en base
a la valoració dels criteris adjudicació assenyalats en les bases.
La resolució d’adjudicació del contracte haurà de ser motivada en referència amb els criteris
d’adjudicació de les presents bases, haurà d’especificar els motius pels que rebutja una
candidatura o oferta i les característiques i avantatges de l’oferta seleccionada, incorporant
la indicació de les puntuacions, totals i parcials, obtingudes per totes les empreses admeses,
en cada un dels criteris d’adjudicació. Serà motivació suficient si a la resolució de
l’adjudicació accepta i assumeix el contingut de l’informe tècnic de valoració.
Si la resolució d’adjudicació s’aparta de la proposta d’adjudicació caldrà que justifiqui els
motius de la resolució.
L’adjudicació s’haurà de produir en el termini màxim de tres (3) mesos, a comptar des del
dia següent de l’obertura de les sol·licituds, podent-se allargar fins a un màxim de quatre (4)
mesos.
Es podran realitzar diverses i successives propostes d’adjudicació.
14.5. Una vegada acordada la proposta d’adjudicació, abans de l’adjudicació del contracte,
es requerirà a les persones adjudicatàries que, dins d’un termini no superior als 10 dies
hàbils, a comptar de l’endemà de rebre el requeriment, aportin la documentació següent:
1) Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat de la persona sol·licitant
a) Per a les persones físiques, serà obligatori presentar el document nacional
d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, passaport o NIE, i del número
d'identificació fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI.
b) Per a les persones jurídiques, serà obligatòria la presentació del CIF i de
l’escriptura de constitució o modificació, en el seu cas, degudament inscrita en el
Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació
mercantil que li sigui aplicable. Quan aquesta inscripció no sigui exigida, l’acreditació
es realitzarà mitjançant l’aportació de l'escriptura o document de constitució, de
modificació, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes reguladores de
l'activitat de l'empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial corresponent.
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2) L’acreditació que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social,
mitjançant el lliurament dels documents que es relacionen a continuació:
a) Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent a l’objecte del
contracte, i últim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes de
l’esmentat Impost.
b) Certificat general de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per
l’Administració General Tributària.
c) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
d) Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la inexistència
de deutes tributaris amb l’esmentada Administració.
e) Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Barcelona acreditatiu de la inexistència
de deutes tributaris amb l’esmentada Administració.
f) Document justificatiu de trobar-se al corrent de les quotes amb la comunitat,
consums i altres.
Foment de Ciutat oferirà un servei d’orientació per facilitar el lliurament d’aquesta
documentació.
Les sol·licituds presentades, tant les declarades admeses com les excloses seran arxivades.
14.6. Foment de Ciutat, SA es reserva el dret de condicionar l’adjudicació a l’acceptació de
les condicions o requeriments que pugui establir a la vista de les ofertes, a l’objecte de
completar-les o homogeneïtzar-les.
Així mateix, es podrà deixar sense efecte el procediment, quan concorrin circumstàncies de
caràcter fàctic o jurídic que, de manera lògica i raonable, imposin la prevalença de l’interès
públic a la vista de les necessitats que busca satisfer el contracte, podent igualment desistir
o renunciar al procediment d’adjudicació per motius d’interès públic degudament motivats a
l’expedient.
14.7. Transcorreguts els terminis assenyalats per l’adjudicació sense que s’hagi dictat
l’acord d’adjudicació, les persones sol·licitants tindran dret a retirar la seva proposta, sense
cap mena d’indemnització. No obstant, es podrà demanar a les persones sol·licitants que
mantinguin la seva oferta per un termini superior, prèvia comunicació a les persones
sol·licitants i publicació al Perfil de Contractant, mantenint-se la licitació amb aquells
sol·licitants que acceptin la pròrroga.
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CLÀUSULA 15.- PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
15.1 Durant la vigència de la present convocatòria es podran incorporar, puntualment, nous
locals que hagin quedat lliures de les convocatòries de BPO 2018 i 2019, un cop s’hagin
resolt els contractes d’arrendament i esgotat les llistes d’espera corresponents o bé la
convocatòria ja no sigui vigent i, per tant, la llista d’espera ja no operi.
Les persones que es trobin en les llistes d’espera que es conformin arran d’aquesta
convocatòria podran optar per algun dels locals que es proposin, d’anteriors convocatòries.
Aquestes persones rebran una invitació de l’òrgan de contractació per participar en el
procediment negociat sense publicitat.
Aquesta invitació contindrà:
-

Les dades i característiques relatives als nous locals oferts, com ara la ubicació, la
superfície i el preu del lloguer mensual
Bases del procediment negociat sense publicitat que detallarà:
o Funcionament del procediment negociat sense publicitat
o Condicions de capacitat, aptitud i solvència de les persones participants,
requisits
o Presentació de les propostes: on, com i en quin termini s’han de presentar i
documentació que cal adjuntar, contingut dels sobres
o Criteris de negociació de les ofertes
o Configuració de la Mesa
o Obertura i examen de les ofertes
o Condicions de l’adjudicació i formalització dels contractes

