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QUADRE - RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES
DEL PROCEDIMENT D’ADQUISICIÓ DE LOCALS
LOTS 1 i 2

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

A.- PRESSUPOST BASE DE COMPRES I VALOR ESTIMAT PER LA COMPRA: 10.000.000
(DEU MILIONS) d’euros, IVA i altres possibles impostos a repercutir/traslladar al comprador
exclosos, que es correspon a:
Concepte

Pressupost base de licitació, IVA i
altres possibles impostos a
repercutir/traslladar al comprador
exclosos
Lot 1: locals amb superfície entre 60 i 1000 m2
8.000.000,00 €
2
Lot 2: locals de grans superfície, més de 1500 m
2.000.000,00 €
(veure les zones i carrers als plànols que consten al document de plànols facilitat).
B.- PREU M2 MÀXIM DE REFERÈNCIA:
Lot locals amb superfície entre 60 i 1000 m2: 2.706,19 €/m2
Lot locals de grans superfície, més de 1500 m2: deriva de la relació dotació i superfície
mínima requerida.
C.- OBJECTE I CONDICIONS DELS LOCALS SUSCEPTIBLES DE SER ADQUIRITS:
adquisició de locals ubicats als diferents districtes de la ciutat Barcelona (excepte el Districte
de Ciutat Vella) i que compleixin les condicions i requeriments explicats a la clàusula 1.3 i
restants exigències del present document.
D.- CAPACITAT I SOLVÈNCIA: Veure clàusules 5 i 8 del present document.
E.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES (sobres A i B1):
Data i hora màximes: Veure anunci de licitació
Lloc: qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona, preferiblement la
ubicada a la Plaça de Sant Miquel 3
F.- OBERTURA PÚBLICA DE PROPOSTES AUTOMÀTIQUES (B.1):
Data i hora: Veure anunci de licitació
Lloc: Veure anunci de licitació
G.- OBERTURA PÚBLICA DE PROPOSTES AUTOMÀTIQUES MILLORADES (B.2):
Data i hora: Veure anunci de licitació
Lloc: Veure anunci de licitació
Observacions: veure clàusula 11.5 del present document.
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H.- LOTS: sí, es diferencien 2 lots:
Lot locals amb superfície entre 60 i 1000 m2
Lot locals de grans superfície, més de 1500 m2

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

(veure àmbits de compra definits a la clàusula 1 del present document).
I.- VISITES ALS LOCALS I INFORMACIÓ GENERAL: les persones interessades hauran de
permetre visitar els referits locals, dins d’un termini màxim de 7 dies naturals a comptar des
de l’obertura dels sobres B.1, conforme a la clàusula 11.4 del present document. Es podrà
tractar d’avançar la concreció de la visita entre la presentació del sobre A i l’obertura del
sobre B1.
J.- INFORMACIÓ EN RELACIÓ AMB EL PLEC I PRESTACIÓ DE PROPOSTES: es posarà
a disposició de les persones interessades un servei d’atenció personalitzada, al carrer Pintor
Fortuny, 17-19, seu de Foment de Ciutat, per tal d’aclarir els dubtes i/o consultes en relació
amb el procediment, prèvia concertació de cita, o trucant al telèfon 932566600; així mateix,
també es podran canalitzar mitjançant l’adreça electrònica: compralocalciutat@bcn.cat
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL
PROCEDIMENT D’ADQUISICIÓ DE LOCALS COMERCIALS A LA CIUTAT DE
BARCELONA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

CLÀUSULA 1.- OBJECTE I FINALITAT. RÈGIM JURÍDIC I NATURALESA DELS
CONTRACTES
1.
L’objecte del procediment és l’adquisició del ple domini, per l’Ajuntament de
Barcelona, a títol de compravenda, de locals comercials ubicats a la ciutat de Barcelona, als
efectes d’impulsar un seguit d’accions d’interès municipal, especialment en l’àmbit de
dinamització econòmica, amb identificació de certes zones preferents.
Els locals hauran de complir els criteris que s’especifiquen més endavant, no sobrepassar el
preu m2 màxim establert previst (en relació al lot número 1), ni la dotació prevista per cada
lot (en relació al lot número 2) i acomplir els requisits mínims establerts per aquests
immobles d’acord amb les condicions físiques, tècniques, constructives, urbanístiques
bàsiques identificades a continuació en els següents apartats.
Conseqüentment, aquells locals que no compleixen aquestes condicions no seran
susceptibles de ser adquirits.
El present procediment es divideix en els lots que s’indiquen a continuació:

2.



Lot locals amb superfície, entre 60 i 1000 m2
Lot locals de grans superfície, més de 1500 m2

No hi ha limitació amb relació a la presentació i/o adjudicació de diverses ofertes a un mateix
oferent en un mateix lot
3.
Els locals que es presentin hauran de complir amb els requisits mínims
acumulatius que s’indiquen a continuació:
Lot número 1,








Ubicació del local: Tots els districtes de Barcelona, amb excepció de Ciutat Vella i
que es trobin ubicats en alguna de les zones de les zones de compra identificades al
document annex de plànols
Qualificació urbanística del sòl: sòl urbà consolidat, no ubicats en polígons d’actuació
urbanística, sectors o sistemes per desenvolupar. La qualificació del sòl ha de ser
compatible amb la realització d’activitats econòmiques, socials i/o comercials.
Superfície mínima: 60 m2 sobre rasant.
Superfície màxima: 1.000 m2
Situació de conservació: no susceptibles de ser considerats en estat de ruïna o que
el preu de rehabilitació superi el rati de 600 €/m2 , a determinar segons el
procediment indicat a les bases del procediment.
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Preu m2 màxim: 2.706,19 €/m2 ó el preu m2 resultant de la taxació incrementat en 10
punts percentuals (s’aplicarà el més baix d’ells).
Accessibilitat: accessibles directament des del carrer, s’exceptuen galeries
comercials.
Càrregues: el local haurà d’estar lliure de càrregues i gravàmens en el moment de fer
la compravenda.
Compatible amb la seva utilització com a ús d’oficina. Aquell espai sota rasant no
susceptible de ser utilitzat com a oficines no serà abonat.
Contingut: s’haurà de deixar lliure, vacu i expedit per part del venedor.
Condicions especial: No s’adquiriran locals de titularitat d’altres administracions
públiques o de les seves entitats participades i/o dependents.

