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PLEC DE CONDICIONS DE LA SUBHASTA PER A L’ADJUDICACIÓ EN LLOGUER DE LOCALS PROPIETAT DEL 
INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ DE BARCELONA  

 
PRIMERA.- Són objecte de la present subhasta pública, per a l’adjudicació en règim de lloguer, els locals 
ubicats a Barcelona següents: 
 

LOT ADREÇA M2 PREU LICITACIÓ  
LLOGUER MENSUAL (*) 

LOT 1 c/ Subirats, 6, local 1 33,70 350,14 € 
LOT 2 c/ Pontons, 3, local 1 i 2 67,40 590,00 € 
LOT 3 c/ Anaïs Nin, 9-13, local 1 i 2 253,08 885,78 € 

                              (*) IVA no inclòs 
ANNEX 1: Informació detallada dels locals. 
 
SEGONA.- L'adjudicació es farà mitjançant subhasta pública davant Notari pel sistema de licitació al més-
dient. No s'admetran postures inferiors al tipus de licitació i les puges que es presentin no podran ser 
inferiors a 20 €.  
 
Per poder participar a la subhasta, caldrà presentar un escrit sol·licitant-ho, indicant el local per al qual 
s’està interessat. Es pot enviar al mail ntorres@imhab.cat, al fax 93.291.85.30 o be entregar a les 
oficines de l’IMHAB. Qualsevol dubte que pugui sorgir es resoldrà en el propi Institut Municipal de 
l'Habitatge. 
 
TERCERA.- Els locals objecte de la present subhasta caldrà que siguin destinats al desenvolupament de 
la pròpia activitat, i no s'hi podrà emmagatzemar petroli, benzina i altres matèries combustibles, així com 
qualsevol altre producte no permès. 
 
QUARTA.- Els licitadors hauran de formular directament les seves postures, i l'adjudicació es farà al seu 
nom quedant expressament prohibida la cessió dels drets a tercera persona, excepte que presentin 
poders notarials que acreditin que actuen en nom d'un altra persona o empresa. 
 
CINQUENA.- Si després d'efectuar l'adjudicació, qualsevol circumstància impedís a l’IMHAB formalitzar 
la cessió dels locals a favor dels adjudicataris, aquest podrà deslligar-se de tal obligació. En qualsevol cas, 
l’IMHAB es reserva el dret de denegar l'adjudicació definitiva als adjudicataris amb solvència econòmica 
desfavorable. 
 
SISENA.- L’IMHAB es reserva el dret de poder suspendre o modificar, segons el seu criteri i amb entera 
indemnitat, la celebració de la subhasta, amb una antelació mínima de 3 dies naturals abans de la data 
prevista per a la realització, mitjançant la publicació en el web de l’IMHAB. D’igual forma es reserva el 
dret d’incloure o retirar un o diversos locals de la licitació. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

SETENA.- La subhasta se celebrarà el proper dia 29 De maig de 2018, a les oficines de l’IMHAB situades 
al carrer Doctor Aiguader núm. 36 baixos, Barcelona, a les 10 hores.  
 
VUITENA.- L’adjudicació es farà provisionalment al millor postor. L’IMHAB formalitzarà la cessió dels 
locals a favor dels adjudicataris mitjançant contracte d’arrendament per 15 anys, renovable per períodes 
anuals al seu venciment amb una carència en el cobrament del lloguer de 2 o 6 mesos segons el local i 
amb l’establiment d’una fiança equivalent a dos mensualitats. Com a ANNEX 2 s’adjunta còpia del tipus 
de contracte.  
 
En el contracte que es formalitzi s’haurà de fer constar obligatòriament el tipus d’activitat al qual serà 
destinat el local. Totes les despeses que s'originin, impostos, i l'IVA legal vigent seran a càrrec dels 
adjudicataris. 
 
L’adjudicatari acceptarà l’esmentat contracte en la seva totalitat i el signarà en el termini màxim de 45 
dies naturals a comptar des de la data d’adjudicació definitiva. De no fer-ho, perdrà els drets adquirits.  
 
NOVENA.- Si per la duració de la subhasta, aquesta hagués d'interrompre's per acord de la Mesa, es 
reprendrà el dia següent, a la mateixa hora i en les mateixes condicions establertes en aquest Plec de 
Condicions. 
 
DESENA.- Els possibles licitadors podran, abans de la subhasta, conèixer la situació física dels locals, 
mitjançant visites en els dies i hores que es concretin trucant al tel. 93 291 85 38. En conseqüència, 
s'entendrà que l'adjudicatari accepta els locals en l'estat en què es lliurin, i que totes les despeses 
derivades de l’adjudicació, així com qualsevol permís o llicència necessària per a l’obertura seran al seu 
càrrec. 
    
Així mateix, els licitadors manifestaran conèixer la situació registral dels locals objecte de la subhasta, 
assumint aquesta situació amb indemnitat per l’IMHAB. 
 
ONZENA.- Formaran part de la Mesa de la subhasta el President de l’IMHAB o el Gerent indistintament, 
el Secretari, o persones en les quals deleguin, i un funcionari de l’IMHAB, que dirigirà la subhasta. 
Aixecarà l'acta d’aquesta el Notari del Col·legi de Barcelona que es designi per a tal efecte. 
 
DOTZENA.- La Mesa de la subhasta queda facultada per a decidir els incidents que sorgeixin en el 
transcurs de l'acte, així com qualsevol dubte que pogués sorgir durant aquest, essent d’aplicació El 
Decret 336/1988 de 17 d’octubre del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya així com 
legislació supletòria com el Decret Legislatiu 1/2002 de 24 de desembre de la Llei de patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya i el Reial Decret 939/2005 de 29 Juliol, Reglament general de recaptació. 
 
Barcelona, a 6 de abril de 2018 
 

 
 

 
LA GERENT 
 