Als efectes de valoració de l’oferta tècnica, es preservarà la puntuació atorgada part comuna
valorada per aquesta convocatòria de BPO.
15.2 El procediment negociat sense publicitat gaudirà del mateix objecte, finalitat i règim
jurídic que les presents bases, ostentarà les mateixes garanties i principis que conformen
aquesta convocatòria de BPO i es regirà per la normativa que estableix l’apartat 3 de la
clàusula 1 d’aquestes bases.
Els aspectes sobre els quals es plantejarà la negociació són:
- El grau d’idoneïtat de l’activitat proposada en relació amb el nou local (criteri d’adjudicació
de l’Annex número 2) d’aquestes bases, aplicant els mateixos paràmetres i aspectes que els
descrits en les presents bases.
- El Pla d’empresa.
- En cas que les circumstàncies personals susceptibles d’obtenir puntuació hagin variat en el
moment de presentar aquesta oferta es revisarà la puntuació assignada inicialment.
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En cas de no resultar adjudicatari dels nous locals oferts, sempre que la part interessada no
manifesti el contrari, es configurarà una nova llista d’espera sobre el nou local. Les altres
llistes d’espera conformades per aquesta convocatòria es mantindran, sens perjudici de
possibles alteracions per raó de la nova adjudicació de locals de BPO.
CLÀUSULA 16.- FORMALITZACIÓ DE CONTRACTES
Una vegada adjudicats els locals, les parts signaran un compromís de formalització del
contracte d’arrendament. Les clàusules d’aquest compromís definiran les condicions a
complir per la formalització del contracte d’arrendament (actuacions administratives,
burocràtiques, obtencions de llicències o execució d’obres identificant les obligacions de
cadascuna de les parts en el cas concret i atenent a la situació concreta de cada local).
El contracte d’arrendament es formalitzarà una vegada s’hagin completat tots els requisits
fixats al compromís de formalització del contracte d’arrendament.
En el cas que el local adjudicat, es trobi ja reformat, expedit i disponible per les persones
adjudicatàries, es podrà signar directament el contracte d’arrendament.
El contracte s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document privat, segons el model
que s’adjunta a aquestes bases.
S’estableix un termini d’exempció de pagament de la renda pels tres primers mesos de
vigència del contracte d’arrendament, per tal de facilitar la instal·lació de les activitats al
local, per donar d’alta els subministraments, així com realitzar totes aquelles gestions
necessàries prèvies a l’inici de les activitats.
En cas que la persona adjudicatària sigui arrendatària d’algun contracte de lloguer d’edicions
anteriors haurà d’haver fet efectiva i materialitzar la seva renúncia.
La persona adjudicatària pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al
seu càrrec les despeses corresponents.
En el supòsit de què per causes imputables a l’adjudicatari no es formalitzés cap d’aquests
contractes, Foment de Ciutat, SA estarà facultada per deixar sense efecte l’adjudicació al
seu favor i requerir al següent sol·licitant, per l’ordre en què hagin quedat classificades les
ofertes, per tal que aporti la documentació per una nova adjudicació. Igualment, Foment de
Ciutat, S.A. estarà facultada per demanar a l’adjudicatari tots els danys i perjudicis causats.
El contracte d’arrendament queda subjecte al dret privat, regint-se per aquestes bases, pel
contracte i documentació annexada, i en tot allò no previst, per la legislació civil i mercantil
aplicable, amb expressa referència a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendament
urbans. El contracte té la consideració de contracte privat.
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CLÀUSULA 17.- PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es deixa constància dels
següents extrems:
a. La documentació requerida per licitar en el present procediment que contingui dades
de caràcter personal és necessària per la participació en el mateix.
b. En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de
caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha informat i obtingut prèviament el consentiment de les
persones interessades / afectades per facilitar l'esmentada informació a FdC, informant
de quina és la finalitat del present procediment.
c. La documentació presentada per les persones licitadores que contingui dades de
caràcter personal serà dipositada a les oficines de FdC, ubicades al carrer Pintor Fortuny,
17-19 de Barcelona (licitacions.fc@bcn.cat) i serà tractada per FdC per la qualificació,
valoració i comparació de les propostes de les persones licitadores i per donar
compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractació pública que sigui
d’aplicació a FdC. Els destinataris d’aquesta informació seran la pròpia FdC i l’Ajuntament
de Barcelona, si s’escau, així com aquells tercers que realitzin tasques de fiscalització o
aquells tercers que, en l’execució del contracte, necessàriament hagin d’accedir a la
mateixa, sense finalitats comercials o de prospecció.
d. Foment de Ciutat lliurarà les dades relatives a les persones adjudicatàries al personal
tècnic de Barcelona Activa als únics efectes que preveuen aquestes bases, com són la
valoració i l’estudi de les propostes presentades; així mateix, també podran fer-ne ús per
validar la correcta execució del contracte i millora del servei.
e. Les persones interessades / afectades podran exercitar els drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició dirigint un escrit a FdC, com
entitat responsable del tractament, a l’adreça indicada a la lletra c) anterior, adjuntant una
còpia del Document Nacional d’Identitat o altre Document Oficial que acrediti la identitat
de la persona que exerciti el dret.
Les persones oferents, a més de les obligacions establertes en aquestes bases, també
estan obligades a respectar les prescripcions de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i normes que la desenvolupin i
del Reglament General de Protecció de Dades esmentat i, per tant, hauran de:


Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui accés o
hagi elaborat per raó del contracte.
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Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions que a
l’efecte li trameti FdC i de forma confidencial i reservada, no podent ser objecte de
cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents de les establertes en
aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un cop el contracte s’hagi extingit, per
finalització del seu termini o objecte, per resolució o qualsevol altra causa legalment
admesa o establerta en aquestes bases.



Tornar a FdC, en tots el casos d’extinció contractual, les dades de caràcter personal,
i també qualsevol suport o document en què consti alguna dada objecte del
tractament.



Guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda i
documentació elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta documentació
no podà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents
de les establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el contracte.

CLÀUSULA 18.- CONFIDENCIALITAT
La persona adjudicatària estarà obligada a respectar el caràcter confidencial de tota aquella
informació a la que tingui accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en el mateix
o que així li indiqui l’entitat, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a
tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de 5 anys, a
excepció que en el contracte s’hi estableixi un termini superior.
Així mateix, la persona interessada haurà d’assenyalar expressament aquella documentació
i/o informació de la seva oferta que consideri confidencial.
CLÀUSULA 19.- COMPLIMENT DE PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA
El/la contractista haurà de donar compliment a aquells preceptes que siguin d’aplicació en
relació al Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona, publicat al Butlletí Oficial de
la Província, de data 13 de setembre de 2017.
En el supòsit que la persona contractista incompleixi algun dels principis o regles establerts
en aquesta clàusula, FdC estarà facultada per resoldre el contracte que s’hagués formalitzat
amb el contractista. En funció del tipus d’incompliment FdC podrà també advertir prèviament
al contractista que cessi immediatament en el seu incompliment i, en el cas de persistir en el
mateix es procedirà a la resolució del contracte per culpa del contractista.
CLÀUSULA 20.- RECURSOS ADMINISTRATIUS
1. Es podrà interposar recurs d’alçada contra els anuncis de licitació, el plec de bases
reguladores de la present licitació i els documents contractuals que estableixin les
condicions que hagin de regir la contractació, contra els actes de tràmit adoptats en el
procediment d’adjudicació, sempre que aquests darrers decideixin directa o indirectament
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sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar al procediment o produeixin
indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, i contra els acords d’exclusió
que li afecti o d’adjudicació.
2. El recurs es podrà interposar per les persones físiques o jurídiques, els drets o interessos
legítims de les quals s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats per les decisions
objecte de recurs, i en tot cas pels licitadors.
3. El termini per a interposar el recurs d’alçada serà d’un (1) mes, a comptar en funció de
quin sigui l’acte que es recorri.
4. L’òrgan que coneixerà del recurs serà el Regidor de Presidència i Territori, en ús de les
facultats delegades per Decret d’Alcaldia de 9 de novembre de 2015. El recurs s’haurà de
presentar o notificar a Foment de Ciutat.
5. No obstant, les persones que estiguin legitimades també podran interposar qualsevol altre
recurs o reclamació, que considerin oportú, per la defensa dels seus interessos.
Barcelona,

Anna Terra i Sans
Directora General
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ANNEX NÚM. 1-A
DECLARACIÓ RESPONSABLE
(persona física)
Nom ..................................................................., amb DNI núm. .....................................,
actuant en nom (propi/o altri) .................................................................................................. i
amb capacitat suficient per subscriure la present declaració responsable, en el marc de la
convocatòria del procediment d’adjudicació de l’ús, en règim d’arrendament, de determinats
locals ubicats al Districte de Ciutat Vella,

