


• El programa de Baixos de Protecció Oficial és una mesura de govern, que va 

aprovar el Plenari del Districte de Ciutat Vella, en data 19 d’octubre de 2017 

 

• Les bases d’aquesta convocatòria tenen per objecte regular el procediment que 

permetrà l’accés i posterior utilització, en règim d’arrendament, de determinats 

locals de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona ubicats al Districte de Ciutat 

Vella 

 

• Aquest procediment vol promoure l’impuls de la dinamització econòmica dels 

barris de Ciutat Vella, la diversitat comercial, l’abastiment del veïnat i la lluita 

contra la gentrificació i la pressió immobiliària que existeix sobre locals 

comercials, així com l’impuls de l’eficiència social mitjançant l’accés de la 

ciutadania emprenedora a actius municipals, sempre i quan els projectes 

comptin amb una mínima viabilitat econòmica 

 

• Les activitats que es prioritzen són les que es troben en alguns dels àmbits 

econòmics que es defineixen al Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat 

Vella 2021-2023 (que Barcelona Activa us desenvoluparà) 

 

• En col·laboració amb Barcelona Activa i el Pla de Barris 

01. Baixos de Protecció Oficial 



 Primera fase: presentació de les propostes 
 

• Termini per presentar les ofertes: fins el 29 d’octubre de 2021 a les 15 hores  

 

 Segona fase: valoració de les propostes 

 
• Personal especialitzat de la societat municipal Barcelona Activa avaluarà les ofertes tècniques, sotmeses a un 

judici de valor. 

• Aproximadament dos mesos per fer la valoració, finals del mes de desembre de 2021 

 

 Tercera fase: proposta i resolució de l’adjudicació dels locals 
 

• L’òrgan de contractació adjudica els locals, aproximadament durant el mes de març 2022 

 

 Quarta fase: contracte de lloguer, un cop el local està disponible 
 

• Signatura del contracte d’arrendament de local, a partir del mes de març de 2022, en funció de la disponibilitat 

dels locals 

 

Durant aquests mesos es van realitzant les obres als locals que encara no estan disponibles 

 

 

02. El procediment i calendari aproximat 



 

 

03. Documentació a disposició 

1. Plec de bases  Document que estableix els requisits i condicions que regeixen el 

procediment i explica com serà la tramitació.. 

2. Mesura de Govern, Baixos de Protecció Oficial  Instrument d’informació del 

govern municipal que expliciten accions d’interès general. 

3. Mesura de Govern Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 2021-2023 

 Document justificatiu que recull el conjunt d’accions, polítiques i estratègies a 

impulsar per impulsar l’activitat econòmica del territori conforme a les necessitats 

detectades i buscant assolir  objectius (retorn socials; lluita contra la pobresa, la 

desigualtat social... ). 

4. Contracte d’arrendament tipus  Document que regularà la relació entre 

arrendatari i arrendador. Defineix les condicions bàsiques. 

5. Informació i descripció dels locals  Document que detalla les condicions dels 

locals. 

6. Informe justificatiu de la necessitat de la licitació  Document preceptiu que 

justifica el procediment seguit. 

7. Annex núm. 3 de Model de proposta, formulari editable  Model per presentar la 

proposta. En format editable. 

8. Compromís de formalització del contracte d’arrendament  Compromís que es 

signarà amb l’adjudicatari. 

9. Altres models de documents  Tots els models en format editable 



 

 

03. Documentació a disposició 

On puc trobar aquesta informació?  