Lot número 2,
















Ubicació Districtes de Gràcia, Sant Martí, Nou Barris, Sant Andreu, Horta Guinardó
o en els barris de l’Eixample (barris Sagrada Família, Fort Pienc o la dreta de
l’Eixample).
Connectivitat: ha de tenir una connexió de transport públic urbà i metropolitana. Ha
de complir una de les tres següents condicions:
a. A 20 minuts caminants d’alguna de les estacions següents: Sant Andreu
Comtal, Sant Andreu Arenal, Sagrera, Clot, Arc de Triomf, Plaça Catalunya o
Passeig de Gràcia.
b. A 20 minuts caminant d’una estació de FGC.
c. A 15 minuts caminant d’una estació del TRAM (Tramvia).
Superfície mínima: 1.450 m2, dels què 1000m2 de façana (a carrer o pati interior)
hauran de ser sobre rasant i 225 m2 a planta baixa.
Superfície màxima: sense límit.
Preu m2 màxim: no procedeix, deriva de la relació dotació i metres2 mínims
sol·licitats.
Local ubicat a una finca amb Comunitat de Propietaris (CCPP) i sense mancances
de conservació molt severes i apreciables visualment en elements comuns.
Accessibilitat: accessibles directament des del carrer, s’exceptuen galeries
comercials.
Situació de conservació: no susceptibles de ser considerats en estat de ruïna o que
el preu de rehabilitació igual o superior a de 850 €/m2, a determinar segons el
procediment indicat a les bases del procediment.
Càrregues: el local haurà d’estar lliure de càrregues i gravàmens en el moment de fer
la compravenda. Qualificació urbanística del sòl: sòl urbà consolidat, no ubicats en
polígons d’actuació urbanística, sector per desenvolupar, susceptible d’usos
compatibles amb la realització d’activitats econòmiques, socials i/o comercial.
Compatible amb la seva utilització com a ús d’oficina.
Contingut: s’haurà de deixar lliure, vacu i expedit per part del venedor.
Condicions especial: No s’adquiriran locals de titularitat d’altres administracions
públiques o de les seves entitats participades i/o dependents.
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Ubicació i condicions urbanístiques. Detall.
En relació a la ubicació i les condicions urbanístiques: els locals susceptibles de ser
adquirits s’han de trobar localitzats en alguns dels àmbits que es concreten a l’annex
de plànols generals
Els locals, en qualsevol cas, hauran de trobar-se en sòl urbà consolidat i no trobar-se
afectats per cap figura urbanística (polígon d’actuació urbanística, sector a
desenvolupar... etc.). La qualificació urbanística i l’ús permès haurà de ser
compatible amb la realització d’activitats econòmiques, socials i/o comercials.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.



Superfície i accessibilitat. Detall.
En relació a la superfície i a l’accessibilitat: els locals susceptibles de ser adquirits
han de comptar amb una superfície mínima de 60 m2 sobre rasant i una superfície
màxima de 1000 m2 (lot número 1) i més de 1.450m2 (lot número 2). L’ofertant
informarà d’aquestes dades al sobre B1 i podrà utilitzar els documents models
número 3.1 (lot 1)/3.2 (lot 2) i 4 facilitats com a documents models.
Tal i com s’indica a la clàusula 11.4 del document de bases, presentades les
propostes es realitzarà una visita tècnica a on es confirmaran els m 2 s, i aixecant el
corresponent informe. En el moment d’aquesta visita la propietat podrà estar present.
També es valoren els metres de façana i els metres lineals d’aparador/finestral, i
altres aspectes objecte de valoració, atès que es consideren que donen un valor
afegit al local.
Les dades obtingudes d’aquest tràmit seran considerades com a definitives en allò
que es correspongui a mides (m2 i metres lineals). Es requerirà al licitador que en el
sobre B2 ajusti aquestes dades i, en cas contrari, es considerarà error material i es
rectificaran d’ofici.
En relació amb l’accessibilitat: els locals hauran d’estar en planta baixa i accessibles
directament des de carrer, amb excepció de les galeries que podran tenir un accés
comú per tots els locals comercials que s’ubiquin a l’interior.



Situació de conservació. Detall.
Es puntuarà positivament l’estat de conservació del local i de la finca, atorgant major
puntuació als locals que necessiten un menor cost per a la seva rehabilitació i aquells
que es trobin en finques amb menors necessitat de rehabilitació. Els locals amb
importants necessitats de rehabilitació seran exclosos.
L’ofertant indicarà l’estat de conservació en base a la informació que compti, però
serà durant la visita tècnica prevista a la clàusula 11.4 s’emetrà un informe estimant
la tipologia de rehabilitació que serà necessària per tal que compleixi amb els
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requeriments mínims legals i els elements relatius a tancaments, sostres,
instal•lacions, permisos, així com en un estat de conservació molt adequat.
S’utilitzarà un sistema de mòduls.
Lot número1:
Descripció
Local en perfecte estat de conservació
Local en molt bon estat de conservació

M2 màxim de rehabilitació1
Obres de rehabilitació no superior a 100
€/m2
Obres de rehabilitació superior a 100
€/m2 i inferior a 250 €/m2
Obres de rehabilitació superiors a 250
€/m2 i inferior a 400 €/m2

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Local que precisa de reformes rellevants
però és susceptible de reforma i obtenir
llicència d’activitat.
Obres de rehabilitació superiors
Local que precisa de reformes molt
€/m2 i inferior a 600 €/m2
rellevants però és susceptible de reforma i
obtenir llicència d’activitat2.
de rehabilitació superiors
Local que precisa reformes molt rellevants Obres
2

a 400

a 600

€/m

Lot número 2:
Descripció
Local en perfecte estat de
conservació
Local en molt bon estat de
conservació
Local
que
precisa
de
reformes rellevants però és
susceptible de reforma i
obtenir llicència d’activitat.
Local
que
precisa
de
reformes molt rellevants però
és susceptible de reforma i
obtenir llicència d’activitat.
Local
que
precisa
de
reformes molt rellevants però
és susceptible de reforma i
obtenir llicència d’activitat.
Local en condicions molt
degradades que per a la seva
rehabilitació requereix d’una
3
inversió molt substancial.

2

2

M màxim de rehabilitació
Obres de rehabilitació no superior
a 100 €/m2
Obres de rehabilitació superior a
100 €/m2 i inferior a 250 €/m2
Obres de rehabilitació superiors a
2
2
250 €/m i inferior a 450 €/m

Puntuació
20 punts

Obres de rehabilitació superiors a
2
2
450 €/m i inferior a 650 €/m

5 punts

Obres de rehabilitació superiors a
2
2
650 €/m i inferior a 850 €/m

0 punts

Obres de rehabilitació superiors a
850 €/m2

0 punts i exclusió

15 punts
10 punts

En relació amb l’accessibilitat: aquesta convocatòria té per objecte l’adquisició de
locals amb certes característiques essent una d’elles la de trobar-se al nivell de
carrer. El local ha de disposar d’accés directe i propi des del carrer, s’exceptuen les
galeries, que podran tenir un accés comú, des de carrer per tots els locals comercials
que s’ubiquin a l’interior.
1

Preu necessari per tal que el local compleixi amb els requeriments mínims legal i els elements relatius a
tancaments, sostres, instal·lacions, permisos, així com en un estat de conservació molt adequat.
2
Preu necessari per tal que el local compleixi amb els requeriments mínims legal i els elements relatius a
tancaments, sostres, instal·lacions, permisos, així com en un estat de conservació molt adequat.
3
Els locals ubicats en aquests apartats seran rebutjats automàticament en cas que el preu de rehabilitació
2
superi els 850 €/m .

8

El document original ha estat signat electrònicament per:
Rocio Benito Arranz el dia 15/04/2021 a les 23:25, que informa.

Conseqüentment no s’adquiriran pisos, soterranis, o similars.
4. La finalitat que persegueix aquest procediment d’adquisició de locals a la ciutat de
Barcelona, és la de poder destinar els mateixos a impulsar accions d’interès públic, amb
especial interès en impulsar la dinamització comercial, cultural, social o econòmica.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Els locals adquirits es posaran a disposició d’activitats econòmiques i socials de conformitat
amb els requisits i procediments establerts per la normativa patrimonial que resulti aplicable
a la cessió de béns immobles patrimonials.
5. El present procediment es regirà per les presents clàusules
addicional, i, en tot allò que no estigui previst, per:

i demés documentació

a) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals,
aprovat per Decret de la Generalitat 336/1988, de 17 d'octubre.
b) La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
c) La Llei 3/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques i el
seu Reglament aprovat per Reial Decret 1373/2009, de 28 d’agost.
d) Els principis de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeo i del i del Consell 2014723/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, amb caràcter supletori, d’acord amb el seu article 4.
e) La Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als
drets reals.
f)

La Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les
obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i
cinquè.

g) La Carta Municipal de Barcelona aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre i
la Llei 1/2006 que regula el règim especial del Municipi de Barcelona.
h) El Reglament Orgànic Municipal.
i)

El Codi Civil i la legislació hipotecària.

j)

La normativa urbanística aplicable.