DECLARA RESPONSABLEMENT:
1.- Que compleix les condicions establertes legalment per contractar amb el sector públic.
2.- Que compleix tots i cadascun dels requisits de capacitat, aptitud i solvència establerts en
les bases de la convocatòria que regula el contracte abans esmentat i està en disposició
d’aportar la documentació acreditativa d’aquests extrems en el termini màxim de 5 dies
naturals a comptar des del requeriment de FdC.
3.- Que no es troba incurs en cap dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar
determinats a la legislació vigent.
4.- Que no es troba/en afectats per cap dels supòsits previstos a la legislació vigent relatius
al règim d’incompatibilitats d’alts càrrecs o de personal al servei de les Administracions
Públiques.
5- Que es compromet en el moment que sigui requerit per FdC a aportar, en el termini
establert a les bases de convocatòria, la documentació acreditativa de la capacitat i
solvència exigida al procediment.
6.- Que es compromet a no trobar-se en una situació de control o d'associació respecte a
altres candidats o oferents, que no s'ha posat d'acord ni es posarà d'acord amb altres
participants en el procediment de licitació i que no subcontractarà cap tipus de tasques a
altres empreses participants en aquesta licitació.
7.- Que accepta que la documentació annexada a les bases de la convocatòria té caràcter
contractual.
8.- Que NO realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives,
segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes
o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, en els termes legalment establerts, com
delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
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En el cas de persona física declara:
Que accepta la submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre,
per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se del
contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre.
9.- Que no es troba en situació d’insolvència actual o imminent.
10.- Que és coneixedora i accepta expressament l’existència d’obligacions específiques amb
relació al procediment de referència:
a) Acceptar la superfície real dels espais finques objecte d'arrendament, amb
independència de la superfície que resulti dels títols de domini i del Registre de la
Propietat.
b) Comparèixer per formalitzar el compromís d’arrendament i/o el contracte
d’arrendament el dia, hora i en el lloc que se li indiqui.
c) Acceptar la qualificació urbanística de la finca tot assumint les conseqüències de
qualsevol ordre que se'n derivin i la destinació del bé projectat en la base primera
d’aquestes bases.
d) Qualsevol altra obligació que resulti de les clàusules d'aquestes bases o de les
disposicions legals o reglamentàries d'aplicació.
e) Assumir el pagament del lloguer en els cinc primers dies del mes i la repercussió
dels impostos pertinents. Així mateix, les despeses de subministraments aniran a
càrrec del cessionari.
f) Mantenir l’activitat per la qual han estat seleccionats i la qualitat del servei a la qual
s’ha compromès. Implementar una política de preus que s’adeqüi a la realitat
socioeconòmica de la zona d’ubicació, amb el benentès que el públic objectiu de
l’activitat ha de ser, principalment, la població veïna del territori, subjecta a un elevat
cost de la vida i una renda familiar per sota de la mitjana de la ciutat.
g) En cap cas l'adjudicació del contracte pressuposa o predetermina l’autorització
municipal per a la implantació de l'activitat proposada.
11.- Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de
licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació,
negociació,
execució
i
extinció
normal
o
anormal
del
contracte
és
_____________________________
12.- Que els documents i dades presentades en l’oferta que considera de caràcter
confidencial són els que a continuació es relacionen:
•
•
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13.- Que autoritza expressament al tractament de les dades de caràcter personal que lliura,
que es troba informat que aquesta informació serà tractada amb la única finalitat de tramitar
el present procediment i que únicament, i en el seu cas, seran cedides a tercers per
acreditar i justificar el procediment davant de tercers. Les dades cedides no seran utilitzades
per altres finalitats.
Així mateix declara que compta i ha informat de la finalitat i utilització de les dades personals
de tercers que puguin constar a la seva oferta i que compta amb autorització expressa.
14.- Que es compromet a complir els principis ètics i regles de conducta indicats per FdC,
assumint-ne les responsabilitats del seu incompliment.

I als efectes oportuns, signa la present declaració responsable, a ................…………....,
..... de ……………….. de …………
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ANNEX NÚM. 1-B
DECLARACIÓ RESPONSABLE
(persona jurídica)
El Sr./ La Sra. ..............................................., amb DNI núm........................., actuant en nom i
representació de ..........................................................................., en la seva condició de
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració
responsable, en el marc de la convocatòria del procediment d’adjudicació de l’ús, en règim
d’arrendament, de determinats locals ubicats al Districte de Ciutat Vella,
DECLARA RESPONSABLEMENT:
1.- Que compleix les condicions establertes legalment per contractar amb el sector públic.
2.- Que compleix tots i cadascun dels requisits de capacitat, aptitud i solvència establerts en
les bases de la convocatòria que regula el contracte abans esmentat i està en disposició
d’aportar la documentació acreditativa d’aquests extrems en el termini màxim de 5 dies
naturals a comptar des del requeriment de FdC.
3.- Que l’activitat que desenvolupa o desenvoluparà l’oferent i que consta com a objecte
social
als
seus
estatuts
o
regles
fundacionals
és
la
següent
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________ i la compleix amb tots els requisits i obligacions exigides per la
normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.
4.- Que no es troben incursos en algun dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de
contractar determinats a la legislació vigent.
5.- Que l’empresari/ària o administradors de la persona jurídica no es troba/en afectats per
cap dels supòsits previstos a la legislació vigent relatius al règim d’incompatibilitats d’alts
càrrecs o de personal al servei de les Administracions Públiques.
6.- Que es compromet en el moment que sigui requerit per FdC a aportar, en el termini
establert a les bases de convocatòria, la documentació acreditativa de la capacitat i
solvència exigida al procediment.
7.- Que es compromet a no trobar-se en una situació de control o d'associació respecte a
altres candidats o oferents, que no s'ha posat d'acord ni es posarà d'acord amb altres
participants en el procediment de licitació i que no subcontractarà cap tipus de tasques a
altres empreses participants en aquesta licitació.
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8.- Que accepta que la documentació annexada a les bases de la convocatòria té caràcter
contractual.
9.- Que NO realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives,
segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes
o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, en els termes legalment establerts, com
delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
En el cas d’empresa estrangera declara que:
• Pot acreditar la seva capacitat d'obrar de l’empresa no espanyola d’estat membre
de la UE mitjançant la inscripció en un registre professional o comercial quan aquest
registre sigui exigit per la legislació de l'estat respectiu.
• En el cas d’empresa estrangera no compresa en l'apartat anterior pot acreditar
mitjançant informe de la Missió Diplomàtica Permanent espanyola a l’estat
corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit de la qual s'ubiqui el domicili de
l'empresa.
• En aquest darrer supòsit, a més, pot adjuntar l’informe de la representació
diplomàtica espanyola sobre que l'estat de procedència de l'empresa estrangera que
admet la participació d'empreses espanyoles en la contractació amb l'administració.
Que accepta la submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre,
per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se del
contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre.
10.- Que no es troba en situació d’insolvència actual o imminent. En el cas d’empresa: Així
mateix manifesta que no està sotmesa a cap procés de fallida, concurs de creditors,
procediment concursal o de reorganització empresarial similar, de caràcter judicial o privat,
relacionat amb una situació d’insolvència; que l’empresa que representa no ha sol·licitat la
declaració de concurs, ni té constància de que aquesta hagi estat sol·licitada per cap tercer
o que dita sol·licitud sigui imminent; i que no ha presentat al Jutjat mercantil la comunicació
d’inici de negociacions regulada a l’article 5 bis de la Llei concursal.
11.- Que és coneixedora i accepta expressament l’existència d’obligacions específiques en
relació al procediment de referència:
a) Acceptar la superfície real dels espais finques objecte d'arrendament, amb
independència de la superfície que resulti dels títols de domini i del Registre de la
Propietat.
b) Comparèixer per formalitzar el compromís d’arrendament i/o el contracte
d’arrendament el dia, hora i en el lloc que se li indiqui.
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c) Acceptar la qualificació urbanística de la finca tot assumint les conseqüències de
qualsevol ordre que se'n derivin, i el destí del bé projectat en la base primera
d’aquestes bases.
d) Qualsevol altra obligació que resulti de les clàusules d'aquestes bases o de les
disposicions legals o reglamentàries d'aplicació.
e) Assumir el pagament del lloguer en els cinc primers dies del mes i la repercussió
dels impostos pertinents. Així mateix, les despeses de subministraments aniran a
càrrec del cessionari.
f) Mantenir l’activitat per la qual han estat seleccionats i la qualitat del servei a la qual
s’ha compromès. Implementar una política de preus que s’adeqüi a la realitat
socioeconòmica de la zona d’ubicació, amb el benentès que el públic objectiu de
l’activitat ha de ser, principalment, la població veïna del territori, subjecta a un elevat
cost de la vida i una renda familiar per sota de la mitjana de la ciutat.
g) En cap cas l'adjudicació del contracte pressuposa o predetermina l’autorització
municipal per a la implantació de l'activitat proposada.
12.- Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de
licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació,
negociació,
execució
i
extinció
normal
o
anormal
del
contracte
és
_____________________________
13.- Que els documents i dades presentades en l’oferta que considera de caràcter
confidencial són els que a continuació es relacionen:
•
•
14.- Que autoritza expressament al tractament de les dades de caràcter personal que lliura,
que es troba informat que aquesta informació serà tractada amb l’única finalitat de tramitar el
present procediment i que únicament, i en el seu cas, seran cedides a tercers per acreditar i
justificar el procediment davant de tercers. Les dades cedides no seran utilitzades per altres
finalitats.
Així mateix declara que compta i ha informat de la finalitat i utilització de les dades personals
de tercers que puguin constar a la seva oferta i que compta amb autorització expressa.
15.- Que l’empresa que representa compleix i es compromet a complir els principis ètics i
regles de conducta indicats per FdC, assumint-ne les responsabilitats del seu incompliment.

