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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.4 
 
 Fecha de consulta: 31/12/2020 
 
 Empresa que realiza la consulta: SALAS Plushabit, SL 
 
Medio por el que se ha realizado la consulta: correo dirección de urbanismo 
 
CONSULTA: 
 
“Nosaltres com a SALAS fem promocions d’habitatges des de 1992 i portem entregats 
prop de 4.000 habitatges i ara mateix estem fent mes de 1.000. El problema està en 
que per motius jurídics i financers durant els darrers 10 anys hem anat a un model 
en el que fem servir “una societat vehicle” per cada promoció que desenvolupem. 
Així, per exemple, els dos darrers anys hem entregat 250 habitatges, però ha estat 
amb 10 societats, cada una amb una promoció. 
Dit d’un altre manera, tenim tota l’experiència necessària, però no tenim cap SL que 
l’acrediti. La SL gestora, SALAS Plushabit, SL, que es la que es presentaria al concurs, 
ha gestionat tots aquests habitatges, i es podria demostrar aquesta experiència 
aportant els contractes de gestió integral signats amb les diferents “societats 
promotores”, però ho ha estat amb una figura de Project Manager, no de “promotor” 
ni de “constructor”. 
  
Veieu alguna manera de complir aquest punt de les bases que no sigui explícitament 
la de acreditar documents de Final d’obra a nom de “promotor” o “constructor”? 
  
 
Resposta: 
 
D’acord amb la clàusula 5a de les bases que regeixen la licitació: 
 

“Podrán concurrir a la licitación personas físicas y/o jurídicas unidas bajo una 
misma oferta. En este caso deberán designar y apoderar a la persona que ostente 
la plena representación de todos frente a Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. 
Asimismo deberá determinarse la cuota de participación sobre la finca que a cada 
uno le corresponda, en el caso de resultar adjudicatarios. En caso de 
presentación de oferta por varias personas físicas y/o jurídicas para la valoración 
de la solvencia técnica y económica 
se tendrá en cuenta la presentada de modo acumulativo en su conjunto.” 

 
Per la seva banda, l’article 75 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del 
sector públic, permet que l’empresa que es presenti a licitació pugui acreditar la 
solvència necessària per a celebrar un contracte es pugui basar amb la capacitat i 
solvència tècnica i econòmica d’una altra empresa. A aquest efecte cal presentar  un 
compromís de posada a disposició de mitjans. 
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D’acord amb la referida clàusula de les bases i article de la LCSP, en el cas objecte 
de consulta, a nivell jurídic hi hauria dues possibilitats: 
 
Primera.- Que SALAS Plushabit, SL es presentés com a única licitadora però 
recorrent a la capacitat tècnica d’altres empreses per a complir amb els requisits de 
solvència tècnica que exigeix la licitació. 
 
En aquest cas en el sobre 1 (documentació administrativa de la licitació) a banda de 
tota la documentació que preveu la clàusula 6 de les bases de la licitació , s’hauria 
de presentar un compromís per escrit de SALAS Plushabit, SL amb les empreses a 
les quals recorre per a complir amb els requisits de solvència tècnica. En el referit 
compromís s’hauria d’indicar clarament que es recorre a la solvència tècnica d’altres 
empreses per a presentar-se a la licitació, quines són aquestes empreses i en què 
consisteix aquest compromís de posada a disposició de mitjans, per tal que es pugui 
acreditar que la societat que es presenta a la licitació, SALAS Plushabit, SL podrà 
disposar dels recursos necessaris a nivell tècnic (solvència tècnica) per a poder 
complir amb l’objecte del contracte. Així mateix, s’hauria d’incloure una declaració 
responsable de cadascuna de les terceres empreses promotores declarant que no 
incorren en cap prohibició de contractar d’acord amb l’establert a l’article 71 de la  
Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
 
A més a més, en el cas concret plantejat, també seria necessari que juntament al 
compromís referit aportessin també els contractes de gestió integral signats entre 
SALAS Plushabit, SL amb les diferents societats promotores. 
 
Segona.- Que tal com es contempla a la clàusula 5ena de les bases es presentin a 
la licitació sota un mateixa oferta SALAS Plushabit, SL conjuntament amb les 
empreses promotores. En aquest cas haurien de designar i apoderar a una persona 
que ostentés la representació de tots davant Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA i 
la quota de participació sobre la finca que a cada un li correspongui, en el cas de 
resultar adjudicataris. 
 
 
 


