PLEC DE CONDICIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES REGULADORES DE LA
LICITACIÓ PÚBLICA PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE TRANSMISSIÓ
DEL DRET REAL D’APROFITAMENT PER LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE
L’APARCAMENT PÚBLIC SITUAT EN EL COMPLEX IMMOBILIARI DEL MERCAT
DEL GUINARDÓ DE LA CIUTAT DE BARCELONA
0.- INTRODUCCIÓ
L’aparcament del Complex del Mercat del Guinardó, situat al Passatge de Llívia, núm.
34, i els carrers de Teodor Llorente, núm. 20-26 i de l’Oblit, núm. 29, promogut per
REGESA, és una de les edificacions previstes pel Pla Especial Urbanístic per l’ajust de
la reordenació de l’Illa del Mercat del Guinardó, aprovat definitivament el 30 de gener
de 2009, que determina la construcció d’un conjunt d’equipaments: un Centro de
Atenció Primària, el Mercat del Barri i superfície comercial associada, una Residència i
Centre de Dia per gent gran, un Casal de Joves, una Guarderia, un Edifici d’habitatges
de protecció oficial i l’aparcament subterrani objecte de la present licitació.
Mitjançant Certificat del Secretari General de l’Excm. Ajuntament de Barcelona de 10
de novembre de 2010, es va atorgar la Declaració d’Obra Nova i Divisió Horitzontal del
Conjunt Immobiliari d’equipaments de l’Illa del Mercat del Guinardó, de propietat
municipal, en el qual es trobat el aparcament objecte de la present licitació, identificat
com ENTITAT 1. L’obra nova i divisió horitzontal del Complex es trobi degudament
inscrita en el Registro de la Propietat.
El Plenari del Consell Municipal en sessió ordinària de 23 de juliol de 2010 va
adscriure l’ús i va constituir un dret real d’aprofitament a favor de REGESA, sobre la
finca de propietat municipal identificada com entitat número 1 en el complex
immobiliari de l’Illa del Mercat del Guinardó, amb l’objecte de construir i explotar un
aparcament subterrani de vehicles automòbils. La duració del dret és de 50 anys a
comptar des de la posada en funcionament de l’activitat.
El Plec de condicions regulador de la gestió i explotació de l’aparcament faculta a
l’operador para explotar-lo en règim de rotació/abonament, o bé transmetre
individualitzadament els drets d’ús sobre las places pel termini de 50 anys des de la
posada en funcionament, sense determinar el número de places que s’han de destinar
a un u altres ús para ajustar-se a la demanda de cada moment.
El dret real d’aprofitament atorgat a favor de REGESA consta inscrit al Registro de la
Propietat i té els efectes front a tercers de la publicitat registral.
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Pel fet de ser un aparcament la construcció i explotació del qual s’exerceix en règim de
gestió directa de serveis públics municipals, l’Ajuntament de Barcelona com a titular
del domini públic municipal ha autoritzat mitjançant acord del Plenari del Consell
Municipal, en sessió de 9 de maig de 2014, la transmissió del dret real de
l’aprofitament que REGESA ostenta sobre l’aparcament.
Aquesta autorització faculta a REGESA a licitar la transmissió onerosa del dret que
ostenta sobre l’aparcament que està construint, a un tercer que acrediti la solvència
tècnica que es determini per la seva explotació i gestió, respectant els principis que
regeixen la contractació pública, especialment els principis de publicitat i concurrència i
mantenint inalterable el règim de gestió directa del servei, pel qual REGESA com
titular de l’adscripció de l’ús vetllarà perquè l’adquirent compleixi amb les obligacions
derivades del Plec municipal que regula l’explotació i gestió de l‘aparcament, exercint
les funcions de tutela que li siguin pròpies conforme a allò previst als plecs de
condicions municipals.
En conseqüència, en compliment de l’esmentat acord municipal, es procedeixi a la
present licitació en base a las clàusules següents.
PRIMERA.- OBJECTE
L’objecte constitueix l’objecte del present contracte, el dret real d’aprofitament sobre
l’aparcament identificat com l’ENTITAT 1 del Conjunt Immobiliari d’equipaments de
l’Illa del Mercat del Guinardó, de propietat municipal, en virtut de la Declaració d’Obra
Nova i Divisió Horitzontal realitzada por l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant
Certificat del Secretari General de l’Excm. Ajuntament de Barcelona de data 10 de
novembre de 2010, degudament inscrita en el Registro de la Propietat.
Les obres de construcció del Conjunt immobiliari s’estan executant per la empresa
COPCISA en virtut del Projecte redactat por l’equip de arquitectes format por BayonaValero, SLP, Cantallops-Vicente, S.L.P., Sr. Lluís Cantallops Valeri i l’Estudio de
Seguretat i Salut redactat pel SERVEI DE PREVENCIÓ GAUDÍ, S.L., SOCIEDAD
UNIPERSONAL.
El final de la obra de construcció de l’aparcament està previst en dos fases:
1) Lliurament parcial provisional: previst pel mes de novembre de 2014
En aquest moment ses posarà un funcionament una part de l’aparcament que
comprendrà 27 places del total, a las que se accedirà con una única rampa de
doble sentit alternatiu, regulat mitjançant semàfor.
2) Lliurament definitiu del total aparcament:
La posada en funcionament del total aparcament està prevista pel mes de
febrer de 2015.
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Descripció registral:
a) Dades de la finca de propietat municipal:
“Finca urbana de forma poligonal irregular, situada al barri del Guinardó, als carrers
Teodor Llorente, números 16.X-20, de l’Oblit, números 27-35 i passatge de Llivia,