Subsidiàriament seran aplicables, si s'escau, les altres normes del dret administratiu i del
dret privat.
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6.
Les relacions contractuals de compravenda que es derivin d’aquests procediments
tindran caràcter privat, d’acord amb el que disposa l’article Art. 26.1.b) de la Llei 9/2017, de 8
de novembre de Contractes del Sector Públic.
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Per a la preparació i adjudicació dels contractes serà d’aplicació el present plec de
condicions mitjançant concurs públic i procediment obert, sota els principis de llibertat
d’accés, publicitat, concurrència, transparència, igualtat de tracte i no discriminació que
informen la contractació del sector públic, la normativa de patrimoni dels ens locals i les
normes del dret civil privat.
L’Ajuntament de Barcelona formalitzarà escriptura pública de compravenda amb cadascun
d’aquells licitadors quina proposició hagi estat seleccionada, entenent-se doncs, que totes
les referències que el present plec es fan a l’adjudicatari, s’han d’entendre a cadascun dels
licitadors seleccionats.
7.
Les parts queden sotmeses expressament a l’establert en el present plec i a la
documentació tècnica i a l’oferta econòmica continguda en la proposició presentada per qui
resulti adjudicatari, documents tots ells que revestiran caràcter contractual, pel que seran
signat en prova de conformitat per l’adjudicatari en el mateix acte de formalització del
contracte.
CLÀUSULA 2. PRESSUPOST DE LA CONVOCATÒRIA
La present convocatòria compta amb un pressupost total màxim 10.000.000,00 € (DEU
MILIONS D’EUROS) dels quals, 8.000.000,00 € (VUIT MILIONS D’EUROS), pel lot número 1,
i 2.000.000,00 € (DOS MILIONS D’EUROS), pel lot número 2, que inclou els impostos
derivats de les transmissions. Aquest pressupost anirà amb càrrec al/als pressupost/os i la/es
partida/es pressupostàries següent/s:
Lot 1:
Any
2021
Total

Orgànic
0701

Econòmic
62216

Programa
93311

Pressupost base
8.000.000,00 €
8.000.000,00 €

Total
8.000.000,00 €
8.000.000,00 €

Orgànic
0701

Econòmic
62216

Programa
93311

Pressupost base
2.000.000,00 €
2.000.000,00 €

Total
2.000.000,00 €
2.000.000,00 €

Lot 2:
Any
2021
Total

Amb càrrec a dits imports s’abonarà el preu dels immobles i els impostos que, en el seu
cas, derivin de la compravenda. Les despeses de Notaria i Registre, que seran
assumides per la part compradora, no s’inclouen en aquells imports ni en el pressupost
identificat anteriorment.
L’efectiva adquisició dels locals estarà subjecte a la condició de l’efectiva disposició de crèdit,
els licitadors assumeixen que no tindran dret a reclamar indemnització en el supòsit de no
obtenir els imports esmentats en aquesta clàusula o que aquests siguin insuficients, i per tant,
no es pugui fer efectiva la transmissió dels immobles seleccionats.
Si la licitació resultés deserta per manca de licitadors, o no s’aconseguís executar íntegrament
el pressupost destinat a la present licitació, en el termini a comptar de l’acord d’adjudicació
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definitiva, es podrà obrir procediment per tal d’adjudicar directament els contractes de
compravenda per a l’adquisició d’immobles que acompleixin els requeriments de la licitació
pels preus màxims establerts en aquest plec de condicions, tot allò sense perjudici d’allò
previst a les clàusules 12 i 13 del present document.

CLÀUSULA 3.- PREU DE LA COMPRAVENDA
Es fixa com a preu màxim per m2 els següents imports :

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Lot locals amb superfície entre 60 i 1000 m2: 2.706,19 €/m2
Lot locals de grans superfície, més de 1500 m2: no procedeix, deriva de la relació dotació i
superfície mínima del local.
Conseqüentment, el preu de compra serà el preu que ofereixi l’interessat, sempre i quan no
superi en un percentatge de 10 punts sobre el preu de taxació que resulti de les
comprovacions que faci l’Ajuntament de Barcelona sobre el preu ofertat i, en qualsevol cas,
el preu màxim m2 de referència indicat anteriorment (aquest darrer condicionant únicament
aplicable pel lot número 1)
Els preus m2 que es proposin i que superin el percentatge del 10% sobre el preu de taxació
i/o el preu m2 màxim de referència (en aquest cas en relació al lot número 1) seran rebutjats
a la fase de presentació dels sobres B2.
L’existència de llicència atorgada al local no suposa dret a percebre cap mena d’import/preu
addicional. El preu m2 ofert es considera que inclou qualsevol concepte lligat al local, a
excepció d’impostos, taxes, tributs i/o despeses d’escriptures que seran assumides per la
part a qui correspongui.
El procés de taxació es troba descrit a la clàusula 11.4 del present document i implicarà la
realització de visites i inspeccions al local, l’emissió del corresponent informe i l’oferiment a
l’ofertant per tal que ajusti el preu ofert inicialment.
La part venedora es compromet a l’execució del contracte atenent als preus assenyalats en
la seva oferta. El pagament del preu la compravenda per part de l’Ajuntament de Barcelona
es farà el dia de l’escriptura pública de transmissió de la propietat.
CLÀUSULA 4.- PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA
La present Convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al Perfil del
contractant de l’Ajuntament de Barcelona, ubicat a la Plataforma de contractació de la
Generalitat de Catalunya, a la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/es_ES/customProf
També a la seu electrónica municipal:
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/exposicio-publica.

11

El document original ha estat signat electrònicament per:
Rocio Benito Arranz el dia 15/04/2021 a les 23:25, que informa.

Així mateix, es publicarà un anunci a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona i es
podran realitzar accions de comunicació addicionals per difondre la convocatòria.
Si el darrer dia de presentació coincideix amb dissabte o dia festiu en la ciutat de Barcelona
es prorrogarà el termini fins el primer dia hàbil següent.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