 

a. https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca  
 

b. https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=view

Cn&idDoc=86134478&lawType=  
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03. Documentació a disposició 

Part més rellevants de les bases: 

 

 



 

 

03. Documentació a disposició 

Part més rellevants de les bases: 

 

 



Cal lliurar un ÚNIC SOBRE TANCAT i presentar-lo al carrer Pintor Fortuny, 17-19  

(l’horari d’obertura és de 8 a 18 hores de dilluns a dijous i els divendres de 8 a 15 hores) 

 

 A l’exterior d’aquest sobre hi ha de constar la informació següent:  

 

 a) Títol del procediment:  

 “Convocatòria del Procediment d’adjudicació de l’ús, en règim d’arrendament,   

 de determinats locals ubicats al Districte de Ciutat Vella”  

 

 b) Dades de les persones interessades:  

 Nom i cognoms, domicili, correu electrònic, telèfon de contacte  i signatura  

 

 A l’interior d’aquest sobre hi ha de constar els tres documents següents:  

 

 1) DECLARACIÓ RESPONSABLE, signada. Que consta com a Annex núm. 1-A per a persones 

 físiques o Annex núm. 1-B per a persones jurídiques (es proporciona format editable per facilitar-ne 

 l’emplenament.  

 

  2) FORMULARI – MODEL DE PROPOSTA que consta com a Annex número 3. Cal  

  emplenar aquest formulari, fent-hi constar totes les dades que es demanen, argumentar les 

  respostes i acreditar documentalment els apartats que així es sol·licita.  

 

  3) PLA D’EMPRESA / PLA DE CONSOLIDACIÓ ha de contenir tots els apartats que  

  s’assenyalen en el criteri 1 de l’Annex núm. 3  

  (Convé que el contingut d’aquest sobre també s’aporti en format digital)  

04. Què cal presentar. La proposta 

Criteris 

sotmesos  

a judici  

de valor 



Resum: 
 

• Sobre únic. 

 
• Exterior: 

 

• Sobre tancat; dades de contacte del participant – nom, cognoms, adreça, 

@mail, mòbil…-; F210000455.- ADJUDICACIÓ DE L'ÚS, EN RÈGIM 

D'ARRENDAMENT, DE DETERMINATS LOCALS UBICATS AL DISTRICTE DE 

CIUTAT VELLA). 

 

•Interior:  

 

• Annex 1A (persones físiques) ó Annex 1B (persones jurídiques). 

• Annex número 3 emplenat. 

• Pla d’empresa/Projecte (també en suport digital). 
 

04. Què cal presentar. La proposta 



 

ATENCIÓ!! 
 

DATA I HORA MÀXIMA: 
 

 

 

29 d’octubre de 2021 

 

Fins les 15:00h 
 

 

Presentar la proposta a les oficines de Foment de Ciutat 

(carrer Pintor Fortuny 17-19, Barcelona) 

 

04. Què cal presentar. La proposta 



 

 

05. El contracte d’arrendament 

 

 

 Una única modalitat: 
 

 Contracte d’arrendament de 5 anys, prorrogable 2 anys més. 

 

 Mateix preu d’arrendament per a totes les activitats del PDE, preu que està per sota del preu 

del mercat i s’aplicarà una rebaixa addicional i temporal, tenint en compte el context 

econòmic actual. 

 

 S’estableix un període de carència de tres mesos en el pagament del lloguer. 

 

 La signatura del contracte no significa l’atorgament de cap llicència d’activitat. Les persones 

adjudicatàries hauran de realitzar els tràmits oportuns per obtenir la llicència d’activitat o 

tràmit pertinent. Es podran atendre consultes, amb caràcter preferent, al serveis tècnics del 

Districte de Ciutat Vella. 

 

 

 



• Es posen a disposició de BPO, 9 baixos de titularitat municipal.  

• Alguns locals ja estan disponibles i d’altres pendents de realització de les obres. 

• Tots els locals es lliuraran acabats, amb uns estàndards de qualitat similar, amb lavabo, tancaments, aire 

condicionat, calefacció i instal·lacions d’aigua i llum.  

06. Els locals 





















• Estan per sota del preu del mercat. 

 

• Parteix de la presa en consideració de diferents tarifes, per als primers tres anys. A partir de la finalització del tercer any de 

cessió, es revisarà anualment segons l’IPC interanual publicat per l’INE. 

 

• El preu del lloguer s’estableix tenint en compte dos paràmetres bàsics: preu base/m2 i superfície del local, a més metres de 

superfície de local, reducció exponencial de preu metre quadrat. L’IVA està inclòs. 