números 12-34; ocupa una superfície de set mil quatre-cents seixanta-set metres
quadrats i vuitanta-quatre decímetres quadrats (7.467,84 m2), destinats a un conjunt
d’equipaments comunitaris i part a espai lliure: LIMITA: pel seu front o Sud, amb la
resta de la finca de la quals se segrega i que es correspon amb el carrer Teodor
Llorente; entrant, a la dreta o Est, part amb la finca números 34-36 del carrer de la
Garrotxa; i part amb la finca segregada a continuació amb la lletra C o número 16.I del
carrer Teodor Llorente; a l’esquerra o Sud-oest, amb el passatge de Llivia; a l’Oest,
amb el xamfrà format pel carrer de l’Oblit i el Passatge de Llívia; pel Nord-oest, amb el
carrer de l’Oblit; pel fons o Nord, amb les finques números 21 a 33 del carrer del
Doctor Valls i números 23 i 25 del carrer de l’Oblit, amb la finca segregada a
continuació amb la lletra C o número 46.I del carrer de Teodor Llorente”.
Inscripció: Finca 124.485 de la secció 1ª, volum 2832, llibre 2489, foli 45 del Registre
de la Propietat número 5 de Barcelona.
Títol: Pertany a l’Ajuntament de Barcelona a títol de segregació mitjançant certificació
administrativa de data 15 de febrer de 2010, per la Secretaria General de la
Corporació.
Càrregues: Per les finques de procedència, afecta al dret de reversió conforme a allò
previst en els arts. 54 i 55 de la LEF.
b) Obra Nova del Conjunt Immobiliari (descripció en extracte)
“URBANA: Conjunt d’edificacions en construcció, destinat a equipaments públics,
compost dels següents elements: 1) Aparcament subterrani, de 4.656,46 m2 edificat
en planta -2. S’accedeix pel nivell -1 des de la rampa d’entrada a l’aparcament públic
per a tots els equipaments situada al núm. 24 del carrer de Teodor Llorente; 2) Edifici
compost per: a) Centre Comercial, situat a la planta -1 i vinculat al Mercat, de 2.005,41
m2 (...); b) Mercat del Barri del Guinardó, de 1.309,80 m2 edificat en planta baixa (...) ;
c) Residència de Centre de dia per a Gent Gran, de 5.460,89 m2, edificada en sis
nivells d’alçada (...); 3) Edifici destinat a Centre d’Assistència Primària, de 3.448,92
m2, edificat en planta subterrània -1, planta baixa i quatre plantes altes (...); 4) Edifici
destinat a Casal de joves, de 1.087,02 m2, edificat en planta subterrània, planta baixa i
planta primera (...); 5) Edifici anomenat Torre del Mercat, per al qual s’accedeix al
Mercat del barri del Guinardó, destinada bàsicament a serveis administratius, de
638,45 m2, edificada en planta baixa i tres plantes altes (...) Aquest conjunt edificatori,
amb una total superfície construïda de 19.200,65 m2, en relació a la total finca en la
que s’incardina, essent la resta dels terrenys lliures d’edificació de 4.873,63 m2
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qualificats de claus 6b i 7b. L’edificació s’aixeca sobre part del terreny de forma
poligonal irregular (...)”
Inscrita en el Registre de la Propietat nº 5 de Barcelona, finca 124.485 foli 45 del
volum 2832, llibre 2489.
c) Dades de l’aparcament
“ENTITAT 1 destinada a aparcament de vehicles, de figura molt irregular, de 4.656,46 m2
d’extensió, situada a la planta subterrània 2 de la finca assenyalada amb el núm. 12-34
del Passatge de Llívia i 20-26 del carrer Teodor Llorente. Té una capacitat de 140 places
de cotxe(*) i 43 places de moto, 5 espais per a càrrega i descàrrega i dependències per a
instal·lacions i oficines. Es compon de dues rampes, una d’accés i una altra de sortida
des del carrer de Teodor Llorente núm. 24 junt a la qual se situa una ET per a ús comú de
tots els equipaments. La rampa d’accés també dóna servei per accedir al Magatzem de la
Residència i Centre de Dia per a gent gran, així com per a la Zona de càrrega i
descàrrega del Mercat. Existeix una altra rampa de sortida o entrada des de la zona
pública de parc urbà. Accessos per a vianants, un des del carrer de l’Oblit, amb nucli
d’escala (d’emergència) i l’altre d’accés pel passatge de Llívia, a través del nucli d’escala
(d’emergència) i un ascensor i un tercer accés pel carrer Teodor Llorente amb tres
ascensors comuns d’ús compartit amb el Centre Comercial en planta soterrani -1 i amb el
Mercat del Guinardó en planta baixa, amb sortida al carrer per la planta-1.LIMITA: en
projecció vertical, al Nord, amb la façana posterior de les finques núm. 25 al 33 del carrer
Doctor Valls i núm. 25 del carrer Oblit; al Sud, amb el carrer de Teodor Llorente; a l’Est,
part amb el Casal de Joves i part amb espai lliure destinada a parc urbà; a l’Oest, Sudoest precís, amb la Zona de càrrega i descàrrega del Mercat de barri del Guinardó
(entitat 2.1) i Magatzem de la Residència i Centre de dia per a gent gran (nivell -2 de
l’entitat 2.4); per sobre, amb el Centre Comercial (entitat 2.2), amb l’Àrea de Serveis de
Residència i Centre de dia (nivell -1 de l’entitat 2.4), amb el centre d’assistència primària
(entitat 3), amb la zona d’accés a l’aparcament, i amb zona verda interior; i per sota, amb
terres de la finca. Coeficient de participació en relació amb la total finca 24,25%.
Coeficient sota-rassant de despeses de seguretat de l’aparcament, filtracions i rampes
d’accés: 86,82%. Coeficient sota-rasant de despeses de manteniment de la caixa
d’escales, del vestíbul i ascensors de la sortida d’emergència de l’aparcament i accés al
Mercat, situada a la banda del carrer de l’Oblit: 50%”
Inscrit en el Registre nº 5 de Barcelona, finca 124.675, foli 87, volum 2863, llibre 2520