I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable , a ....................…………,
.... de ……………….. de …………

29

ANNEX NÚM. 2
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
CRITERIS SOTMESOS A UN JUDICI DE VALOR (OFERTA TÈCNICA) 8
7F

Per la confecció de l’oferta tècnica caldrà presentar la documentació requerida a la clàusula
9 i emprar el formulari de l’Annex número 3. La puntuació total màxima que es pot obtenir és
de 100 punts.
Així mateix, cal tenir en compte que les activitats han de trobar-se dins d’alguns dels àmbits
econòmics que es defineixen a l’actual Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella
2021-2023:









Economia verda i circular
Coneixement i innovació tecnològica
Comerç i serveis de proximitat
Treball de cures i serveis a les persones
Projectes culturals
Petita producció urbana
Alimentació sostenible
Economia blava

A títol orientatiu els usos podrien ser:








Botigues
Serveis professionals
Oficines amb venda de serveis o sense
Tallers
Espais culturals
Espais formatius (escoles, acadèmies i altres)
Punts de microdistribució última milla

Les diferents ofertes seran valorades conforme als criteris que es descriuen a continuació:
BLOC A – EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE (fins a 60 punts)
CRITERI 1
1.- Pla d'empresa o pla de consolidació
(fins a 40 punts)

8

La puntuació tècnica mínima per resultar adjudicatari és de 20 punts del criteri relatiu al pla d’empresa/pla de
consolidació. Annex número 2 sobre la viabilitat tècnica i econòmica del pla d’empresa o pla de consolidació.
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El Pla d’empresa és document que reflexa de forma ordenada i coherent un projecte
empresarial mostrant les seves possibilitats d’èxit. Aquest permet obtenir un resum de
l'estratègia, accions i mitjans que el projecte empresarial necessita per apropar-se a l'èxit de
forma objectiva, obtenint també una anàlisis de la viabilitat del negoci i de la seva rendibilitat
econòmica.
El Pla de Consolidació és un document similar, però per a projectes que ja estan en marxa.
Reflexa de forma ordenada i coherent el punt de situació econòmica actual del projecte i les
següents etapes relatives a l’expansió, sostenibilitat o consolidació del negoci.
Es valora la viabilitat tècnica i econòmica del pla d’empresa o el pla de consolidació i el grau
de solvència econòmica i financera de l’operador. També ha d’incloure el nombre de llocs de
treballs que comporta, quins són de nova creació i en quines condicions, i quins ocupen o
ocuparan persones en situació de vulnerabilitat. Ha d’incloure també els horaris d’obertura
previstos, en cas de tractar-se d’activitat oberta al públic, o horaris d’ús, en cas que no sigui
obert pròpiament al públic (oficines, tallers i d’altres).
Als efectes de la valoració, s’ha d’incloure el pla d’empresa o pla de consolidació, amb una
portada específica amb el títol de pla d’empresa/pla de consolidació, que ha de contenir,
com a mínim la informació següent:
1. Presentació
1.1 Definició del negoci
1.2 Les persones promotores
2. Màrqueting
2.1 Producte i servei
2.2 Mercat
2.3 Competència
2.4 Preu
2.5 Previsions de vendes
3. Producció i qualitat
3.1 Prestació del servei
3.2 Qualitat
3.3 Equips i infraestructura: detallar el nombre de persones contractades, quines són
de nova contractació i quines es troben en situació acreditada de vulnerabilitat
3.4 Seguretat i medi
4. Organització i gestió
4.1 Planificació temporal
4.2 Organització
4.3 Horaris d’ús del local i/o horaris d’obertura
5. Jurídic fiscal
5.1Forma jurídica
5.2 Equip i Seguretat Social
5.3 Obligacions fiscals
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5.4 Permisos i llicències
5.5 Cobertura de responsabilitat
6. Economicofinancera
6.1 Pla economicofinancer
(inversions, balanç, compte de resultats i tresoreria amb previsions a tres anys)
6.2 Gestió de cobraments
6.3 Resum dades econòmiques
7. Punts forts i febles
En el cas de propostes que ja estiguin en funcionament i que tinguin formes jurídiques
obligades a portar comptabilitat, com ara: SL, cooperatives, SLL, fundacions i associacions
amb activitat econòmica, cal adjuntar els balanços i el compte de pèrdues i guanys dels
darrers 2 anys.
Els projectes que no justifiquin suficientment la seva viabilitat, és a dir, que no obtinguin una
valoració mínima de 20 de punts en aquest apartat, seran exclosos.
Es valorarà conforme al paràmetres, aspectes i criteris enumerats a continuació:
Descripció

Pla d’empresa /
Pla de consolidació

Excel·lent. Presenta un excel·lent pla d’empresa/pla de consolidació,
molt elaborat, molt complet i molt coherent. Justifica detalladament
tots els aspectes del pla d’empresa/pla de consolidació a tenir en
compte per assolir la viabilitat de l’activitat.

