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EXP. 2020-IN-0034: LICITACIÓN PARA LA ENAJENACIÓN DE LA FINCA RESULTANTE FR-01 DEL 

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA NÚMERO 1 DEL 

PLAN DE MEJORA URBANA DEL SECTOR ENTORN SAGRERA, EN BARCELONA. 

 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN 

 

CONSULTA NÚM.1 

Fecha de consulta: 27/11/2020 

Empresa que realiza la consulta: PREMIER 

Medio por el que se ha realizado la consulta: info@barcelonasagrera.com 

 

CONSULTA 1.-  

Bon dia.- 

 Paso comentaris/reflexions a les bases concurs FR-01 Sagrera: 

1.- Crec que no coincideixen els imports de les despeses d’urbanització ja pagades per BSAV 

indicades a la pàg. 16 (3.585.046,04€) amb les quantitats recollides a l’Annex 8 (3.516.344,76€). 

2.- Crec que tampoc coincideix l’import de les càrregues urbanístiques: son diferents la xifra 

indicada a la pàg. 16 i a l’Annex 1 (3.749.522,50€) amb la xifra indicada a la Fitxa de la Finca 

Resultante FR.01 (3.605.960,88€) 

3.- Ens caldria un aclariment al respecte de la condició resolutòria de “…fer efectiva la destinació 

final del bé transmès…”.  

Aquesta fita és: 

                - El CFO? 

                - La obtenció de la qualificació definitiva? 

                - La inscripció al registre de l’Acta Final d’Obra? 

                - L’escriptura del 100% dels habitatges en règim de compra-venda i l’adjudicació del 

100% dels habitatges en règim de lloguer? 

4.- Segons la Disposició Transitòria Cinquena del DL 17/2019: Aquesta parcel·la té la condició de 

solar? 

5.- El dret d’aprofitament per la ocupació a planta baixa de la recollida pneumàtica de residus 

s’està tenint en compte en la urbanització del sector actual o ha quedat anul·lat 

6.- El punt 5 del sobre 1, parla de garantia provisional del 3%. En el mateix apartat fa esmena a 

aval bancari, i per últim es orna a referir a aquest com fiança.  
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El nostre dubte es si aquesta garantia té que ser atorgada mitjançant aval bancari o pot ser 

atorgada per una companyia de seguro? ( provisional + part aplaçada) 

Gracies “ 

 

RESPUESTA 1.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

1.1- Consulta: ”Crec que no coincideixen els imports de les despeses d’urbanització ja 

pagades per BSAV indicades a la pàg. 16 (3.585.046,04€) amb les quantitats recollides 

a l’Annex 8 (3.516.344,76€).” 

Resposta: La diferència prové del que s’estableix a la clàusula Onzena dels plecs 

(pàgina 16), “.Asimismo, el adjudicatario o adjudicatarios deberá subrogarse en la 

posición de la sociedad en las futuras cuotas de urbanización que le gire el IMU en su 

condición de nuevo propietario. Salvo las que procedan de la cuota adjudicada al 

AJUNTAMENT DE BARCELONA, que de acuerdo con la escritura de transmisión 

a favor de BSAV de la porción de finca de su titularidad de fecha 4 de junio de 

2020, se establece que son asumidas por el AJUNTAMENT y no se transmiten a 

terceros”. 

Tot i que en el  Certificat de l’IMU de l’annex 8 del plec hi consta que les càrregues 

pagades són 3.516.344,76 €, com que l’Ajuntament de Barcelona assumeix les 

càrregues urbanístiques de la seva part de la finca i no les transmet a tercers, en el 

moment de la transmissió, l’adjudicatari del concurs haurà de pagar les carregues ja 

pagades per BSAV de la part de l’Adif (per un import de 409.246,62 €) més la totalitat 

de les càrregues de la part de l’Ajuntament de Barcelona (per un import de 3.175.799,52 

€), el que fa un import total 3.585.046,14 €. 

Tal com consta en la referida clàusula onzena (pàgina 16) del Plec, l’import de 

3.175.799,52 € que figura com a import relatiu a la totalitat de les càrregues de la part 

indivisa de l’Ajuntament, va ser íntegrament satisfet per BSAV a l’Ajuntament en l’acte 

de transmissió de la propietat – escriptura de permuta per obra d’urbanització futura 

atorgada entre l’Ajuntament i BSAV en data 4 de juny de 2020. 

En aquest cas l’adjudicatari del concurs queda alliberat del pagament de les futures 

quotes urbanístiques que giri l’IMU pel que fa a la part proindivisa que prové de 

l’Ajuntament de Barcelona. 
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1.2.- Consulta: “Crec que tampoc coincideix l’import de les càrregues urbanístiques: 

són diferents la xifra indicada a la pàg. 16 i a l’Annex 1 (3.749.522,50€) amb la xifra 

indicada a la Fitxa de la Finca Resultant FR.01 (3.605.960,88€)” 

Resposta: La diferència d’imports entre la quantitat expressada a la clàusula onzena i 

a l’annex 1 del  Plec (3.749.522,50 €) i la quantitat que resulta de la Fitxa de la finca 

resultant (3.605.960,88 €) de l’annex 3 es deu al fet que la primera quantitat es refereix 

a les càrregues totals d’urbanització a les que ha de fer front la finca d’acord amb el 

compte de liquidació provisional del Projecte de Reparcel·lació, i, en canvi, el segon 

import és el que es correspon amb el saldo total de la finca que és el valor total de les 

càrregues urbanístiques una vegada compensat a l’adjudicatari Adif el valor de 

143.561,62 € de les construccions aportades e incompatibles amb el planejament. 