inscripció 1a.
d) Objecte de transmissió:
Dret real d’aprofitament per la gestió i explotació de l’aparcament que una vegada
finalitzat disposarà de 144 places d’aparcament per automòbils i 43 places de
motocicletes.
(*) El projecte en execució conté 144 places de cotxe
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Inscrit a nom de REGESA en el Registre de la Propietat número 5 de Barcelona,
inscripció 2a, finca número 124.675, foli 87, volum 2863, llibre 2520.
Duració del dret: 50 anys comptats des de la posada en servei de l’aparcament.
SEGONA.- CONDICIONS BÀSIQUES DE LA EXPLOTACIÓ I GESTIÓ
L’Ajuntament de Barcelona va aprovar el Plec de condicions regulador de l’adscripció
de l’ús i dret real d’aprofitament objecte del present contracte, el qual regula els drets i
obligacions derivades de la construcció, gestió i explotació del aparcament del
Complex dels Equipaments del Mercat del Guinardó.
El contingut bàsic del Plec de condicions en relació a l’explotació i gestió de
l’aparcament és el que es descriu a continuació.
L’adquisició del dret objecte de transmissió facultarà a l’adquirent a gestionar i explotar
l’aparcament conforme a la seva finalitat durant el termini de 50 anys a comptar des de
la data de posada en servei del mateix.
L’adquirent podrà transmetre a tercers individualitzadament el dret real d’aprofitament
per l’ús exclusiu i individualitzat de cada plaça d’aparcament, així com llogar a tercers
(abonats) o explotar-les en rotació. En relació amb la rotació, les tarifes màximes
d’aplicació seran les que l’Ajuntament de Barcelona té fixades pels aparcaments de
gestió directa a través d’empreses municipals.
L’adquirent utilitzarà –durant el termini de vigència del dret- les instal·lacions fixes de
l’aparcament destinades a l’exercici de l’activitat autoritzada (barreres, casetes de
venta i atenció al públic, màquines expenedores de tiquets) assumint les despeses de
manteniment i conservació de les mateixes.
Un cop finalitzat el termini del dret real d’aprofitament, la totalitat de les obres i
instal·lacions fixes, incorporades de manera permanent en l’aparcament, revertirà a
l’Ajuntament de Barcelona, lliures de càrregues i gravàmens, drets personals o
afectacions de cap classe, d’arrendataris u ocupants, sense dret a indemnització o
compensació econòmica de cap tipus per l’adjudicatari. Conforme a allò establert en
els Plecs de condicions municipals, els espais es lliuraran en perfecte estat de
conservació.
TERCERA.- TUTELA I INSPECCIÓ DE LA GESTIÓ DE L’APARCAMENT
REGESA com ens de gestió directa i titular de l’adscripció de l’ús vetllarà perquè
l’adjudicatari compleixi amb les obligacions derivades de la gestió i explotació de
l’aparcament, exercint les funcions de tutela que li siguin pròpies conforme a allò
previst en el plec de condicions reguladores.
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Concretament REGESA tindrà la facultat d’accedir a l’aparcament per verificar el seu
estat de conservació, així com per a instar la realització de les obres de conservació i
reparació que siguin procedents.
A aquests efectes es podrà crear una Comissió Tècnica de seguiment integrada per un
representant de l’Ajuntament de Barcelona, un representant de REGESA i un
representant de l’Adjudicatari.
QUARTA.- NATURALESA JURÍDICA DEL CONTRACTE I JURISDICCIÓ COMPETENT
El contracte serà a títol de transmissió del dret real d’aprofitament descrit a la clàusula
primera i tindrà naturalesa privada.
La jurisdicció civil de la ciutat de Barcelona serà la competent per resoldre les
controvèrsies que puguin sorgir entre las parts respecto als efectes i extinció del
contracte.
CINQUENA.- FORMA D’ADJUDICACIÓ
El contracte s’adjudicarà pel procediment obert, en aplicació supletòria de la normativa de
contractes del Sector Públic.
SISENA.- NORMATIVA APLICABLE
El contracte es regirà per les presents clàusules i disposicions legals i reglamentàries de
naturalesa administrativa i civil, vigents. Així:
Respecte a la licitació i adjudicació:
1.- El present Plec de Clàusules i documentació que s’esmenta en la clàusula 21.
2.- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contractos del Sector Público (en endavant TRLCSP)
3.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
4.- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril pel que se aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya y el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals,
aprovat per Decret de la Generalitat 336/1988, de 17 d’octubre.
5.- El Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprovat pel Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 de abril.
Pel que fa als efectes i extinció del contracte, les normes de Dret civil comú.
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SETENA.- CAPACITAT
Podran participar en la licitació les empreses espanyoles o estrangeres, que tinguin
plena capacitat d’obrar. En cap cas podran participar en el procés d’adjudicació
aquelles persones físiques o jurídiques en les que concorri alguna de las causes de
prohibició de contractar previstes en el l’article 60 del TRLCSP.
Els requisits específics de solvència tècnica, econòmica i financera que es detallen a
continuació constitueixin aspectes d’obligat compliment para les empreses licitadores.
El no compliment de qualsevol dels requisits implicarà la exclusió automàtica del
procediment de licitació:
-