40 punts

Molt adequat. Presenta un pla d’empresa/pla de consolidació molt
adequat, amb molt bon nivell d’elaboració, complert i coherent.
Justifica detalladament la majoria dels aspectes del pla
d’empresa/pla de consolidació a tenir en compte per assolir la
viabilitat de l’activitat.

35 punts

Adequat. Presenta un pla d’empresa/pla de consolidació adequat,
elaborat, complet i coherent. Justifica adequadament els principals
aspectes del pla a tenir en compte per assolir la viabilitat de
l’activitat, tot i que falta concreció en alguns apartats.

30 punts

Suficient. Presenta un pla d’empresa/pla de consolidació suficient, si
bé té buits d’elaboració i coherència. Justifica adequadament alguns
aspectes del pla, però manca informació en altres aspectes. Es
considera viable l’activitat, tot i la falta de concreció en alguns
aspectes.

20 punts
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Molt bàsic. Presenta un pla d’empresa/pla de consolidació molt
bàsic, poc detallat, i amb algunes mancances. Es considera que
l’activitat pot ser viable tot i que amb incerteses en alguns aspectes.

15 punts i exclusió

Insuficient. Presenta un pla d’empresa/pla de consolidació
insuficient. En termes generals pateix de mancances que fan que no
es pugui considerar com a totalment coherent, complet i elaborat.
Pateix carències que generen grans dubtes sobre la seva viabilitat.

10 punts i exclusió

No viable. Presenta un pla d’empresa/pla de consolidació amb
mancances rellevants i/o incoherències que fan que es consideri
com un pla d’empresa/pla de consolidació no realista i/o no viable.

5 punts i exclusió

No aporta o de la documentació no s’infereix.

0 punts i exclusió

CRITERI 2
2.- Projecte que ha patit pressió immobiliària.
(fins a 10 punts)
Activitats actuals o finalitzades en els darrers 12 mesos, en règim de lloguer, de no
continuïtat per no renovació o increment substancial de rendes.
Projectes que es corresponen a:
- Activitats que per raó de l’increment substancial del preu del lloguer no poden
continuar la seva activitat.
- Activitats en què la propietat no ofereix renovació del contracte per una durada no
inferior a 1 any
- Activitats que han vist finalitzada la seva actuació per alguna de les causes
anteriorment indicades en el darrers 12 mesos.
- Les activitats hauran de tenir una antiguitat no inferior a 5 anys.
Caldrà aportar la documentació acreditativa de la no continuïtat de l’activitat en el local
(contracte amb data de finalització o document anàleg, un escrit de la propietat...).
Descripció
Puntuació
Compleix amb les condicions descrites anteriorment i aporta 5
documentació acreditativa.
No compleix amb les condicions descrites anteriorment.
0
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Així mateix, en cas d’obtenir 5 punts a l’apartat anterior, es valorarà el seu arrelament al
territori on s’ubiquen els locals. Es valorarà el grau d’arrelament de l’activitat en el territori en
el sentit d’estimar l’interès social en facilitar la continuïtat de l’activitat per part del veïnat.
Descripció
Activitat fortament arrelada al barri. Lligams socials i de prestació
reconeguda i apreciada al barri.
Activitat arrelada al barri. Lligams socials i prestació de servei
reconeguda al barri.
No es tracta d’una activitat arrelada al barri. Sense suficients lligams
socials i reconeixent al barri.

Puntuació
5
3
0

CRITERI 3
3.- És un projecte de comerç de proximitat i/o d’economia social i solidària*
(fins a 10 punts)
El comerç de proximitat ha estat un dels sectors més greument afectat per l’actual crisi. Es
tracta, a més, d’un tipus d’activitat econòmica que des de fa dècades l’Ajuntament vol
promoure i recolzar, pel seu valor en relació amb la cohesió social dels nostres barris i la
vida comunitària, entre d’altres.
Entenem per comerç de proximitat com aquell establiment particular (no cadenes, ni
franquícies) dedicat a atendre necessitats diverses de la població. Són les botigues de tota
la vida, però també nous establiments que ofereixen béns i serveis necessaris per al veïnat
del territori, així com per als treballadors i treballadores de Ciutat Vella. Per exemple:
ferreteries, merceries, papereries, perruqueries, lampisteries, centres de fisioteràpia, entre
molts d’altres. El comerç local de proximitat promou la particularitat per sobre de
l’homogeneïtzació, el tracte personal sostingut i la implicació en la vida comunitària.
D’altra banda, l’economia social i solidària és una economia especialment resilient davant
les crisis econòmiques i, a més, opera amb criteris de democràcia, sostenibilitat i distribució
de la riquesa.
L’Economia Social i Solidària (ESS) és un conjunt de pràctiques socioeconòmiques que
comparteixen les següents característiques:
• Orientades a satisfer les necessitats de les seves persones membres i/o de la
societat, prioritzant-les per sobre del lucre, que ha de ser limitat o inexistent
• Basades en la gestió democràtica, incloent la participació de les persones
involucrades en els projectes
• Desenvolupen la seva activitat des del compromís ambiental i social i, per tant,
minimitzen els impactes negatius i tenen voluntat de canvi social
Entre aquestes pràctiques i entitats podem trobar cooperatives, societats laborals,
associacions, entitats del tercer sector així com iniciatives de economies comunitàries o
col·laboradores.
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Si un projecte és a la vegada comerç de proximitat i projecte de l’economia social i solidària,
obtindrà com a màxim 10 punts.
Descripció
El projecte és un comerç de proximitat
El projecte és un projecte d’economia social i solidària
No és un projecte de comerç de proximitat ni d’economia social i
solidària

Puntuació
10
10
0

Caldrà aportar informació suficient de l’activitat per tal de permetre verificar que es tracta
d’una activitat que es correspon amb un Projecte d’economia social i solidària.
La manca de presentació d’informació suficient no serà esmenable.
BLOC B – EN RELACIÓ AMB CADA LOCAL (fins a 40 punts)
CRITERI 4
4.- El projecte presenta propostes d’accions de dinamització econòmica de la zona, com
ara accions d’atractivitat sostenible, dinamització comercial i/o col•laboració amb altres
comerços i proveïdors del territori.
(fins a 20 punts)
Els Baixos de Protecció Oficial són una política que busca no només beneficiar
l’adjudicatari o adjudicatària a qui se li assigni un local municipal, sinó a la zona on
s’instal·li. Es valorarà en quina mesura la instal·lació d’aquell negoci en aquell local
establirà col·laboracions o sinèrgies amb altres negocis propers o associacions de
comerciants i en quina mesura contribuirà a la dinamització comercial de la zona, de
manera que es valoraran els projectes amb propostes per atraure de manera sostenible
nova clientela, així com la contractació de proveïdors propers i altres accions de
dinamització econòmica i comercial. Com més detallades estiguin i amb més
col·laboració comptin d’altres empreses o associacions, més valoració obtindran.