 

• Sobre el preu resultant s’aplica una reducció del 17% durant el primer any, el 15% durant el segon any i el 7,5% durant el 

tercer any. 

 

07. Els preus dels lloguers 



08. Errades a evitar 

Error Efectes 

No identifica a l’interessat No es pot contactar. Risc 

d'exclusió. 

No presentació Annex número 1A ó 

1B 

Defecte esmenable. Si no 

s’esmena: exclusió  

No presentació Annex número 3 Defecte NO esmenable. S’avalua 

conforme allò que consti. 

No presentació Pla d’Empresa Defecte NO esmenable. S’avalua 

conforme allò que consti. 

No signatura d’algun document Defecte esmenable. Si no 

s’esmena: exclusió  

No contesta esmenes Exclusió. 

Presentació fora de l’hora màxima Exclusió. 



09. Sectors econòmics PDE Ciutat Vella 

  
Cal que el projecte s’emmarqui en un dels sectors econòmics que el Pla de Desenvolupament Econòmic 

de Ciutat Vella.  

 

 Comerç i serveis de proximitat 

 Treball de cures i serveis a les persones 

 Cultura 

 Economia verda i circular 

 Petita producció urbana 

 Coneixement i innovació tecnològica 

 Alimentació sostenible 

 Economia blava 

 



10. Tipus de projectes. 
 

 

 Botigues 

 Serveis Professionals 

 Oficines amb venda de serveis o sense 

 Tallers culturals 

 Espais culturals 

 Espais formatius 

 Punts de microdistribució d’última milla 

 



11. Criteris de valoració generals de projecte: 60 punts 

 
 

 
1. Pla d’Empresa o Pla de Consolidació: Fins a 40 punts. 

Ha d’incloure el nombre de llocs de treballs que comporta, quins són de nova creació i en 

quines condicions, i quins ocupen o ocuparan persones en situació de vulnerabilitat. Ha 

d’incloure també els horaris d’obertura o ús previstos. 

 

 

2. Projecte que ha patit pressió immobiliària: Fins a 10 punts. 

Activitats actuals o finalitzades en els darrers 12 mesos, en règim de lloguer, de no 

continuïtat per no renovació o increment substancial de rendes. Les activitats hauran de 

tenir una antiguitat no inferior a 5 anys.  

 

 

3. És un projecte de Comerç de Proximitat i/o d’Economia Social i Solidària: Fins a 

10 punts. 
 



12. Criteris de valoració relatius a cada local: 40 punts 

4. El projecte presenta accions de dinamització econòmica de la zona, com ara accions 

d’atractivitat sostenible, dinamització comercial i/o col·laboració amb altres comerços i 

proveïdors del territori: Fins a 20 punts  

 

 

5. El projecte presenta altres impactes positius per al veïnat, com ara política de preus 

reduïda per a veïnat, contractacions laborals o col·laboracions amb el teixit social i 

cultural del territori. Fins a 15 punts 

 

6. Grau d’idoneïtat del local per al projecte presentat en relació a les seves 

característiques físiques. Fins a 5 punts 

 

 

 

Cada sol·licitud obtindrà una puntuació independent per a cada local. 



• RECORDEU: podeu exposar i resoldre els dubtes o aclariments que puguin 

sorgir, via email o via telefònica. També podran contactar amb el servei 

d’atenció personalitzada de Foment de Ciutat, per tal de concertar dia i hora per 

rebre assessorament en relació amb aquestes bases. 

  

 Foment de Ciutat 

 C. Pintor Fortuny, 17-19 

 08001 Barcelona  

  

 Correu electrònic: bpociutatvella@bcn.cat 

 Telèfon: 93 256 66 00 

 

• RECORDEU: Cada divendres organitzem unes visites als locals, fins al 22 

d’octubre (podeu venir directament o bé avisant-nos al correu esmentat): 

 

 Punt de trobada:  carrer Pintor Fortuny, 17-19 

 Hora:   a les 11hores 

 

. Si necessites ajuda per definir la teva idea de negoci contacta amb: 

punteconomiccv@barcelonactiva.cat 

Gràcies per la vostra atenció! 
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