L’objecte social de les empreses interessades haurà de comprendre
l’explotació y gestió de l’aparcament.

-

Haver portat a terme la gestió d’un mínim de 3 aparcaments durant els darrers
tres anys.

-

Haver obtingut un volum de negoci mínim de 1 milió de euros en relació a la
gestió d’aparcaments en els darrers tres anys. En cas que el licitador sigui un
grup d’empreses, aquest volum de negoci serà el que resulti de la suma del
volum de facturació de les empreses integrants del mateix.

-

Compliment dels los certificats i criteris mediambientals:
o
o

ISO 9001: Qualitat del servei
ISO 14001: Medi Ambient

Si durant la tramitació del procediment i abans de l’adjudicació es produeix l’extinció de
la personalitat jurídica de l’empresa adjudicatària per fusió, escissió, o per la
transmissió del seu patrimoni empresarial, succeirà en la seva posició en el
procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o
l’adquirent del patrimoni, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, no incorri en
prohibicions per a contractar i acrediti la solvència exigida en el plec per poder
participar en el procediment d’adjudicació.
En el cas d’empresaris que vulguin concórrer integrats en una Unió Temporal de
Empreses o Agrupacions d’empreses que es constitueixin temporalment pel
compliment del present contracte, hauran de instrumentalitzar la seva participació
mitjançant l’aportació d’un document privat on es manifesti la voluntat de concurrència
conjunta, en el que s’indicaran els noms i circumstàncies dels que la constitueixin, la
participació de cada un d’ells i es designarà un representant o apoderat únic amb
poders bastants per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin del
contracte fins la seva extinció, sense perjudici de l’existència de poders mancomunats
en altres aspectes. En el mateix document assumiran el compromís de constituir-se
formalment en cas de resultar adjudicataris. No serà necessària la formalització en
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escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor. Aquests
empresaris quedaran obligats solidàriament davant REGESA.
En cas que una agrupació o unió d’empreses resultés adjudicatària, al menys la de
major percentatge de participació en la unió de empreses, haurà de complir amb els
requisits de solvència tècnica i financera per concórrer a al present licitació.
En el cas que pogués ser d’interès per a l’adjudicatari crear una societat específica per
la gestió i explotació de l’aparcament la qual, amb posterioritat a la adjudicació i
formalització del contracte, es subrogaria en la posició de l’adjudicatari, es requerirà en
primer lloc, el mutu acord de les parts i, en tot cas i amb caràcter de mínim, es
requerirà que l’empresa adjudicatària mantingui las facultats de control pròpies de la
societat dominant en un grup d’empreses, conforme allò regulat a l’article 42 del Codi
de Comerç. Haurà de quedar acreditat que la subrogació de la nova societat no suposi
un incompliment dels requisits de solvència i capacitat establerts per la present
licitació.
VUITENA.- OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
8.1 Les obligacions de l’adjudicatari seran les següents:
a) Comparèixer per formalitzar el contracte privat de transmissió del dret en el dia,
hora i lloc indicat per REGESA, així com comparèixer a l’elevació a públic del
contracte mitjançant escriptura pública de transmissió en el dia, hora, lloc i Notari
que l’indiqui REGESA, segons allò establert a Clàusula Quinzena.
b) Pagar el preu en els termes previstos a la Clàusula Setzena del present plec.
c) Assumir les despeses i impostos de qualsevol classe que es produeixin per la
transmissió del drets i inscripció en el Registre de la Propietat, incloses les
despeses de licitació i formalització de la transmissió en document públic.
Les despeses de publicitat derivades de la licitació es liquidaran en el moment de
la formalització del contracte privat de transmissió del dret.
d) Subrogar-se en els drets i obligacions derivats del Plec de condicions reguladores
de l’adscripció de l’ús i dret real d’aprofitament aprovat por l’Ajuntament de
Barcelona, mitjançant acord del Plenari de data 23 de juliol de 2010.
e) Assumir en el contracte privat i en l’escriptura pública de transmissió l’obligació
contractual de complir con el contingut de l’oferta tècnica.
f)

Inscriure la transmissió en el Registre de la Propietat i comunicar el canvi de
titularitat del dret al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributaria el dia
següent al de la formalització de la transmissió del dret en escriptura pública.
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g) Subrogar-se en la llicència d’activitat provisional i definitiva de l’aparcament.
h) Conèixer i acceptar la situació física i jurídica de la finca sobre la que recau el dret
real d’aprofitament objecte de la present licitació, el que quedarà implícit amb la
presentació de l’oferta.
i)

Portar a terme la gestió de l’aparcament acceptant l’estat de construcció del
mateix, així com el de les seves instal·lacions fixes destinades a l‘exercici de la
activitat autoritzada (barreres, màquines expenedores de tiquets, casetes de
ventes) assumint les reparacions necessàries a fi de conservar les mateixes en
l’estat de servir per ús convingut, amb total indemnitat de REGESA.

j)

Conèixer i respectar les normes de comunitat de propietaris i/o usuaris del
complex immobiliari declarat por l’Ajuntament de Barcelona el 10 de novembre de
2010.

k) Assumir les despeses comunitàries derivades de la titularitat del dret real
d’aprofitament sobre l’aparcament, subministres, assegurances, serveis, gestió i
manteniment de l’aparcament, impostos, etc.
l)

Complir les normes legals i reglamentàries aplicables a la instal·lació, bon ús i
conservació, manteniment i seguretat de l’aparcament.