Poden consultar aquest extrem en el projecte de reparcel·lació del PMU 1 sector Entorn 

Sagrera. 

Aquesta compensació apareix detallada al compte de liquidació provisional del projecte 

de reparcel·lació però només opera amb l’adjudicatari. Per tant, les càrregues totals que 

corresponen per la quota procedent de l’adjudicació a Adif, que es van transmetre a 

BSAV, i que aquesta repercutirà a l’adjudicatari, són de 573.723,08€, encara que el 

saldo que figuri sigui de 430.161,47€. 

1.3.-  Consulta: “Ens caldria un aclariment al respecte de la condició resolutòria de 

“…fer efectiva la destinació final del bé transmès…”. 

Aquesta fita és: 

- El CFO? 

- La obtenció de la qualificació definitiva? 

- La inscripció al registre de l’Acta Final d’Obra? 

- L’escriptura del 100% dels habitatges en règim de compra-venda i l’adjudicació 

del 100% dels habitatges en règim de lloguer?” 

Resposta: Cal posar en relació la condició resolutòria expressada a la clàusula Dotzena 

del plec amb el que disposa la clàusula Primera en el seu últim paràgraf, per tal de 

concretar en quin moment s’entén materialitzat el destí a habitatge de protecció: 

“El destino de la finca FR-01 a vivienda de protección oficial de precio concertado y a 

comercial terciario en planta baja deberá materializarse en un plazo de 5 años a contar 

desde el día 4 de junio de 2020. En dicho plazo, se deberá haber obtenido por parte de  
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la entidad adjudicataria la calificación definitiva de VPO por la Agencia Catalana de 

l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. El adjudicatario deberá comunicar la 

resolución de la calificación definitiva de VPO a BSAV y al Ayuntamiento de Barcelona 

y aportar una copia de la misma ante la Sociedad y ante el Ayuntamiento.” 

Per tant, el destí  final ve determinat per la construcció de l’edificació en el termini de 5 

anys establert al plec i l’obtenció en dit termini de la qualificació definitiva d’HPO per part 

de l’Agència Catalana de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya i la realització dels 

notificacions a l’Ajuntament i a la Societat tal com obliga el plec. 

1.4.-  Consulta: “Segons la Disposició Transitòria Cinquena del DL 17/2019: Aquesta 

parcel·la té la condició de solar? 

Resposta: Actualment la FR01 no té encara la condició de solar, però s'estan executant 

les obres d'urbanització corresponents al projecte constructiu d'urbanització dels carrers 

gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou entre els carrers Costa Rica i 

Ferran Turné. PAU.1 (parcial) Sector Entorn Sagrera aprovat per la Comissió de Govern 

de l'Ajuntament de Barcelona en data 14 de març de 2019. La finalització d'aquestes 

obres d'urbanització, que dotarà a la parcel·la de tots els Serveis, està prevista per a el 

mes vinent d'abril de 2021 amb el que la finca adquirirà la condició de solar. 

1.5.- Consulta: El dret d’aprofitament per la ocupació a planta baixa de la recollida 

pneumàtica de residus s’està tenint en compte en la urbanització del sector actual o ha 

quedat anul·lat? 

Resposta: Aquest dret d’aprofitament, d’acord amb els projectes d’urbanització 

aprovats i que s’estan executant, actualment manca de virtualitat efectiva, ja que 

l’Ajuntament de Barcelona ha optat per no implementar la recollida pneumàtica en el 

sector. 

No obstant, aquest fet se li comunicaria formalment per part de l’Ajuntament amb 

l’atorgament de la corresponent Llicència. 

1.6.- Consulta: “El punt 5 del sobre 1, parla de garantia provisional del 3%. En el mateix 

apartat fa esmena a aval bancari, i per últim es orna a referir a aquest com fiança. El 

nostre dubte es si aquesta garantia té que ser atorgada mitjançant aval bancari o pot 

ser atorgada per una companyia de seguro? ( provisional + part aplaçada)” 
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Resposta: respecte a la forma d’atorgament de la garantia, s’admeten únicament les 

formes contemplades al plec 

- Pel que respecta a la garantia provisional veure la clàusula 6.5 del plec: aval o xec 

bancari  

“5.- Documento acreditativo de haber constituido una garantía provisional del 

3% del importe mínimo de licitación que figura en la cláusula sexta. A estos 

efectos deberán incluir en el sobre núm. 1 un aval bancario e intervenido 

por fedatario público y de conformidad con el modelo que figura en el 

Anejo núm. 5 del presente pliego, o bien cheque bancario nominativo 

conformado a favor de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A .” 

 

- pel que respecta a la fiança en cas d’ofertar abonament de de preu a terminis 

(modalitat B o C contemplada en el plec) veure clàusula 10.2 3er paràgraf del plec: 

aval: 

“En el caso que el adjudicatario haya ofertado la modalidad B o C de pago del 

importe a plazos, la parte del precio no abonada en el acto de otorgamiento de 

la escritura deberá ser avalada. El adjudicatario entregará el documento de 

aval/es a BSAV en el acto de elevación a público de la escritura de 

compraventa, quedando debidamente protocolizada una copia del mismo/s. 

El/los aval/es únicamente podrá ser cancelado/s una vez abonado el importe 

total del precio de la venta” 

 