Descripció

Adequació del local en
relació amb l’activitat
Excel·lent. Es considera un projecte que proposa de manera 20
detallada i fonamentada una alta dinamització econòmica,
comercial o de col·laboració amb altres comerços i proveïdors del
territori.
Gairebé excel·lent. Es considera un projecte que proposa de 16
manera detallada i fonamentada una bona dinamització
econòmica, comercial o de col•laboració amb altres comerços i
proveïdors del territori.
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Molt adequat. Es considera un projecte que proposa una bona
dinamització econòmica, comercial o de col·laboració amb altres
comerços i proveïdors del territori.
Suficient. Es considera un projecte que proposa una dinamització
suficient en clau econòmica, , comercial o de col•laboració amb
altres comerços i proveïdors del territori.
Insuficient. Es considera un projecte que proposa una
dinamització insuficient en clau econòmica, , comercial o de
col·laboració amb altres comerços i proveïdors del territori.
No aporta. No es considera un projecte que aporti dinamització
econòmica o collaboració amb altres comerços i proveïdors del
territori, de molt poca entitat

12

8

4

0

CRITERI 5
5.- El projecte presenta altres impactes positius per al veïnat, com ara política de preus
reduïda per a veïnat, contractacions laborals o col•laboracions amb el teixit social i
cultural del territori.
(fins a 15 punts)
Els Baixos de Protecció Oficial són una política que busca no només beneficiar
l’adjudicatari o adjudicatària a qui se li assigni un local municipal i als establiments
d’aquella zona. El benestar del veïnat, que a Ciutat Vella pateix especialment el
monocultiu comercial i econòmic, així com la gentrificació i els alts preus que
l’acompanyen, és un dels objectius dels Baixos de Protecció Oficial. Aquest apartat
busca saber en quina mesura redundarà en una major qualitat de vida del veïnat la
instal•lació del negoci proposat. Es valorarà especialment que tingui una política de
preus reduïda per al veïnat o altres bonificacions, també les contractacions laborals que
suposi en l’entorn immediat o altres col•laboracions amb associacions de veïns, centres
escolars, casals i altres agents del teixit comunitari.
Descripció

Adequació del local en
relació amb l’activitat
Excel·lent. Es considera un projecte que ofereix un impacte 15
altament positiu per al veïnat, ja sigui amb política de preus
reduïda per a veïnat o accions similars, contractacions laborals o
col·laboracions amb el teixit social i cultural del territori.
Molt adequat. Es considera un projecte que ofereix un impacte 12
força positiu per al veïnat, ja sigui amb política de preus reduïda
per a veïnat o accions similars, contractacions laborals o
col·laboracions amb el teixit social i cultural del territori.
Adequat. Es considera un projecte que ofereix un impacte positiu 8
per al veïnat, ja sigui amb política de preus reduïda per a veïnat o
accions similars, contractacions laborals o col•laboracions amb el
teixit social i cultural del territori
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Insuficient. Es considera un projecte que no té suficient impacte 4
positiu per al veïnat.
No aporta. No es considera un projecte que tingui impacte positiu 0
per al veïnat
CRITERI 6
6.- Grau d’idoneïtat del local per al projecte presentat en relació a les seves
característiques físiques.
(fins a 5 punts)
La persona o entitat interessada haurà d’explicar el grau d’idoneïtat de cada local per al
seu projecte, atenent a les característiques físiques de cada local (dimensions, ubicació i
altres).
A més, es demana que s’assenyali quin seria l’ordre de preferència dels locals. És
informació orientativa per a la comissió de valoració que, amb tot, designarà les
puntuacions d’idoneïtat del projecte per a cada local.

Descripció

Adequació del local
en
relació
amb
l’activitat
Excel·lent. Es considera un local molt idoni per a la realització de 5
l’activitat proposada.
Molt adequat. Es considera un local idoni per a la realització de 3
l’activitat proposada.
Suficient. Es considera un local apte per a la realització de l’activitat 1
proposada.
No aporta, de la documentació no s’infereix com a viable, es 0
considera incompatible o presenta greus dificultats per adequar-se
al local.
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ANNEX NÚM. 3
MODEL DE PROPOSTA (FORMULARI)
Dades del contacte
Nom de la persona representant:
Nom de l’activitat:
Adreça electrònica:
Domicili:
Telèfon:

Àmbit o sector del Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 2021-2023 i usos al
que es correspon el projecte que es presenta.
Cal recordar que els projectes que es trobin fora d’aquests àmbits, seran exclosos.

Indiqueu en quin dels següents àmbits o sectors del PDE s’emmarca el vostre projecte.
☐
Economia verda i circular
Sistema econòmic d’intercanvi i producció destinat a minimitzar les externalitzacions
ambientals dels sistemes oberts i augmentar l’eficiència en l’ús de recursos en totes les
etapes del cicle de vida dels productes, tant de béns com de serveis, amb la finalitat de
dissociar el desenvolupament econòmic del consum de recursos naturals.
☐
Coneixement i innovació tecnològica
Activitat econòmica al voltant de la investigació científica, l’anàlisi, el desenvolupament
tecnològic i la generació i divulgació de coneixement.
☐
Comerç i serveis de proximitat
Entenem per comerç de proximitat com aquell establiment particular (no cadenes, ni
franquícies) dedicat a atendre necessitats diverses de la població, tot promovent la
particularitat per sobre de l’homogeneïtzació, el tracte personal sostingut i la implicació en la
vida comunitària.
☐
Treball de cures i serveis a les persones
Activitats econòmiques relacionades amb l’assistència per al benestar personal de les
persones, ja sigui físic, com emocional o mental.
☐

Projectes culturals
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Activitats econòmiques basades en la producció cultural o la seva distribució o
comercialització. Poden ser relatives a la divulgació, les arts plàstiques, les escèniques,
musicals o literàries, entre d’altres.
☐
Petita producció urbana
Activitats d’elaboració de producte de manera manual o amb petita manufactura. Inclou
l’artesania, la petita indústria i els obradors, entre d’altres.
☐
Alimentació sostenible
L’alimentació sostenible consisteix a alimentar a població d’una manera que beneficiï les
persones, el planeta i els territoris. Es basa en produir, transformar, vendre, comprar i
consumir aliments creant prosperitat, promovent la justícia social, cuidant, conservant i
regenerant els nostres recursos i ecosistemes, així com salvaguardant la capacitat de les
generacions futures d’alimentar-se també de manera sostenible.
☐
Economia blava
Activitat econòmica vinculada al mar, no contaminant, eficient en l’ús de recursos i basada
en els models de producció i consum sostenibles, pot millorar el benestar i l’equitat social,
contribuint al creixement econòmic, i reduint significativament els riscos ambientals i
l’escassetat ecològica.
Assenyaleu a quins dels usos es dedicarà l’activitat:
☐ Botiga

☐ Espais culturals

☐ Serveis professionals

☐ Espais formatius (escoles, acadèmies i
altres)

☐ Oficines, amb venda de serveis o sense

☐ Punts de microdistribució última milla

☐ Tallers

Cal que argumenteu les opcions escollides, tant sobre el sector econòmic, com els usos del
local, i descriviu breument el vostre projecte:
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Extensió aconsellable: camp de 1000 caràcters amb espais o tres quarts de pàgina.