m) Qualsevol altra obligació derivada de les clàusules del present Plec o de les
disposicions legals o reglamentàries d’aplicació.
8.2.- Obligació relativa a la pre-reserva de places a favor de CORP EDIFICACIONS
L’adjudicatari haurà de mantenir la reserva de 25 places d’aparcament a favor de CORP
EDIFICACIONS, possible promotor de dues edificacions residencials situats al carrer
Oblit, 67 bis-73 i carrer Renaixença, 74-76 respectivament, durant el termini de tres
mesos comptats a partir de la posada en funcionament definitiva de l’aparcament, amb
l’objectiu de oferir-les en règim de lloguer a preu de mercat, als promotors o bé als clients
d’aquelles promocions que ho sol·licitin dins del termini esmentat
8.3. Obligació relativa al Conveni pendent de formalitzar entre REGESA y GRUP
SUPECO MAXOR, SL.Unipersonal
L’adjudicatari s’haurà de subrogar en la totalitat dels pactes previstos en el Conveni
pendent de formalitzar entre REGESA i GRUP SUPECO MAXOR, SL. Unipersonal per a
proveir d’aparcament a l’activitat comercial de supermercat.
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NOVENA.- OBLIGACIONS DE REGESA
Les obligacions de REGESA són:
a) Acabar l’obra de construcció del aparcament en els terminis establerts.
b) Tramitar i obtenir la llicència d’activitat parcial provisional i la llicència d’activitat
definitiva de l’aparcament.
c) Tramitar l’alta del dret en el Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària.
d) Compliment de les obligacions que li siguin pròpies com a promotor de
l’aparcament als efectes previstos a la Llei d’Ordenació de la Edificació (LOE)
DESENA.- CONEIXEMENT DE L’ESTAT ACTUAL DE L’APARCAMENT
Amb caràcter previ a la presentació de la oferta, el licitador haurà d’haver inspeccionat
l’aparcament i conèixer l’estat actual del mateix, els accessos, instal·lacions i, en general,
tots els elements que puguin influir en la correcta gestió i explotació de l’aparcament
objecte del present contracte.
Així mateix, també haurà d’haver examinat detalladament tots els documents que
composen el Projecte i les obres de construcció de l’aparcament, així com la
documentació jurídica sobre la titularitat i regulació de l’aparcament, acceptant-lo en la
seva totalitat.
La presentació d’una proposició suposarà l’acceptació incondicionada del licitador
respecte de la totalitat de les clàusules i condicions establertes en el present Plec, els
seus annexes i la documentació referida en la clàusula vint-i-unena, sense cap salvetat
o reserva.
ONZENA.- PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ
L’anunci de licitació es publicarà en el BOP, BOE, en diversa premsa de major difusió a
Catalunya i, a efectes merament informatius, a la pàgina web de REGESA.
Durant el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de la darrera publicació de l’anunci
de licitació, es podran presentar reclamacions contra el Plec de Clàusules. En el cas que
es presenti alguna reclamació, quan resulti necessari, en el termini per a l’adjudicació del
present contracte quedarà suspès fins la seva resolució.
DOTZENA.- PRESENTACIÓ D’OFERTES
Els licitadors presentaran les seves propostes en TRES sobres tancats i a les oficines de
REGESA (C/ Tàpies, núm. 4, Barcelona).
El termini de presentació de les ofertes acabarà a les 11 hores del dia 6 d’octubre
de 2014. No s’admetrà la presentació d’ofertes per correu.
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L’acte públic d’obertura de proposicions serà el dia 7 de octubre de 2014 a les 13 hores
a la seu de REGESA, carrer Tàpies, 4 de Barcelona.
TRETZENA.- CONTINGUT DE LES PLIQUES.
La documentació a presentar, continguda en tres sobres, serà la següent:
SOBRE NUMERO 1. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
Durà la menció: “Documentació administrativa. Licitació relativa a la transmissió del dret
real d’aprofitament sobre l’aparcament situat en el Complex d’equipaments del Mercat del
Guinardó presentat per….. ” i contindrà els següents documents:
a) Còpia del Document Nacional de Identitat o Número de Identificació Fiscal del
licitador i també del signant de la proposició si és una altra persona. Còpia de la
Cèdula de Identificació Fiscal si es tracta de persona jurídica.
b) Còpia de l’escriptura de constitució o modificació de la societat degudament
inscrita en el Registre Mercantil, si l’ofertant és persona jurídica, en la que
s’incorporin els Estatuts socials amb menció expressa de l’objecte social.
c)

Copia de l’escriptura de poders o de la que resultin les facultats de representació,
degudament inscrita en el registre públic corresponent, si l’ofertant és una societat
o actua per mitjà d’una altra persona.

d) Declaració en la que el licitador afirmi, sota la seva responsabilitat, que no està
afectat per cap de les causes de prohibició per a contractar previstes en l’article
60 del TRLCSP i que es troba al corrent d’obligacions amb la Hisenda Pública i
amb la Seguritat Social.
e) Documentació que acrediti la solvència econòmica i financera per a concórrer:
e.1) Presentació dels Comptes Anuals dels tres últims exercicis presentats
en el Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui així com
l’Informe de Gestió de l’últim exercici i el corresponent Informe de Auditoria
dipositats en el Registre Mercantil. Els empresaris no obligats a presentar
els comptes als Registres oficials podran optar, com a mitjà alternatiu
d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
e.2) Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum
de negocis en l’àmbit de la gestió i explotació d’aparcaments, referit com a
màxim als tres últims exercicis.
f)

Documentació que acrediti la solvència tècnica per a concórrer:
1) Descripció dels aparcaments gestionats en els tres últims anys.
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2) Memòria de activitats.
3) Documentació acreditativa de la possessió de certificacions de qualitat del
producte i gestió ambiental.
g) Certificat vigent del Ministeri de Treball i Seguritat Social que acrediti estar al
corrent de les obligacions front a la Seguretat Social.
h) Certificat vigent de la Delegació d’Hisenda que acrediti estar al corrent de les
obligacions front Hisenda.
i)

Document que acrediti la constitució de la garantia provisional, en los termes
previstos en la Clàusula Vintena.

j)

En el cas d’empresaris que desitgin concórrer integrats en una Unió Temporal d’
Empreses, nom i circumstàncies de les empreses que la constituiran i el
compromís de constituir-se formalment en la Unió temporal, en cas de resultar
adjudicataris, així com la Memòria que estableix la legislació reguladora de les
Unions temporals d’empreses, en la que és necessari indicar els mitjans concrets
que cada una de les empreses preveu destinar a l’execució del contracte i les
raons econòmiques, empresarials o d’especialització tècnica que justifiquin la
constitució de la Unió.

La documentació sol·licitada es podrà aportar mitjançant fotocòpia, excepte la indicada en
los apartats d) , f), g), h), i), j).
SOBRE NÚMERO 2. OFERTA TÉCNICA
Durà la menció "Oferta tècnica per a la licitació relativa a la transmissió del dret real
d’aprofitament sobre l’aparcament del Complex d’Equipaments del Mercat del Guinardó
presentada per ………"
Aquest sobre obtindrà la següent documentació:
1.- Pla d’explotació del servei, que inclourà:
a) Pla de manteniment, reposició i autocontrol de les instal·lacions.
b) Pla de gestió d’abonats