En l’anunci es farà constar:
a) L’objecte del procediment
b) Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, així com resta de
documentació complementària.
c) El termini durant el qual els interessats podran presentar la documentació i el lloc de
presentació.
d) El lloc de consulta i mitjans d’accés al plec de condicions
e) El lloc, dia i hora de celebració de l’acte públic d’obertura de les proposicions
Les persones participants podran presentar un o múltiples locals dels que ostentin la
propietat i/o capacitat per vendre’ls, conforme a allò indicat a la clàusula 8 del present plec.
Així mateix, aquelles persones interessades que ho desitgin podran sol·licitar informació en
relació amb les condicions jurídiques i documentació a Foment de Ciutat (Telèfon:
932566600) (adreça correu electrònic compralocalciutat@bcn.cat També podran obtenir
còpies del plec i de la documentació addicional complementària, que els hi seran enviades a
través de la direcció electrònica que se s’indiqui, sempre que aquella se sol·liciti abans dels
darrers 5 dies naturals de la data límit fixada per la recepció d’ofertes.
CLÀUSULA 5.- CONDICIONS DE CAPACITAT, APTITUD I SOLVÈNCIA
Podran participar en el procediment de licitació les persones jurídiques (societats limitades,
cooperatives, associacions, fundacions i altres formes jurídiques) o naturals (persones
físiques), sense necessitat de tenir la condició d’empresari, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d’obrar amb l’administració segons la normativa de contractació
pública, i que siguin propietaris de l’immoble o que acreditin apoderament o
representació del titular.
Les empreses estrangeres, comunitàries i no comunitàries, hauran d’acomplir els
requisits previstos als articles 67 i 68 respectivament de la Llei 9/2017, de Contractes del
Sector Públic.
Els mitjans d’acreditació són els recollits a les clàusules 8.1 i 13 del present plec.
Atès l’objecte del present procediment s’eximeix de l’obligació d’acreditar una capacitat
econòmica i solvència tècnica o professional, s’entendrà que dita solvència queda justificada
amb l’acreditació per part del licitador de la condició de propietari de l’immoble que ofereix
en venda amb plenes facultats de disposició.
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CLÀUSULA 6.- PRESENTACIÓ D’OFERTES
6.1. Les ofertes es podran presentar a les oficines del Registre General de l’Ajuntament de
Barcelona abans que finalitzi el termini de presentació establert a l’anunci de convocatòria.
Les ofertes presentades fora de termini establert a l’anunci de convocatòria no seran
admeses.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Totes les persones participants 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 li puguin afectar. Les
comunicacions es faran per correu electrònic.
6.2. Les ofertes tindran validesa fins el 31 de desembre de 2021, inclòs. Superat aquest
termini sense adjudicar-se 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. El termini per formalitzar-se els contractes, una vegada
adjudicats, es troba regular a la clàusula 14 del present document.
Passat aquest termini les ofertes que no siguin retirades s’entendran vàlides i vinculants per
als participants a tots els efectes previstos a aquest plec.
CLÀUSULA 7.- PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ D’OFERTES
7.1. Les ofertes constaran de dos (2) sobres tancats. Els sobres seran el SOBRE A (que
contindrà la declaració relativa a la capacitat i aptitud. La descripció detallada del seu
contingut es troba a la clàusula 8.1 del present document), el SOBRE B.1 (que contindrà la
proposta contenidora de criteris avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques
o criteris automàtics. Regulació a la clàusula 8.2 del present document). Una vegada
finalitzada i comunicada el resultat de la taxació i el resultat de la inspecció tècnica prevista
es donarà un termini addicional per presentar, en el seu cas, el SOBRE B2 (que contindrà la
proposta econòmica amb possibilitat de rebaixa o rectificació sobre l’oferta primitiva per
ajustar-la a les dades físiques reals del local, conforme a la clàusula 8.3 del present
document) incorporant comprovació d’errades físiques derivades de la visita al local.
S’admet oferir la venda de múltiples locals. Per cada local que s’estigui interessat en
vendre s’haurà de presentar una oferta individual que haurà d’estar continguda en un
sobre específic i diferenciat, atès que per l’objecte i la finalitat del contracte es pot oferir la
venta de diversos locals. No obstant únicament es pot presentar una oferta per local,
conforme allò indicat al present document, en cas que per un mateix local es presenti més
d’una oferta s’estarà a la més econòmica.
Els sobres hauran d’estar tancats, identificats, en l’exterior, amb indicació del procediment al
que es concorri, amb les dades del propietari del local i signat per la persona que oferta la
venda o persona que la representi.
A l’interior de cada sobre es farà constar en full independent el seu contingut, enunciat
numèricament. Cada sobre haurà de contenir la documentació i informació que s’indica en el
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plec i els criteris avaluables mitjançant fórmules o criteris automàtics que s’haurà d’ajustar al
model que figura al document model 3.1 (sobre B1 i sobre B2 lot 1) o al document model 3.2
(sobre B1 i sobre B2 lot 2) , segons procedeixi i allò previst en el present plec.
Els participants podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter
confidencial en les publicacions. Es garantirà la confidencialitat de la informació
expressament així designada, en cap cas el preu i la ubicació (àrea) serà confidencial.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

7.2. Les proposicions es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió
mecànica o informàtica, i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades
o esmenes que no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta.
7.3. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones, naturals o jurídiques,
en les quals concorri algun dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar
determinats a la legislació vigent.
7.4. No s’acceptaran els locals que no compleixen amb els requeriments definits a la
clàusula 1 del present document. Únicament s’acceptarà l’existència de càrregues
susceptibles de ser eliminades fàcilment abans de la formalització o aquelles que no tinguin
perjudicis per l’Ajuntament .
L’Ajuntament, amb aquells suport que consideri necessari, examinarà les càrregues
existents i determinarà el grau de risc que no es puguin aixecar en el moment de la
formalització.
CLÀUSULA 8.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
8.1.- SOBRE A DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA Lot xxxxx (el que correspongui)
8.1.1 Declaracions que han de figurar, necessàriament, dins el sobre A.
A.

Declaració responsable de conformitat el document model número 1. Amb la
presentació d’aquesta declaració no caldrà presentar cadascun dels documents que
ho acrediten i s’enumeren a la clàusula 13.
No obstant es podrà exigir, amb caràcter previ a l’adjudicació, la presentació de tota
o una part de la documentació indicada a la clàusula 13 així com els documents
acreditatius de la capacitat i aptitud.

Atès l’objecte i finalitat del procediment es podran presentar aquelles persones que es trobin
en procediments concursals sempre que comptin amb l’autorització judicial, o de
l’administrador concursal competent, expressa.
8.2.- SOBRE B1 (TANCAT)
Tots els fulls de la documentació que cal incloure en el sobre B1, i que es relaciona a
continuació, hauran d’estar signats pel licitador.
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Títol del sobre: Oferta avaluable mitjançant l’aplicació de criteris automàtics o fórmules
matemàtiques (Títol del procediment) 1 de xxxxx4. Lot número xxxxx (el que correspongui),
d’acord amb el document model número 3.1 (lot número 1) o 3.2 (lot número 2):
(Lot 1)

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Contingut:
8.2.1L1 Preu de venda pel local indicat, conforme al document model número 3.1 dels
documents models. El preu ofert no inclourà els impostos que se’n deriven de l’operació (p.
ex. IVA, en el seu cas) i que hagués de suportar el comprador.
8.2.2L1 Ubicació del local.
8.2.3L1 Estat de conservació del local. Conforme allò que s’indica als documents models
número 3.1 del documents models.
8.2.4L1 Estat de conservació de la finca a on es troba el local. Conforme allò que s’indica als
documents models número 3.1 del documents models.
8.2.5L1 Metres lineals de façana.
8.2.6L1 Metres lineals de façana amb aparador.
A més de document model 3.1, serà necessari aportar dins el sobre B1:
-

Nota simple del Registre de la Propietat amb relació al local ofertat i, en el seu cas,
còpia de la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) i els butlletins de les instal·lacions.

-

Fitxa del local, conforme a el document model número 4.

(Lot 2)
8.2.1L2 Preu de venda pel local indicat, conforme al document model número 3.2 dels
documents models. El preu ofert no inclourà els impostos que se’n deriven de l’operació (p.
ex. IVA, en el seu cas) i que hagués de suportar el comprador.
8.2.2L2 Ubicació del local en relació a la connectivitat metropolitana
8.2.3L2 Estat de conservació del local. Conforme allò que s’indica als documents models
número 3.2 dels documents models.

