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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.3 

Fecha de consulta: 03/12/2020 

Empresa que realiza la consulta: CBRE SPAIN 

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

 

CONSULTA 3.-  

“ Bon dia,  

Adjunto comentaris i dubtes de les bases de concurs FR-01 Sagrera:  

• Despeses d’urbanització pendents: Com veu resoldre a un altre consulta, queda clar que 

l’import que estipuleu que hauria de assumir el comprador es de 3.585.046,04€ + IVA 

(21%). ¿Ens podríeu confirmar que es tracta d’un preu tancat? Ens preocupa que hi 

puguin haver-hi despeses imprevistes que facin que el preu final sigui superior.   

• Valor de VPO concertada: aquesta qualificació de “Concertada” no s'atorga fins que 

promotor presenta projecte i sol·licita la qualificació, a més de no deixar clara la durada 

d'aquesta qualificació, fins ara la VPO es feia de 10 a 30 anys.. Això en tot cas, succeiria 

després de la compravenda, i després de tramitar un projecte, diguem 1 any com a 

mínim. El problema ve que Generalitat ha deixat clar en tots els seus fòrums de l'últim 

que la triple qualificació de VPO (Especial, General i Concertada) deixarà de existir per 

tal de deixar una nova i única Qualificació de VPO (1 sol valor). No disposem d’aquest 

valor i fa impossible saber rendiments futurs de l'edifici. ¿Ens podries donar una mica 

mes de visibilitat sobre aquest tema? ¿Disposeu d’informació sobre aquest únic preu de 

VPO? 

• Condicions resolutòries i penalitzacions: segons hem interpretat a las bases del concurs, 

hi ha una penalització del al 30% del preu de la finca. Entenem que el import es calcularia 

sobre la adjudicació del sol i no sobre el possible valor del actiu construït. ¿Ens ho podríeu 

confirmar?  

Moltes gracies i salutacions.” 
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RESPUESTA 3.-  

Procedemos a dar respuesta a su consulta: 

1.- Despeses d’urbanització pendents. 

Pel que fa a l’import de càrregues urbanístiques que figura en les bases de la licitació a data 

d’avui, no es preveuen desviaments, ja que tota la gestió urbanística està finalitzada i les obres 

d’urbanització del polígon d’actuació urbanística estan totes en execució o licitació.  

Tot i així, cal tenir en compte que aquest import consta i per tant prové del Compte de liquidació 

provisional (CLP) del Projecte de Reparcel·lació del PMU 1 Sector Entorn Sagrera i com a tal, no 

es pot considerar en la seva totalitat un “preu tancat” donat que no s’ha aprovat el Compte de 

liquidació definitiu. No obstant, cal assenyalar que pel que fa al percentatge de càrregues 

urbanístiques procedent de la part de l’Ajuntament de Barcelona (un 85% de les càrregues 

assignades a al finca), no es repercutirà cap import més a l’adjudicatari, ja que en el moment de 

la compravenda l’adjudicatari ja haurà pagat l’import total  fixat al CLP per aquest concepte i és 

l’Ajuntament qui assumeix possibles diferències en el saldo del Compte de Liquidació Definitiva 

que s’aprovi en el seu dia. 

2.- En relació a la normativa sobre l'aplicació de l'HPO en règim concertat i la seva aplicació als 

habitatges que es construeixin com a conseqüència de la present licitació cal assenyalar el 

següent. 

A la finca FR.01 del PAU.1 del PMU dels Sector Entorn Sagrera li és aplicable la següent disposició 

transitòria cinquena del Decret llei 17/2019, de 23 de desembre de mesures urgents per a 

millorar l’accés a l’habitatge: 

 “Disposició transitòria cinquena 

Règim de preus de venda i rendes màxims 

1. Mentre no s'estableixin el preu de venda bàsic dels habitatges amb protecció oficial i el 

factor de localització assignat a cada municipi a què fa referència l'article 83 bis de la Llei 

18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, ni s'aprovi un nou pla pel dret a 

l'habitatge adaptat a les determinacions d'aquest Decret llei, és aplicable el sistema de 

determinació dels preus de venda i de les rendes màxims d'acord amb el règim anterior. 

2. El sistema de determinació dels preus de conformitat amb el règim que estableix aquest 

Decret llei és aplicable als habitatges amb protecció oficial respecte dels quals el 

procediment per a la seva qualificació s'iniciï amb posterioritat a la data en què el nou 

sistema de preus màxims sigui aplicable. Tanmateix, és aplicable el sistema de 

determinació dels preus màxims de conformitat amb el règim anterior respecte dels 

habitatges amb protecció oficial següents:  
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a) Quan se situïn en un àmbit de reparcel·lació en els supòsits següents: 

1r. Que el projecte de reparcel·lació s'hagi aprovat amb anterioritat a la data en què 

sigui aplicable el nou sistema de determinació dels preus màxims. 

2n. Que, en execució del planejament urbanístic aprovat de conformitat amb el règim 

anterior, el projecte de reparcel·lació s'aprovi definitivament abans que transcorrin quatre 

anys des de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei. 

En ambdós supòsits és requisit que no hagi transcorregut el termini fixat pel planejament 

urbanístic per acabar l'edificació dels solars i, si no el fixa, que no hagin transcorregut tres 

anys des que els terrenys afectats van adquirir la condició de solar.  

b) Quan l'Administració competent hagi programat la seva promoció pública o concertada 

amb particulars amb anterioritat a la data en què el nou sistema dels preus màxims sigui 

aplicable, mentre no hagin transcorregut cinc anys des de l'entrada en vigor d'aquest 

Decret llei i l'Administració o la persona que sol·liciti la qualificació opti per l'aplicació del 

règim anterior.” 

Essent que el Text Refós del Projecte de Reparcel·lació del PAU.1 del PMU dels Sector Entorn 

Sagrera va ser aprovat en data de 3 de juliol de 2013, anterior al 23 de desembre de 2019, li és 

aplicable el sistema de determinació de preus màxims de conformitat amb el règim anterior, en 

aquest cas el d’habitatge de protecció oficial de règim concertat previst al Pla pel Dret habitatge 

aprovat per Decret 75/2014. 

 

3.- Condicions resolutòries i penalitzacions: 

Respecte a la penalització, la clàusula 13ena del plec determina el següent:  

"El adjudicatario quedará obligado a abonar a BSAV en concepto de penalización una cantidad 

equivalente al 30% del precio de la finca adjudicada en los siguientes casos:(...)"  

Per tant, serà el 30% del preu pel que s'adjudiqui en la subhasta la quantitat a tenir en compte 

en cas d’haver d’aplicar una penalització per incompliment. 

 