2.- Pla de tecnologia.
3.- Projecte de gestió i mesures alternatives
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SOBRE NÚMERO 3. OFERTA ECONÒMICA
Durà la menció "Proposició econòmica per a la licitació relativa a la transmissió del dret
real d’aprofitament sobre l’aparcament del Complex d’Equipaments del Mercat del
Guinardó de Barcelona presentada per ………"
Aquest sobre inclourà la proposició econòmica firmada pel licitador o persona que el
representi , que s’ajustarà al model que s’adjunta com a Annex 1.
No s’acceptaran proposicions per sota del tipus.
CATORZENA.- TERMINI I CONDICIONS DE FORMALITZACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ
En el termini de màxim de 20 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la
notificació de l’adjudicació del contracte, la transmissió del dret real d’aprofitament es
formalitzarà en contracte privat.
En el termini de 5 dies hàbils des de la recepció de l’acord d’adjudicació, l’adjudicatari
haurà d’aportar fotocòpia legitimada notarialment de la documentació del sobre núm. 1
epígrafs a), b), c) i e).
Aniran a càrrec de l’adjudicatari les despeses i impostos de qualsevol classe que es
produeixin per la transmissió del dret i la seva inscripció en el Registre de la Propietat,
incloses les despeses de licitació i de formalització de la transmissió en document públic.
Les despeses de publicitat derivades de la licitació es liquidaran en el moment de la
formalització de l’escriptura pública de transmissió del dret.
Si per qualsevol causa imputable a l’adjudicatari i aliena a REGESA no es pogués
formalitzar l’operació en les condicions i terminis establerts en aquest Plec,
l’adjudicació quedarà sense efecte, passant a adjudicar-se el contracte a la següent
oferta més avantatjosa segons l’ordre en el que hagi quedat establert per aplicació
dels criteris d’adjudicació.
El contracte privat s’elevarà a públic mitjançant escriptura pública en el moment de la
obtenció de la llicència d’activitat definitiva i la posada en funcionament definitiva de
l’aparcament, la qual s’estima que es produirà durant el mes de febrer de 2015. La
formalització de l’escriptura pública es produirà el dia, hora i davant el Notari que
designi REGESA.

QUINZENA.- PREU I FORMA DE PAGAMENT
El preu establert per a la transmissió del dret real d’aprofitament serà la quantitat que
resulti de la oferta més avantatjosa i es determinarà a l’alça, sobre el tipus mínim de
licitació que s’estableix en DOS MILIONS NOU-CENTS VINT-I-TRES MIL SIS-CENTS
NORANTA EUROS (2.923.690, €) IVA exclòs.
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El preu mínim de licitació s’estableix a raó de 18.985 € /plaça equivalent (154),
considerant que 4 places de moto equivalen a 1 plaça de cotxe.
No s’acceptaran proposicions per sota del tipus.
S’estableix com a termini màxim i quantitats mínimes per al pagament del total preu, el
següent:
a) En el moment de la firma del contracte privat de transmissió del dret real
d’aprofitament, segons l’establert en la clàusula quinzena, es realitzarà el
pagament del 60 % del preu de adjudicació més l’IVA corresponent.
b) El pagament del 40% del preu d’adjudicació més l’IVA corresponent i les
despeses de licitació, es produirà en el moment de la formalització de l’escriptura
pública de transmissió del dret real d’aprofitament, que es durà a terme en el
moment de la obtenció de la llicència d’activitat definitiva i la posada en
funcionament total de l’aparcament, que s’estima que es produirà durant el mes
de febrer de 2015.
Els terminis i quantitats definitives s’establiran en funció de la oferta que resulti més
avantatjosa, d’acord amb els límits establerts en la present clàusula.
SETZENA.- MESA DE CONTRACTACIÓ.
La Mesa de Contractació estarà constituïda per un President i sis vocals.
El President serà el Conseller Delegat de REGESA, Sr. Jaume Vendrell Amat o la
persona en qui delegui.
Els vocals seran el Director del Departament de Serveis Generals de REGESA, Sr. Martí
García Pons, la Directora del Departament de Serveis d’Administració i Gestió de
REGESA, Sra. Susana Morcillo Guillan, el Coordinador del Departament Tècnic de
REGESA Sr. José Luis Fernández Sanjuan, el Coordinador General de RASSA, Sr. José
Luís Hernández Giménez, el Sr. Joan Canyameres Tomàs, membre del Consell
d’Administració de REGESA, el Sr. Francesc Sutrias Grau, membre del Consell
d’Administració de REGESA.
Actuarà com a Secretari el que ho és del Consell d’Administració de REGESA o persona
en qui delegui.
DISSETENA.- OBERTURA DE PROPOSICIONS
La Mesa de Contractació qualificarà prèviament la documentació integrant del sobre
núm.1.
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En acte públic que es celebrarà a les 13 hores del dia hàbil següent a la data límit per
a la presentació de les ofertes, el 7 d’octubre de 2014, a la seu de REGESA carrer
Tàpies, núm. 4 de Barcelona, es procedirà a la obertura de les ofertes admeses
contingudes en el sobre núm. 2 i núm. 3, de la que s’elevarà l’oportuna Acta, s’ elevarà a
l’òrgan de contractació (Conseller Delegat de REGESA) la proposta d’adjudicació, prèvia
a l’estudi i valoració de les ofertes presentades.

DIVUITENA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Els criteris que han de servir de base per a la adjudicació del contracte són els següents :
A.- OFERTA ECONÒMICA …………………………………………………… 75 PUNTS
1.- Proposició econòmica ………………………………………. 60 punts
Per a obtenir la puntuació econòmica es procedirà a avaluar la oferta de manera que a la que sigui
més elevada se li assignarà la puntuació màxima i la resta de les ofertes s’avaluen aplicant la
següent fórmula.
60 x preu de la oferta que es puntua
Preu de la oferta més alta
2.- Proposició dels terminis i quantitats de pagament……………………………. 15 punts
En base als terminis màxims i quantitats mínimes de pagament previstos en el present plec,
obtindrà millor puntuació el licitador que ofereixi uns pagaments en menor termini i major
quantia.

B.- OFERTA TÈCNICA ……………………………………………………
1.- Pla d’explotació del servei ………………………………………….
a) Pla de manteniment, reposició i autocontrol de les instal·lacions …..

25 PUNTS
10 punts
7 punts

Es donarà la màxima puntuació a aquella oferta que contempli unes millores que
aportin major grau de qualitat a las instal·lacions i la prestació en el servei. Es tindrà en
consideració la relació existent entre la efectiva millora que suposi les mesures
proposades, el cost de la seva posada en pràctica, així com el seu calendari de
implantació. A la resta de les ofertes se les valorarà per comparació.
b) Pla de gestió d’abonats …………………………………………………. 3 punts
Es donarà la màxima puntuació a aquella oferta que proposi un millor sistema de gestió
de la contractació i del cobrament, de l’accés a l’aparcament així com del tracte de les
incidències y reclamacions. A la resta de les ofertes se les valorarà per comparació.
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2.- Pla de tecnologia………………………………………................................. 10 punts
Es donarà la màxima puntuació a la oferta que incorpori la més favorable gestió
tecnològica dels sistemes de seguretat i del servei d’atenció al client 24 hores. Es tindrà
en consideració la relació existent entre les millores que suposi les mesures ofertades,
el cost de la seva posada en pràctica i el seu calendari de implantació. A la resta de les
ofertes se les valorarà per comparació.