4

Presentarà un sobre diferenciat per cada local que ofereixi. En cas que ofereix, per exemple, tres (3) locals
presentarà tres sobres diferenciats (1 de 3; 2 de 3 i 3 de 3), per simplificar la seva tramitació. Caldrà
identificar el lot al que presenta oferta.
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8.2.4L2 Superfície útil (m2) en planta baixa. Conforme allò que s’indica als documents
models número 3.2 del documents models.
8.2.5L2 Superfície d'altells i soterranis (m2). Conforme allò que s’indica als documents
models número 3.2 del documents models.
8.2.6L2 Superfície útil exterior (m2) d´ús privatiu. Conforme allò que s’indica als documents
models número 3.2 del documents models.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

8.2.7L2 Superfície (m2) d’aparcaments d’ús privatiu. Conforme allò que s’indica als
documents models número 3.2 del documents models.
A més del document model 3.2, serà necessari aportar dins el sobre B1:
-

Nota simple del Registre de la Propietat amb relació al local ofertat i, en el seu cas,
còpia de la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) i els butlletins de les instal·lacions.

-

Fitxa del local, conforme a el document model número 4.

L’Ajuntament de Barcelona realitzarà totes aquelles comprovacions que consideri oportunes
en relació amb les dades facilitades. En cas que es detecti algun error material o
d’apreciació en les dades facilitades es procedirà a emetre informe i es sol·licitarà que es
rectifiquin al sobre B2 , per tal de garantir la correcció i homogeneïtat de les ofertes (p. ex.
metres quadrats, estat de conservació, metres de façana, ubicació...)
Per la realització d’aquestes comprovacions comptarà amb el suport de la societat municipal
Foment de Ciutat.

8.3.- SOBRE B2 (TANCAT)
Tots els fulls de la documentació que cal incloure en el sobre B2, i que es relaciona a
continuació, hauran d’estar signats pel participant.
Títol: Oferta ACTUALITZADA (Títol del procediment) 1 de xxxxx5. Lot número xxxxx (el
que correspongui).

Contingut:
Lot 1: locals amb superfície superior a 60 i no superior a 1.000 m2

8.3.1L1 Identificació del local al que es refereix l’oferta.

5

Presentarà un sobre diferenciat per cada local que ofereixi. En cas que ofereix, per exemple, tres (3) locals
presentarà tres sobres diferenciats (1 de 3; 2 de 3 i 3 de 3), per simplificar la seva tramitació. Caldrà
identificar el lot al que presenta oferta.
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8.3.1L1 Preu de venda ACTUALITZAT pel local indicat, conforme al document model
número 3.1 dels documents models. El preu ofert no inclourà els impostos que se’n deriven
de l’operació (p. ex. IVA, en el seu cas) i que hagués de suportar el comprador.
També caldrà incloure, conforme al que s’indica al document model número 3.1 (detall de la
ubicació, superfície en metres quadrats, existència de càrregues, ocupacions, activitat).
8.3.2L1 Ubicació del local.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

8.3.3L1 Estat de conservació del local. Conforme allò que s’indica als documents models
número 3.1 del documents models.
8.3.4L1 Estat de conservació de la finca a on es troba el local. Conforme allò que s’indica als
documents models número 3.1 del documents models.
8.3.5L1 Metres lineals de façana amb aparador.
8.3.6L1 Metres lineals d’aparador en façana.
Lot 2: locals amb superfície superior a 1.450 m2
8.3.1L2 Preu de venda ACTUALITZAT, conforme al model que s’adjunta al document model
número 3.2 dels documents models, segons correspongui. El preu ofert no inclourà el els
impostos que se’n deriven de l’operació (p. ex. IVA, en el seu cas) i que hagués de suportar
el comprador.
8.3.2L2 Ubicació del local en relació a la connectivitat metropolitana
8.3.3L2 Estat de conservació del local. Conforme allò que s’indica als documents models
número 3.2 dels documents models.
8.3.4L2 Superfície útil (m2) en planta baixa. Conforme allò que s’indica als documents
models número 3.2 del documents models.
8.3.5L2 Superfície d'altells i soterranis (m2). Conforme allò que s’indica als documents
models número 3.2 del documents models.
8.3.6L2 Superfície exterior (m2) d´ús privatiu. Conforme allò que s’indica als documents
models número 3.2 del documents models.
8.3.7L2 Superfície (m2) d’aparcaments. Conforme allò que s’indica als documents models
número 3.2 del documents models.
CLÀUSULA 9.- CRITERIS
COMPRAVENDA

PER

A

L'ADJUDICACIÓ

DELS
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CONTRACTES

DE

9.1. Les proposicions presentades i admeses seran, valorades conforme als criteris
indicats a continuació:

Lot número 1: locals d’entre 60 i 1000 m2 .
1.- CRITERIS VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA O MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÒRMULES
MATEMÀTICS (fins a 115 punts):
1.a. Percentatge de baixa ofertada sobre preu de taxació............... fins a 25 punts
Valoració del percentatge de baixa sobre el preu de taxació:
Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Totes aquelles ofertes admeses, la seva oferta econòmica seran valorades conforme a la fórmula que
s’especifica a continuació:
= puntuació corresponent a l’ofertant
= Baixa percentual respecte al preu de taxació
= Baixa percentual més elevada respecte al preu de taxació

Si %0 = ó > a 0% respecte al preu de taxació
(

)

(

)

Si %0 < 0 i > ó = a 10% respecte del preu de taxació:
De forma proporcional, essent 0 punts per = a preu de taxació i -10 punts (menys 10 punts) per oferta
que increment 10% el preu de taxació.
Les ofertes que incrementin el preu de taxació en més de 10% seran excloses en el moment de
presentar el sobre B2 .
1.b. Ubicació del local..... fins a 30 punts
Per ubicar-se en zona prioritària:

6

Descripció

Puntuació

Zones prioritàries identificades a l’annex de
plànols

15 punts

Zones de compra no prioritàries

0 punts

Descripció

Puntuació

Locals ubicats en alguns dels 4 Districtes
6
amb més locals buits.

15 punts

Districtes amb locals buits a data febrer de 2021 segons dades facilitades per Barcelona Activa.
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Districtes:
Eixample, Sant Martí, Sants-Montjuïc; SarriàSant Gervasi

1.c. Estat de conservació del local..... fins a 15 punts

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Descripció
Local en perfecte estat de
conservació
Local en molt bon estat de
conservació
Local
que
precisa
de
reformes rellevants però és
susceptible de reforma i
obtenir llicència d’activitat.
Local
que
precisa
de
reformes molt rellevants però
és susceptible de reforma i
obtenir llicència d’activitat.
Local en condicions molt
degradades que per a la seva
rehabilitació requereix d’una
8
inversió molt substancial.

2

7

M màxim de rehabilitació
Obres de rehabilitació no superior
a 100 €/m2
Obres de rehabilitació superior a
100 €/m2 i inferior a 250 €/m2
Obres de rehabilitació superiors a
2
2
250 €/m i inferior a 400 €/m

Puntuació
15 punts

Obres de rehabilitació superiors a
2
2
400 €/m i inferior a 600 €/m

3 punts

Obres de rehabilitació superiors a
600 €/m2

0 punts i exclusió

10 punts
6 punts

1.d Estat de conservació de la finca a on es troba el local..... fins a 12 punts
Es valorarà la finca on es troba ubicat el local, d’acord amb els paràmetres següents:
Descripció

Puntuació

Local ubicat a una finca a on no s’aprecia
visualment necessitats de conservació o no
són rellevants

12 punts

Local ubicat a una finca a on s’aprecia
visualment necessitats de conservació en
elements
comuns
que
impossibiliten
l’activació del local sense que la CCPP faci
obres.

5 punts

Local ubicat a una finca amb mancances de
conservació molt severes i apreciables
visualment.