BLOC A – EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE (fins a 60 punts)
CRITERI 1
1.- Pla d’empresa o pla de consolidació
Cal tenir un mínim de 20 punts, per tal que l’oferta no resulti exclosa
Fins a 40 punts
Expliqueu quina és la viabilitat tècnica i econòmica del projecte. Per fer-ho, és imprescindible
que adjunteu a aquest formulari el pla d’empresa/pla de consolidació, amb una portada
específica amb el títol “Pla d’empresa” o “Pla de consolidació).
El Pla d’empresa és document que reflexa de forma ordenada i coherent un projecte
empresarial mostrant les seves possibilitats d’èxit. Aquest permet obtenir un resum de
l'estratègia, accions i mitjans que el projecte empresarial necessita per apropar-se a l'èxit de
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forma objectiva, obtenint també una anàlisis de la viabilitat del negoci i de la seva rendibilitat
econòmica.
El Pla de Consolidació és un document similar, però per a projectes que ja estan en marxa.
Reflexa de forma ordenada i coherent el punt de situació econòmica actual del projecte i les
següents etapes relatives a l’expansió, sostenibilitat o consolidació del negoci.
Es valora la viabilitat tècnica i econòmica del pla d’empresa o el pla de consolidació i el grau
de solvència econòmica i financera de l’operador. Cal que inclogui el nombre de llocs de
treballs que comporta, quins són de nova creació i en quines condicions, i quins ocupen o
ocuparan persones en situació de vulnerabilitat. Ha d’incloure també els horaris d’obertura
previstos, en cas de tractar-se d’activitat oberta al públic, o horaris d’ús, en cas que no sigui
obert pròpiament al públic (oficines, tallers i d’altres).
Als efectes de la valoració, s’ha d’incloure el pla d’empresa o pla de consolidació, amb una
portada específica amb el títol de pla d’empresa/pla de consolidació, que ha de contenir,
com a mínim la informació següent:
1. Presentació
1.1 Definició del negoci
1.2 Les persones promotores
2. Màrqueting
2.1 Producte i servei
2.2 Mercat
2.3 Competència
2.4 Preu
2.5 Previsions de vendes
3. Producció i qualitat
3.1 Prestació del servei
3.2 Qualitat
3.3 Equips i infraestructura: detallar nombre de persones contractades, quines són de
nova contractació i quines es troben en situació acreditada de vulnerabilitat
3.4 Seguretat i medi
4. Organització i gestió
4.1 Planificació temporal
4.2 Organització
4.3. Horaris d’ús del local i/o horaris d’obertura
5. Jurídic fiscal
5.1Forma jurídica
5.2 Equip i Seguretat Social
5.3 Obligacions fiscals
5.4 Permisos i llicències
5.5 Cobertura de responsabilitat
6. Economicofinancera
6.1 Pla economicofinancer
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(inversions, balanç, compte de resultats i tresoreria amb previsions a tres anys)
6.2 Gestió de cobraments
6.3 Resum dades econòmiques
7. Punts forts i febles
En el cas de propostes que ja estiguin en funcionament i que tinguin formes jurídiques
obligades a portar comptabilitat, com ara: SL, cooperatives, SLL, fundacions i associacions
amb activitat econòmica, cal adjuntar els balanços i el compte de pèrdues i guanys dels
darrers 2 anys.

CRITERI 2
2.- Activitats actuals o finalitzades en els darrers 12 mesos, en règim de lloguer, de no
continuïtat per no renovació o increment substancial de rendes. Situacions descrites a
l’apartat 2 de l’Annex número 2.
Fins a 10 punts
Es tracta d’un projecte ja existent i que ha de marxar o bé ha marxat, recentment, de la
ubicació actual?
☐No
☐Sí
Si has respost sí:

On està ubicat?
Des de quan?

_________________
_________________

Cal que argumenteu i acrediteu amb documentació aquestes respostes:

42

Extensió aconsellable: camp de 400 caràcters amb espais o un quart de pàgina
CRITERI 3
3.- És un projecte de comerç de proximitat i/o d’economia social i solidària
Fins a 10 punts

El comerç de proximitat ha estat un dels sectors més greument afectat per l’actual crisi. Es
tracta, a més, d’un tipus d’activitat econòmica que des de fa dècades l’Ajuntament vol
promoure i recolzar, pel seu valor en relació amb la cohesió social dels nostres barris i la
vida comunitària, entre d’altres.
Entenem per comerç de proximitat com aquell establiment particular (no cadenes, ni
franquícies) dedicat a atendre necessitats diverses de la població. Són les botigues de tota
la vida, però també nous establiments que ofereixen béns i serveis necessaris per al veïnat
del territori, així com per als treballadors i treballadores de Ciutat Vella. Per exemple:
ferreteries, merceries, papereries, perruqueries, lampisteries, centres de fisioteràpia, entre
molts d’altres. El comerç local de proximitat promou la particularitat per sobre de
l’homogeneïtzació, el tracte personal sostingut i la implicació en la vida comunitària.
D’altra banda, l’economia social i solidària és una economia especialment resilient davant
les crisis econòmiques i, a més, opera amb criteris de democràcia, sostenibilitat i distribució
de la riquesa.
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L’Economia Social i Solidària (ESS) és un conjunt de pràctiques socioeconòmiques que
comparteixen les següents característiques:
• Orientades a satisfer les necessitats de les seves persones membres i/o de la
societat, prioritzant-les per sobre del lucre, que ha de ser limitat o inexistent
• Basades en la gestió democràtica, incloent la participació de les persones
involucrades en els projectes
• Desenvolupen la seva activitat des del compromís ambiental i social i, per tant,
minimitzen els impactes negatius i tenen voluntat de canvi social
Entre aquestes pràctiques i entitats podem trobar cooperatives, societats laborals,
associacions, entitats del tercer sector així com iniciatives de economies comunitàries o
col·laboradores.
Si un projecte és a la vegada comerç de proximitat i projecte de l’economia social i solidària,
obtindrà com a màxim 10 punts.
Marqueu les opcions corresponents i argumenteu-les en el camp inferior. Es valorarà
l’acreditació de l’Economia Social i Solidària més enllà de la naturalesa de l’activitat, és a dir,
en relació a la pertinença a xarxes d’economia social i solidària, els balanços de la XES o Bé
Comú o la forma jurídica:
☐ El projecte presentat és un comerç de proximitat
☐ El projecte presentat és un projecte de l’Economia Social i Solidària
☐ El projecte presentat no és un comerç de proximitat ni un projecte de l’Economia Social i
Solidària