3.- Altres mesures de gestió ……………………………………………

5 punts

Es valoraran les propostes relatives als sistemes de informació al ciutadà, les mesures
consistents en propostes que fomenten els abonaments i els productes de rotació
horària, així com aquelles propostes que facilitin l’ús dels vehiculo de tracció híbrida i
elèctrica i qualsevol altra mesura que aporti una millora en la gestió.

DINOVENA.- ADJUDICACIÓ
L’òrgan de contractació, en el termini màxim d’un mes des de l’acte d’obertura de les
proposicions i previ als informes pertinents, adjudicarà el contracte a la proposició que
hagi obtingut major puntuació. L’acord d’adjudicació haurà de ser notificat la resta dels
licitadors.
Les ofertes presentades tindran una vigència de 4 mesos.
VINTENA - GARANTIES PROVISIONAL i DEFINITIVA
Els licitadors hauran de dipositar una garantia equivalent a l’ 1 % del tipus mínim de
licitació ( 29.236,90 €) mitjançant alguna de les formes regulades en l’article 96 del
TRLCSP. Si la garantia fos en metàl·lic, s’ha de dipositar en la Caixa de REGESA amb
caràcter previ a la presentació de la oferta. En cas d’optar per aval bancari aquest haurà
de ser intervingut per fedatari públic i redactat conforme al model establert en l’ ANNEX 2.
La garantia provisional serà retornada als interessats un cop s’hagi formalitzat la
transmissió dels drets en escriptura pública, inclosa la del licitador designat com a
adjudicatari que haurà de substituir-la per la garantia definitiva en el moment de
atorgament de la escriptura pública.
En cas de incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en aquest plec de
condicions, REGESA podrà incautar la garantia provisional, i en especial seran causes de
execució:
a) La retirada injustificada, per part del licitador, de la seva proposta abans de la
adjudicació.
b) La falta de formalització de la transmissió en el termini fixat per causes imputables
a l’adjudicatari.
c) La falta de pagament del preu de la transmissió.

16

d) El reconeixement, per part del licitador, de que la seva proposta té un error o una
inconsistència que la fa inviable.
e) L’incompliment de qualsevol obligació derivada de la participació del licitador en la
concurrència de ofertes, de la que es pugui derivar un perjudici, avaluable o no
econòmicament para REGESA
Garantia definitiva:
En el moment de l’atorgament de la escriptura pública, l’adjudicatari ha de lliurar una
garantia equivalent al 2% del valor de adjudicació mitjançant qualsevol de les formes
regulades en el article 96 del TRLCSP. En cas d’optar per aval bancari, aquest ha de ser
intervingut por fedatari públic i conforme al model establert en l’ANNEX 3.
Aquesta garantia respondrà del compliment de totes les obligacions derivades del
contracte, així com la reparació de possibles danys i perjudicis ocasionats a REGESA
o a tercers durant l’explotació de l’aparcament.
La garantía definitiva serà actualitzada per el adjudicatari cada deu anys mitjançant la
aplicació del IPC del període. Les actualitzacions seran acumulatives.
La garantia serà retornada a la finalització del termini del dret real d’aprofitament de
l’aparcament objecte de la licitació, un cop verificat per REGESA l’estat de
l’aparcament.
VINT-I-UNENA.- DOCUMENTACIÓ
Els interessats podran consultar la documentació que es relaciona a continuació, a la
seu de REGESA, al carrer Tàpies, 4 de Barcelona, essent necessari concretar cita
prèvia al telèfon 93.556.97.02/ 93.567.97.66.
La documentació de la licitació està formada per els següents documents que tindran
caràcter contractual:
1)
2)
3)
4)
5)

El present Plec de condicions de la licitació i els seus annexes.
Acord de adscripció de l’ús i dret real d’aprofitament i plec de condicions.
Nota simple del aparcament i de la inscripció del dret real de aprofitament.
Acord d’autorització de venda.
Notificació de Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de
Barcelona, establint la tarifa/minut màxima de rotació per als aparcaments de
Barcelona.
6) Escriptura de obra nova i divisió del Complex immobiliari.
7) Projecte Executiu
8) Contracte a formalitzar entre REGESA y GRUP SUPECO MAXOR, SL

Per a la obtenció d’una còpia del Projecte serà necessari realitzar una sol·licitud
mitjançant correu electrònic (susana@regesa.cat; msoler@regesa.cat) i es facilitaran
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les dades requerides per a la seva descàrrega. La documentació es podrà consultar a
las oficines de REGESA, concertant cita prèvia (tels. 93 318 90 10/ 93 556 97 02.)
VINT-I-DOSENA.- PROTECCIÓ DE DADES
En compliment de l’article 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, es fa constar que les dades de caràcter
personal necessaris per a la present licitació seran inclosos en un fitxer mixt propietat
de REGESA degudament inscrit en la Agencia Española de Protección de Datos, i
s’usaran als únics efectes de gestionar la present licitació i la seva adjudicació.
Es fa constar que es podrà exercir el dret d’accés, cancel·lació, oposició i rectificació a
les mateixes oficines de REGESA conforme al article 15 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre.
VINT-I-TRESENA .- CONFIDENCIALITAT
L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota informació a la
que tingui accés per a l’execució del contracte que s’indiqui en el contracte, o que li
indiqui REGESA o que per la seva naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest
deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim d’un any, a excepció de
que en el contracte s’estableixi un termini superior.