0 punts i exclusió

L’ofertant identificarà l’existència de possibles patologies, podent emprar el model de fitxa incorporat
com a document model número 4 dels documents models. La identificació no caldrà que sigui
exhaustiva però sí suficient per identificar aquestes patologies o manques de conservació. En qualsevol
cas es realitzarà una revisió, conforme a allò a les bases anteriors.
1.e. Metres de façana del local.... fins a 5 punts
Es valorarà proporcionalment, atorgant la major puntuació a l’oferta amb major número de metres
lineals.
7

Preu necessari per tal que el local compleixi amb els requeriments mínims legal i els elements relatius a
tancaments, sostres, instal·lacions, permisos, així com en un estat de conservació molt adequat.
8
Els locals ubicats en aquests apartats seran rebutjats automàticament en cas que el preu estimat de
2
rehabilitació superi els 600 €/m .
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1.f. Metres d’aparador en façana del local.... fins a 3 punts
Es valorarà proporcionalment, atorgant la major puntuació a l’oferta amb major número de metres
lineals.
1.g Puntuació addicional per premiar la distribució de locals per districtes
S’atorgarà una puntuació extra al local amb major puntuació de cada districte per promoure la compra
en els diferents districtes.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Les puntuacions extres s’atorgaran conforme a allò indicat a continuació:
Descripció

Puntuació

El local amb major puntuació de cada
Districte

25 punts

Lot número 2: locals >1500m2
1.- CRITERIS VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA O MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÒRMULES
MATEMÀTICS (fins a 100 punts):
1.a. Percentatge de baixa oferida sobre preu de taxació............... fins a 25 punts
Valoració del percentatge de baixa sobre el preu de taxació:
Totes aquelles ofertes admeses, la seva oferta econòmica seran valorades conforme a la fórmula que
s’especifica a continuació:
= puntuació corresponent a l’ofertant
= Baixa percentual respecte al preu de taxació
= Baixa percentual més elevada respecte al preu de taxació
Si %0 = ó > a 0% respecte al preu de taxació
(

)

(

)

Si %0 < 0 i > ó = a 10% respecte del preu de taxació:
De forma proporcional, essent 0 punts per = a preu de taxació i -10 punts (menys 10 punts) per
l’oferta que incrementi 10% el preu de taxació, i la resta proporcional.
Les ofertes que incrementin el preu de taxació en més de 10% seran excloses una vegada obert el
sobre B2.
9

1.b. Ubicació del local en relació a la connectivitat metropolitana : fins a 25 punts

9

Descripció

Puntuació

Distància màxima de 5 minuts a peu d’alguna estació
de transport públic urbana (TRAM, Bus, Metro,

25 punts

Es comprovarà mitjançant l’eina de tmb.cat o l’eina de google maps.
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Bicing).
Distància màxima de 10 minuts a peu d’alguna
estació de transport públic urbana (TRAM, Bus,
Metro, Bicing).

15 punts

Distància màxima de 15 minuts a peu d’alguna
estació de transport públic urbana (TRAM, Bus,
Metro, Bicing).

5 punts

1.c Estat de conservació del local..... fins a 20 punts
Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Descripció
Local en perfecte estat de
conservació
Local en molt bon estat de
conservació
Local
que
precisa
de
reformes rellevants però és
susceptible de reforma i
obtenir llicència d’activitat.
Local
que
precisa
de
reformes molt rellevants però
és susceptible de reforma i
obtenir llicència d’activitat.
Local
que
precisa
de
reformes molt rellevants però
és susceptible de reforma i
obtenir llicència d’activitat.
Local en condicions molt
degradades que per a la seva
rehabilitació requereix d’una
11
inversió molt substancial.

2

10

M màxim de rehabilitació
Obres de rehabilitació no superior
a 100 €/m2
Obres de rehabilitació superior a
100 €/m2 i inferior a 250 €/m2
Obres de rehabilitació superiors a
2
2
250 €/m i inferior a 450 €/m

Puntuació
20 punts

Obres de rehabilitació superiors a
2
2
450 €/m i inferior a 650 €/m

5 punts

Obres de rehabilitació superiors a
2
2
650 €/m i inferior a 850 €/m

0 punts

Obres de rehabilitació superiors a
850 €/m2

0 punts i exclusió

15 punts
10 punts

L’ofertant identificarà l’existència de possibles patologies, podent emprar el model de fitxa incorporat
com a document model número 4 dels documents models. La identificació no caldrà que sigui
exhaustiva però sí suficient per identificar aquestes patologies o manques de conservació. En qualsevol
cas es realitzarà una revisió, conforme a allò a les bases anteriors. En cas que el licitador no aporti
informació al respecte s’estarà a allò derivat de la inspecció de referència.
2

1.d Superfície útil (m ) en planta baixa. (fins a 15 punts)
2

Es valorarà la major superfície útil de local en planta baixa directe a carrer (m ), conforme als següents
criteris:
= puntuació corresponent a l’ofertant
= Superfície en planta baixa directe a carrer del local
= Superfície màxima presentada en planta baixa directe a carrer del local
(
(

)
)

2

1.e Superfície útil d'altells i soterranis (m ). (fins a 5 punts)
10

Preu necessari per tal que el local compleixi amb els requeriments mínims legal i els elements relatius a
tancaments, sostres, instal·lacions, permisos, així com en un estat de conservació molt adequat.
11
Els locals ubicats en aquests apartats seran rebutjats automàticament en cas que el preu estimat de
2
rehabilitació superi els 850 €/m .
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2

Es valorarà la major superfície d'altells i soterranis de local (m ), conforme als següents criteris:
2

= puntuació corresponent a l’ofertant
= Superfície útil en planta baixa directe a carrer del local
= Superfície útil màxima presentada d'altells i soterranis

(

)

(

)

2

1.f Superfície útil exterior (m ) d´ús privatiu. (fins a 5 punts)
2

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Es valorarà la major superfície útil exterior (m ) d´ús privatiu, conforme als següents criteris:
3

= puntuació corresponent a l’ofertant
= Superfície útil exterior d´ús privatiu
= Superfície màxima presentada d’ús privatiu
(
(

)
)

2

1.g Superfície (m ) d’aparcaments d’ús privatiu. (fins a 5 punts)
2

Es valorarà la major superfície dels aparcaments d’ús privatiu (m ) conforme als següents criteris:
4

= puntuació corresponent a l’ofertant
= Superfície d’aparcaments dels locals d’ús privatiu
= Superfície màxima d’aparcaments presentats d’us privatiu
(
)
(
)

9.2. La Mesa podrà demanar la informació complementària que resulti adient per a les
comprovacions oportunes als venedors o a les autoritats competents. L’eventual falsedat en
les declaracions del participant podrà derivar en causa de prohibició per contractar amb el
sector públic.
9.3. Es realitzaran tantes adjudicacions com siguin possibles en base a les puntuacions
obtingudes fins a esgotar l’import màxim de la dotació pressupostària. En cas de manca de
disponibilitat pressupostària es rebutjarà l’adquisició del local que superi dita disponibilitat,
podent adjudicar a la següent finca classificada a continuació si la disponibilitat
pressupostària permet la seva adquisició, i així repetidament.
9.4. L’òrgan competent de l’Ajuntament de Barcelona és la Comissió de Govern de
l’Ajuntament de Barcelona i resoldrà les adjudicacions en base a allò indicat en el present
document, les valoracions realitzades i l’acreditació del compliment dels requisits previstos.
Es podrà condicionar l`eficàcia de l’adjudicació a obtenir aquest vistiplau o a complir amb
exigències que es puguin concretar.
CLÀUSULA 10.- CONFIGURACIÓ DE LA MESA
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La Mesa estarà constituïda pels membres següents:
Presidència: Regidor d’Economia i Hisenda, o persona que el substitueixi.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Vocals:
- Gerent de Pressupostos i Hisenda, o persona que el substitueixi.
- Gerenta de Coordinació Territorial, o persona que la substitueixi.
- Director General de Barcelona Activa, persona que el substitueixi
- Director de Patrimoni, o persona que el substitueixi
-