Extensió aconsellable: camp de 1.000 caràcters amb espais o mitja pàgina.
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BLOC B – EN RELACIÓ AMB CADA LOCAL (fins a 40 punts)
CRITERI 4
4.- El projecte presenta accions de dinamització econòmica de la zona, com ara accions
d’atractivitat sostenible, dinamització comercial i/o col·laboració amb altres comerços i
proveïdors del territori.
Fins a 20 punts
Els Baixos de Protecció Oficial són una política que busca no només beneficiar
l’adjudicatari o adjudicatària a qui se li assigni un local municipal, sinó a la zona on
s’instal·li. Explica en quina mesura la instal·lació d’aquell negoci en aquell local establirà
col·laboracions o sinèrgies amb altres negocis propers o associacions de comerciants i
en quina mesura contribuirà a la dinamització comercial de la zona, de manera que es
valoraran els projectes amb propostes per atraure de manera sostenible nova clientela,
així com la contractació de proveïdors propers i altres accions de dinamització
econòmica i comercial. Com més detallades estiguin les propostes i amb més
col·laboració comptin d’altres empreses o associacions, més valoració obtindran.
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Extensió recomanable: camp de 2.500 caràcters amb espais o una pàgina.
CRITERI 5
5.- El projecte presenta altres impactes positius per al veïnat, com ara política de preus
reduïda per a veïnat, contractacions laborals o col·laboracions amb el teixit social i cultural
del territori.
Fins a 15 punts

Els Baixos de Protecció Oficial són una política que busca no només beneficiar
l’adjudicatari o adjudicatària a qui se li assigni un local municipal i als establiments
d’aquella zona. El benestar del veïnat, que a Ciutat Vella pateix especialment el
monocultiu comercial i econòmic, així com la gentrificació i els alts preus que
l’acompanyen, és un dels objectius dels Baixos de Protecció Oficial. Explica en quina
mesura redundarà en una major qualitat de vida del veïnat la instal·lació del negoci
proposat. Es valorarà especialment que tingui una política de preus reduïda per al veïnat
o altres bonificacions, també el fet d’oferir béns i serveis de vida quotidiana que
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manquen a aquell territori, així com les contractacions laborals que suposi en l’entorn
immediat o altres col·laboracions amb entitats d’inserció sociolaboral, associacions de
veïns, centres escolars, casals i altres agents del teixit comunitari.

Extensió recomanable: camp de 2.500 caràcters amb espais o una pàgina.
CRITERI 6
6.- Grau d’idoneïtat del local per al projecte presentat en relació a les seves característiques
físiques.
Fins a 5 punts

Assenyaleu quin seria l’ordre de preferència dels locals per al vostre projecte. És
informació orientativa per a la comissió de valoració que, amb les explicacions posteriors
que doneu per a cada local i el global del projecte, designarà les puntuacions d’idoneïtat
del vostre projecte per a cada local.

Ubicació del local

Ordre de
preferència
(1 molt interès ‐
9 poc interès)
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Local 1

C. Robador, 3

Local 2

C. Robador, 17

Local 3

C. Robador, 25 ‐ 27

Local 4

C. Sant Ramon, 1

Local 5

C. Sant Ramon, 6 local 1

Local 6

C. Cardona, 6

Local 7

C. d'en Serra Xic, 2‐4, local 2

Local 8

C. Sant Pere més Alt, 76 local 1

Local 9

C. Sant Pere més Alt, 76 local 2

Explica el grau d’idoneïtat de cada local per al seu projecte, atenent a les característiques
físiques de cada local (dimensions, ubicació i altres). Com més tingueu en compte les
característiques de cada local, millor.
Local 1 - C. Robador, 3

Extensió aconsellable: camp de 800 caràcters amb espais o mitja pàgina
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Local 2 - C. Robador, 17

Extensió aconsellable: camp de 800 caràcters amb espais o mitja pàgina

Local 3 – C. d’en Robador, 25 - 27
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Extensió aconsellable: camp de 800 caràcters amb espais o mitja pàgina

Local 4 - C. Sant Ramon, 1

Extensió aconsellable: camp de 800 caràcters amb espais o mitja pàgina

Local 5 - C. Sant Ramon, 6 local 1
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Extensió aconsellable: camp de 800 caràcters amb espais o mitja pàgina
Local 6 - C. Cardona, 6

Extensió aconsellable: camp de 800 caràcters amb espais o mitja pàgina
Local 7 - C. d’en Serra Xic, 2-4, local 2
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Extensió aconsellable: camp de 800 caràcters amb espais o mitja pàgina
Local 8 - C. Sant Pere més Alt, 76 local 1

Extensió aconsellable: camp de 800 caràcters amb espais o mitja pàgina
Local 9 - C. Sant Pere més Alt, 76 local 2
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Extensió aconsellable: camp de 800 caràcters amb espais o mitja pàgina
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ANNEX NÚM. 4
DADES I PREUS MENSUALS DELS LOCALS

Núm.

Ubicació

Superfície
2
m útils

1r any

2n any

3r any

Amb
reducció

Amb
reducció

Amb
reducció

1
2
3
4
5
6

C. Robador, 3
C. Robador, 17
C. Robador, 25-27
C. Sant Ramon, 1
C Sant Ramon 6, local 1
C. Cardona, 6

39,71
54,99
125,5
38,65
52
79,7

263,67 €
342,32 €
597,65 €
256,64 €
326,94 €
455,28 €

297,03 €
387,97 €
697,39 €
289,10 €
370,18 €
520,45 €

352,62 €
462,89 €
851,79 €
343,21 €
441,32 €
625,35 €

7

C. D'en Serra Xic 2-4, local 2 61,05

372,37 €

422,86 €

505,35 €

431,48 €

492,19 €

590,38 €

395,79 €

450,20 €

538,77 €

8
8

C. Sant Pere més Alt 76,
74
local 1
C. Sant Pere més Alt 76,
66
local 2

El preu m2 està calculat tenint en compte que, a més metres de superfície, més reducció del
preu m2 partint del preu base dels locals més petits.
Imports amb IVA inclòs.
Aquests preus i són el resultat d’aplicar els criteris indicats a la clàusula 2 de les presents
bases. A partir de la finalització del tercer any de cessió, tal com es diu, es revisarà
anualment segons l’IPC interanual publicat per l’INE.
8F

La superfície indicada pot variar una vegada executades les obres per part de Foment de
Ciutat. Una vegada executades es podrà realitzar una nova mesura concretant actualitzant
el preu de lloguer aplicant la fórmula i criteris descrits a continuació.
i

En cas que s’hagi d’aplicar alguna modificació en el preu del lloguer d’algun dels locals s’aplicarà la
fórmula següent:

Si local ≤ a 50m2 útils:
PM2* SUL
Si local > a 50m2 útil:
((PM2-( SUL – 35)/40)* SUL
PM2: preu metre quadrat aplicable de referència (1r any: 8 €/m2; 2n any: 8,8 €/m2; 3r any: 9,6 € m2)
SUL: superfície útil local en metres quadrats
Descomptes a aplicar al resultat anterior: 1r any: 17%; 2n any: 15%; 3r any: 7,5%
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