Barcelona, 30 de juliol 2014

Jaume Vendrell i Amat
Conseller Delegat

18

ANNEX 1- MODEL DE OFERTA ECONÒMICA

“El sotasignant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .amb domicili a . . . . . . . . . . . . . . c/ . . . . . . . . . . . .,
núm. . . . . . . . telèfon . . . . . . . amb DNI. (o CIF) núm. . . . . . . ., actuant en nom propi o (o en
nom i representació de . . . . . . . . . . . . , segons resulta dels poders i facultats de la escriptura del
Notari senyor . . .. . . . . . . . . . .. . ).
Assabentat del contingut del Plec de clàusules regulador de la licitació relativa a la
transmissió del dret real d’aprofitament sobre l’aparcament del Complex del Mercat del
Guinardó de Barcelona, formula l’oferiment d’adquisició pel preu que es ressenya a
continuació i sota compromís de subrogar-se en els drets i obligacions derivats del plec de
condicions:
1. OFERTA PER A L’ADQUISICIÓ DEL DRET REAL D’APROFITAMENT
DE
L’APARCAMENT
DEL
COMPLEX
DEL
GUINARDÓ.......................................€, IVA EXCLÒS
2. TERMINIS I QUANTITATS PER AL PAGAMENT:……………….
Acompanya a aquesta proposta els documents exigits en el Plec i declara que coneix i accepta
la situació urbanística, física, registral i d’ocupació de l’aparcament de referència, i que
reuneix totes i cada una de les condicions exigides per a contractar amb l‘ Administració.
En cas de resultar adjudicatari, la validesa d’aquest oferiment es mantindrà fins a la
formalització de la escriptura pública de transmissió del dret objecte de licitació.

(lloc ,data i signatura )
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ANNEX 2 – MODEL D’AVAL GARANTIA PROVISIONAL

L’entitat ........................ i en el seu nom i representació el Sr. .............................. amb
poders suficients per a obligar-se en aquest acte, segons bastanteig dut a terme per
........................
AVALA
A l’empresa.................................. domiciliada a ................................, inscrita en el
Registre Mercantil de .........., al volum ......, llibre......, Sec. ......., foli ........, fulla .....,
NIF............, per a respondre de les obligacions que es derivin de la licitació per a la
transmissió del dret real d’aprofitament per a la explotació i gestió de l’aparcament
situat en el Complex d’Equipamients del Mercat del Guinardó en Barcelona, front a
REGESA i por import de ................................ €
L’entitat avalista renuncia expressament a qualsevol benefici, i, en especial, als
beneficis de divisió, ordre i execució, i qualsevol altre que pogués ser d’aplicació, i, a
tal efecte, s’obliga conjunta i solidàriament amb la companyia ................. a pagar amb
caràcter incondicional, en el termini màxim dels vuit dies següents a ser requerit, la
quantitat o quantitats que, fins a la concurrència de la xifra afinançada s’expressi en el
requeriment, renunciant expressament a oposar qualsevol excepció o reserva respecte
al lliurament de les quantitats que fossin reclamades, per qualsevol causa o motiu en
el que pogués fonamentar-se la reclamació, encara que es manifesti oposició per part
de l’empresa o de tercers. L’aval podrà executar-se total o parcialment.
El present aval estarà en vigor fins que REGESA o qui en el seu nom sigui habilitat
legalment, autoritzi la seva cancel·lació o devolució per haver-se complert totes i
cadascuna de les obligacions que es derivin de la licitació per a la transmissió del dret
real d’aprofitament per a la explotació i gestió de l’aparcament situat en el Complex
d’Equipaments del Mercat del Guinardó de Barcelona recollides en el plec de
condicions de la licitació.
L’avalat faculta expressament a l’entitat avaladora per a que aquesta, en el seu
nombre i representació, pugui retirar el aval un cop resulti cancel·lat o executat.
L’aval ha estat inscrit en el Registre especial d’avals amb el núm. …………….
Lloc i data, ...................

NOTA:

es

precisa

intervenció

per

fedatari

públic
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ANNEX 3 – MODEL DE AVAL GARANTIA DEFINITIVA

L’entitat ........................ i en el seu nom i representació el Sr. .............................. amb
poders suficients per a obligar-se en aquest acte, segons bastanteig dut a terme per
........................
AVALA
A l’empresa.................................. domiciliada a ................................, inscrita en el
Registre Mercantil de .........., al volum ......, llibre......, Sec. ......., foli ........, fulla .....,
NIF............, per a respondre del compliment de les obligacions que es derivin del
contracte de transmissió del dret real d’aprofitament per a la explotació i gestió de
l’aparcament situat en el Complex d’Equipamients del Mercat del Guinardó en
Barcelona, així com de la reparació de possibles danys i perjudicis ocasionats a
REGESA o a tercers durant l’explotació de l’aparcament front a REGESA i por import
de ................................ €
L’entitat avalista renuncia expressament a qualsevol benefici, i, en especial, als
beneficis de divisió, ordre i execució, i qualsevol altre que pogués ser d’aplicació, i, a
tal efecte, s’obliga conjunta i solidàriament amb la companyia ................. a pagar amb
caràcter incondicional, en el termini màxim dels vuit dies següents a ser requerit, la
quantitat o quantitats que, fins a la concurrència de la xifra afinançada s’expressi en el
requeriment, renunciant expressament a oposar qualsevol excepció o reserva respecte
al lliurament de les quantitats que fossin reclamades, per qualsevol causa o motiu en
el que pogués fonamentar-se la reclamació, encara que es manifesti oposició per part
de l’empresa o de tercers. L’aval podrà executar-se total o parcialment
El present aval estarà en vigor fins que REGESA o qui en el seu nom sigui habilitat
legalment, autoritzi la seva cancel·lació o devolució per haver-se complert totes i
cadascuna de les obligacions que es derivin de la licitació per a la transmissió del dret
real d’aprofitament per a la explotació i gestió de l’aparcament situat en el Complex
d’Equipaments del Mercat del Guinardó de Barcelona recollides en el plec de
condicions de la licitació.
L’avalat faculta expressament a l’entitat avaladora per a que aquesta, en el seu
nombre i representació, pugui retirar el aval un cop resulti cancel·lat o executat.
L’aval ha estat inscrit en el Registre especial d’avals amb el núm. …………….
Lloc i data, ...................

NOTA: es precisa intervenció per fedatari públic
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