L’Interventor General, o persona que el substitueixi.
El Secretari General, o persona que el substitueixi

La Mesa esdevindrà l’òrgan d’assistència tècnica especialitzat de l’òrgan de contractació,
encarregat de qualificar la documentació, valorar les propostes presentades i elevar la
proposta de resolució.
Les persones designades com a membres de la Mesa de contractació o de qualsevol altre
organisme qualificat que participi en la tramitació i adjudicació del present procediment,
ajustaran la seva conducta al Codi ètic de l’Ajuntament de Barcelona, publicat a la Gaseta
de 31 de desembre de 2017 i declararan a la primera reunió que no concorren conflictes
d’interessos en l’exercici de la seva funció.
L’exercici de la seva condició es realitzarà sota els principis d’objectivitat i igualtat de tracte,
aplicant els seus coneixement tècnics per tal de valorar les propostes conforme allò indicat
en el present plec.
Pel desenvolupament de les seves funcions comptarà amb el suport que consideri oportú
amb especial referència a la societat municipal Foment de Ciutat, SA.
CLÀUSULA 11.- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
11.1. Finalitzat el termini de presentació de les ofertes, es procedirà a l’obertura del sobre A
de les ofertes rebudes dintre del termini, als efectes de verificar que continguin la
documentació acreditativa de la capacitat i aptitud per contractar. Així com, l’aportació de la
documentació exigida, als efectes de qualificar-ne la validesa formal de conformitat amb les
clàusules 7 i 8 d’aquest plec.
11.2. Seguidament es comunicarà als participants, a l’adreça electrònica designada,
l’existència de defectes o omissions esmenables, fixant-se un termini per tal que els
participants presentar l’oportuna subsanació. Aquest termini no podrà ésser en cap cas
superior a cinc dies hàbils, a comptar des de la data de la referida comunicació. La manca
de la seva subsanació serà causa d’exclusió del procediment de licitació.
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11.3. Un cop qualificada la documentació administrativa del sobre A i realitzades, quan
s’escaiguin, les oportunes subsanacions, la Mesa determinarà els licitadors inclosos i
exclosos, amb expressió dels motius de l’exclusió.
11.4. La Mesa procedirà a l’obertura del sobre B1 d’aquelles propostes admeses, en acte
públic, la data i hora de celebració del qual, es publicarà al Perfil del Contractant. El
Secretari/a llegirà en primer lloc la relació de licitadors admesos, exclosos i les causes de la
seva exclusió en virtut de la revisió de la documentació administrativa. Les proposicions que
corresponguin a ofertes excloses quedaran fora del procediment d’adjudicació i els sobres
que les continguin no seran oberts.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Es deixarà constància documental, a l’acta que s’aixequi, de totes les actuacions realitzades.
A partir d’aquest moment, l’Ajuntament de Barcelona realitzarà totes aquelles actuacions
que consideri oportunes amb la finalitat de comprovar, contrastar i verificar la realitat de la
finca i el compliment de les condicions previst a la documentació de licitació.
En cas que l’oferent no permeti l’accés a la finca en un termini no superior a 7 dies es podrà
descartar la seva oferta. Es podrà tractar d’avançar en la concertació de la data i hora de
visita abans entre la presentació de les propostes i l’obertura del sobre B.1
Amb posterioritat, la Mesa comprovarà que els immobles oferts acompleixen amb les
condicions mínimes exigides per prendre part en la licitació, quedant exclosos en cas
contrari. Si s’escau, es comunicarà als licitadors mitjançant correu electrònic, l’existència de
defectes o omissions esmenables, fixant-se un termini per tal que els licitadors puguin
presentar l’oportuna esmena. Aquest termini no podrà ésser en cap cas superior a 5 dies
hàbils a comptar des de la data de la referida comunicació.
La Mesa de Contractació, amb els informes que estimi oportú sol·licitar, classificarà de
manera provisional les proposicions admeses per ordre decreixent atenent als criteris de
valoració, o en el seu cas, la de declarar deserta la licitació, quan no existeixi cap oferta que
sigui admissible. Aquesta prelació es farà constar per Acta en l’expedient.
La inclusió i la posició d’una oferta en l’esmentada llista provisional, ni en la definitiva
després de la verificació corresponent, no suposa un compromís de compra per l’Ajuntament
de Barcelona, ni genera cap dret a favor dels licitadors quines ofertes hagin estat incloses.
Els oferents hauran de permetre l’accés al locals a efectes de realitzar una inspecció
del local i, emès l’informe de taxació, una estimació del cost de rehabilitació i les
dimensions s reals del local. Aquesta informació es remetrà a l’ofertant per tal que
pugui ajustar a la baixa o mantenir el preu ofert inicialment, així com corregir les
dades de físiques del seu local, en el seu cas. En cas d’incrementar l’oferta inicial es
considerarà aquesta com a no vàlida i s’estarà a l’oferta més econòmica.
Les dades obtingudes d’aquest tràmit seran considerades com a definitives en allò que es
correspongui a mides del local.
Es remetrà als participants informació relativa a la taxació i de l’estat de conservació del
immoble per tal que pugui millorar la seva oferta i incorporar les dades físiques reals al sobre
B2.
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11.5. Aquelles licitadors que vulguin millorar la seva oferta econòmica hauran de presentar
aquesta dins del termini màxim previst (data i hora) que es comunicarà mitjançant anunci en
el perfil del Contractant. Rebudes aquestes la Mesa procedirà, en acte públic, a l’obertura
del sobre B2 d’aquelles propostes admeses, deixant constància d’aquelles que han
presentat oferta i del preu ofert.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

11.6 En cas d’existència de discordances entre les dades físiques lliurades al sobre B1 i la
inspecció impulsada per l’Ajuntament de Barcelona caldrà que incorpori les dades derivades
d’aquesta inspecció corregides al sobre B2. En cas contrari es rectificaran d’ofici i s’aplicarà
la dada d’aquest informe.
La manca d’ajust o manca de dades mesurable fàcilment podrà ser esmenada
d’ofici, sempre que sigui possible l’obtenció de la dada de forma contrastada i,
sempre que sigui possible, especialment els derivats de la inspecció de la realitat del
local.
11.7 La Mesa, amb els informes que estimi oportú sol·licitar valorarà les ofertes contingudes
en el sobre B2, de conformitat amb els criteris d’adjudicació valorables mitjançant l’aplicació
de criteris automàtics o fórmules matemàtiques.
11.8. Així mateix, la Mesa podrà demanar la presentació d’informació addicional que, als
efectes d’aclariment, estimi necessària en relació amb els sobres A, B1 i B2, aquest
requeriment s’haurà de complimentar davant la Mesa en el termini màxim de cinc dies.
11.9 L’Ajuntament de Barcelona realitzarà totes aquelles comprovacions que consideri
oportunes. En cas que es detecti algun error material o d’apreciació en les dades
facilitades es procedirà a emetre informe i a rectificar l’oferta presentada per l’oferent,
per tal de garantir la correcció i homogeneïtat de les ofertes (p. ex. metres quadrats s,
estat de conservació, metres de façana, ubicació...).
11.10 Tenint en compte allò esmentat anteriorment, la Mesa amb les valoracions efectuades
i els informes que estimi oportú sol·licitar, classificarà les proposicions presentades, per
ordre decreixent, atenent als criteris de valoració establerts al present plec, i, en el seu cas,
realitzarà la proposta d’adjudicació
11.11. En cas que s’identifiqui una equivocació en el número de lot es considerarà error
material i s’esmenarà automàticament, situant el local al lot que procedeixi.

CLÀUSULA 12.- RENÚNCIA O DESISTIMENT
Per raons d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació als
participants, es podrà renunciar a adquirir els locals abans de l’adjudicació. També 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.
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CLÀUSULA 13.- CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES, ADJUDICACIÓ I NOTIFICACIÓ
DE L’ADJUDICACIÓ

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

13.1. La Mesa, una vegada realitzats els tràmits indicats anteriorment, sense perjudici
d’aquells aclariments que estimi oportuns, i aplicant els criteris de valoració previstos en el
present document procedirà a realitzar la proposta d’adjudicació a favor de les propostes
amb major puntuació.
13.2. 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 assenyalada
a continuació:
1) 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) Certificat general de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per
l’Administració General Tributària.
b) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
c) Document justificatiu de trobar-se al corrent de les quotes amb la comunitat,
consums i altres.
Les ofertes presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran
arxivades. Formalitzats el contracte la documentació presentada al Sobre A quedarà a
disposició dels interessats no adjudicataris.
2) Documentació per formalitzar el contracte, acreditativa de la personalitat i la capacitat:
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.
a) 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.
b) Còpia del títol de propietat, degudament protocolaritzat.
c) Les persones jurídiques hauran d’aportar certificació de l’acord adoptat per l’òrgan
competent manifestant la voluntat de la societat de vendre el local i de presentar
oferta a la licitació convocada per l’Ajuntament de Barcelona.
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d) Documents que acrediten l’apoderament i autorització si actua mitjançant
representant o es tracta d'una persona jurídica:
o
o
o

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

o

Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic
corresponent, amb una declaració de la seva vigència.
DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica.
Document públic acreditatiu de la titularitat, o en el seu cas, documentació
alternativa que acrediti aquesta titularitat i sigui acceptat per l’Ajuntament de
Barcelona.
Certificació de l’òrgan competent que acrediti la voluntat de la societat de
vendre el local.

IMPORTANT: en cas que tota o part de la documentació, que s’acaba d’indicar a la present
lletra A, es trobés en poder de l’Ajuntament de Barcelona i no hagués estat objecte de cap
modificació o actualització, essent per tant de plena vigència, no caldrà s’aporti de nou,
sempre i quan acompanyi degudament complimentada i sota la seva responsabilitat, una
certificació de la vigència de l’esmentada documentació segons el document model número
2 dels documents models facilitats..
13.3. L’òrgan competent de l’Ajuntament de Barcelona, vista la proposta realitzada per la
Mesa, aprovaran la classificació de forma decreixent les ofertes presentades i admeses en
base als criteris adjudicació assenyalats en el plec.
L’adjudicació s’haurà de produir no més enllà del proper 31 de desembre de 2021.
Una vegada ordenades les puntuacions obtingudes, i tenint en consideració el pressupost
disponible, si no es compta amb crèdit suficient per adquirir alguna de les finques aquesta
serà rebutjada, sense perjudici d’adjudicar la següent finca adjudicable.
Es podran realitzar diverses i successives propostes d’adjudicació.
13.4. L’Ajuntament de Barcelona 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 com 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
procediment, podent igualment desistir o renunciar al procediment d’adjudicació per motius
d’interès públic degudament motivats a l’expedient.
13.5. Transcorreguts els terminis assenyalats per l’adjudicació sense que s’hagi dictat
l’acord d’adjudicació, es podrà retirar la proposta, sense cap mena d’indemnització. No
obstant, es podrà sol•licitar que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prèvia
comunicació als participants i publicació al Perfil de Contractant, mantenint-se la licitació
amb aquells que acceptin la pròrroga.
CLÀUSULA 14.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE COMPRAVENDA
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14.1. El contracte s’haurà de formalitzar mitjançant escriptura pública, entre el titular del local
i l’Ajuntament de Barcelona, una vegada s’hagin completat tots els requisits escaients,
posteriorment es realitzaran tots els tràmits oportuns per tal de procedir a la seva inscripció
registral dins d’un termini màxim de 6 mesos a partir de l’adjudicació.
14.2. L’escriptura de compravenda haurà de deixar constància que el bé es troba lliure de
càrregues i que l’Ajuntament assumeix la titularitat i la possessió del bé en aquell moment.
En cas contrari l’adjudicació quedarà automàticament sense efectes i requerir al següent
participant, seguint l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes i que sigui
compatible amb la dotació existent, per tal que aporti la documentació per una nova
adjudicació; no obstant atenent a les circumstàncies concretes l’Ajuntament podrà atorgar un
termini addicional per realitzar la compravenda lliure de càrregues.
14.3. En cas que les càrregues i gravàmens previs existents no es puguin cancel·lar per part
del Registre i realitzar la inscripció a favor de l’Ajuntament es considerarà resolta la
transmissió i es requerirà la devolució del cost assumit per l’Ajuntament (preu, tributs...).
14.4. No s’adquiriran els locals que no s’ajusten als requeriments mínims exigits
(localització, càrregues, superfície...) així com aquelles que es trobin en situació de ruïna o
la rehabilitació superi el rati de reforma màxima admissible i, per tant, aquestes propostes
seran rebutjades. En cas que no es detecti inicialment aquest incompliment es podrà
rebutjar amb efectes retroactius en qualsevol moment prèvia a la formalització. En cas que
es detecti una vegada realitzada la formalització es podran emprendre totes aquelles
accions legals i judicials necessàries per deixar sense efecte el negoci, recuperar el preu i
rescabalar-se dels danys i perjudicis derivats en cas de mala fe.
En el moment de la formalització de la compravenda es realitzarà el pagament per part de
l’Ajuntament de Barcelona.
El local s’haurà de lliurar a l’Ajuntament buit, vacu i expedit. El venedor haurà de retirar el
contingut del local al seu càrrec.

CLÀUSULA 15.- PROTECCIÓ DE DADES
En el cas que per a l'assumpció de la compravenda o en el seu desenvolupament, la part
venedora hagués de tenir accés a dades de caràcter personal per a una execució i gestió
correcte del concepte contractat, la part venedora se sotmet expressament al compliment
del que s'estableix sobre seguretat de dades, secret professional, eliminació i propietat de
les dades i remissió dins el marc legal vigent.
CLÀUSULA 16.- 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
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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.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

CLÀUSULA 17.- JURISDICCIÓ COMPETENT
Per a la resolució de les controvèrsies que puguin sorgir entre les part contractants, tant
l'adjudicatari del present concurs com l’Ajuntament, amb renúncia expressa a qualsevol altre
fur que pogués correspondre'ls, queden subjectes als Jutjats i Tribunals de l'ordre
jurisdiccional civil competents en la ciutat de Barcelona.
No obstant es consideren actes jurídics separables els que es dictin en relació amb la
preparació i adjudicació del contracte i en conseqüència podran ser impugnats davant la
l'ordre jurisdiccional contenciós - administratiu d'acord amb la normativa reguladora
d'aquesta jurisdicció.
Contra els acords de preparació i adjudicació d’aquest contracte que posin fi a la via
administrativa es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, previst als article 123 i 124
de la Llei estatal 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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, 31 de març de 2021

La Directora de Serveis de Recursos
i Inventari de Patrimoni i Secretaria Delegada
Rocío Benito Arranz
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