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I. ABAST DEL PROJECTE I OBJECTE DEL CONTRACTE  

Primera. Descripció de l’operació 

1.1. Habitatge Metròpolis Barcelona, S.A. (en endavant, HMB o Societat) neix a partir de les 

Directrius de la política metropolitana d’habitatge 2016-2019, aprovades per acord del Consell 

Metropolità de 25 d’abril de 2017, que preveuen la creació d’un operador metropolità d’habitatge de 

lloguer a iniciativa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant, AMB) i en el que podran 

participar l’Ajuntament de Barcelona (en endavant, Ajuntament) i altres ajuntaments metropolitans 

que n’estiguin interessats, així com les entitats del sector privat que resultin escollides desprès d’un 

procés de selecció obert i transparent. 

Per altra banda, el Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025, aprovat pel Plenari del Consell Municipal 

de l’Ajuntament el 27 de gener de 2017, preveu la creació d’una associació d'habitatge assequible 

(Eix estratègic C4: ampliar el mercat social) seguint el model europeu, amb els objectius de «garantir 

una major capacitat d'actuació i poder executar els habitatges previstos, i per als quals es podrà 

disposar de solars edificables, es treballarà en la creació d'una societat mixta, amb una participació 

públic-privada, que ampliï la capacitat actual d'inversió i producció de l'administració». 

1.2. El procés de creació d’aquesta societat es farà en dues fases. A la primera fase ja realitzada, en 

la que la societat és cent per cent pública, participada en un 50% per l’AMB i en un 50% per 

l’Ajuntament, constituïda el passat 19 de març, mitjançant escriptura pública atorgada davant del 

notari de Barcelona senyor Tomás Giménez Duart sota el núm. 645 del seu protocol, per contribuir 

a desenvolupar la política d’habitatge de lloguer assequible a la ciutat de Barcelona i el seu àmbit 

metropolità, format per trenta cinc (35) municipis. 

El capital social d’HMB és de 60.000€, subscrits i desemborsats íntegrament per l’AMB (30.000 €) 

i l’Ajuntament (30.000 €). Les accions titularitat del sector públic són accions anomenades de classe 

A.  

El segon període s’inicia amb l’entrada del Capital privat en l’accionariat, quan es resolgui aquesta 

licitació i es procedeixi a l’ampliació de capital per a l’entrada del soci privat. En aquest moment la 

Societat esdevindrà d’economia mixta. 

1.3. L’objecte social d’HMB és: 

a) La promoció, la construcció i la rehabilitació d’habitatges, amb aparcament i/o trasters vinculats 

o sense, i amb la protecció oficial de qualsevol gènere existent en cada moment, a fi de destinar-

los principalment al seu lloguer, sens perjudici de la possibilitat de destinar-los, si s’escau, a la 

venda o bé a d’altres transmissions del seu ús i gaudi per qualsevol altre títol. 

b) L’adquisició, possessió per qualsevol títol d’habitatges amb aparcaments i/o trasters vinculats o 

sense, a fi de destinar-los principalment al seu lloguer, sens perjudici de la possibilitat de 

destinar-los, si escau, a la revenda o bé a d’altres transmissions del seu ús i gaudi per qualsevol 

altre títol. 

c) La gestió i l’administració del manteniment, el lloguer i, si s’escau, la transmissió dels habitatges 

construïts, rehabilitats, adquirits o posseïts per qualsevol títol. 
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d) La inversió en locals de negoci i places d’aparcament per la seva venda o lloguer en els termes i 

les condicions establerts en el règim especial d’entitats dedicades a l’arrendament d’habitatges 

fixat a la Llei de l’impost sobre societats. 

1.4. L’objectiu d’HMB, que té el caràcter de promotor social d’habitatges d’acord amb la Llei 

18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge (en endavant, Llei de l’habitatge), és construir i 

gestionar en el termini estimat màxim de deu (10) anys, un parc d’habitatges de lloguer de 4.500 

habitatges amb algun règim de protecció pública en l’àmbit metropolità. La distribució dels 4.500 

habitatges es materialitzarà en aproximadament 2.250 habitatges en el municipi de Barcelona i 2.250 

en els altres municipis de l’AMB (en endavant, el Projecte).  

L’objectiu de construcció final s’ha d’aconseguir amb la participació dels socis públics (accions A) 

i del soci privat que s’incorpori fruit d’aquests licitació (accions B). El projecte preveu una fase 

inicial més altres tres fases. Aquestes fases es materialitzen en diferents ampliacions de capital social 

d’acord amb el quadre que es presenta en el següent apartat.  

El nombre d’habitatges total de referència per fases serà el següent: 

Fases Nombre de referència d’habitatges total 

Primera fase 550 

Segona fase 1.500 

Tercera fase 3.000 

Quarta fase 4.500 

Cadascuna d’aquestes ampliacions de capital, a partir de la Segona fase, es faran emetent el mateix 

nombre d’accions de classe A i B, per tal de mantenir sempre la paritat públic-privada. Aquest 

objectiu d’habitatges es formula d’acord amb les aportacions de sòl establertes en la clàusula 3.1. 
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Segons el projecte, les aportacions màximes i mínimes del soci privat són: 

Termini per l’aportació 
Aportació de capital 

mínima 

Aportació de capital 

màxima 

Primera fase. Signatura contracte 12.000.000,00 € 12.000.000,00 € 

Segona fase: primer quadrimestre de 

2021 

10.590.908,29 € 21.181.816,58 € 

Tercera fase: primer quadrimestre de 

2023 

17.651.513,82 € 35.303.027,63 € 

Quarta fase: primer quadrimestre de 

2025 

17.651.513,82 € 35.303.027,63 € 

Total Aportació soci privat 57.893.935,92 € 103.787.871,84 € 

Aquestes aportacions de capital social suposen que cada un dels socis públics aportarà, com a màxim, 

51.893.935,92 € en quatre fases (30.000,00 euros ja aportats, 5.970.000,00 € a aportar en la Primera 

fase i 45.893.935,92 € corresponents a les següents fases). 

El licitador haurà de fer ofertes sobre el capital a aportar a partir de la Segona fase, tenint en compte 

les aportacions mínimes i màximes establertes a la taula.  

Així mateix, el licitador podrà formular oferta sobre el cobrament d’un dividend preferent de les 

accions de la Classe B (4,5% com a màxim) i sobre el temps de percepció d’aquest (15 anys com a 

màxim), d’acord amb el que preveu la clàusula 11.3 del Pacte d’accionistes, que s’incorpora com a 

document annex (Annex VI).  

Segona. Tipologia dels habitatges 

2.1. Els habitatges d’obra nova tindran una superfície mitja aproximada de 70 m2 útils per cada fase 

i per cada àmbit territorial. Es construiran pàrquings, trasters i locals comercials en funció de la 

normativa vigent. 

2.2. Les promocions s’explotaran en règim de lloguer amb algun règim de protecció pública, amb 

voluntat d’establir el 75% dels habitatges en règim general i el 25% dels habitatges en règim concertat 

o règim equivalent que els substitueixi, amb el preu màxim per m2 que en cada moment prevegi la 

normativa d’aplicació. 

2.3. L’alienació dels habitatges, la constitució de dret de superfície o la destinació a altres règims 

diferents del lloguer, sempre dins l’àmbit del règim de protecció pública, serà una activitat secundària 

i instrumental, complementària i compatible amb l’objectiu bàsic de la construcció d’un parc 

d’habitatge de lloguer de 4.500 habitatges amb algun règim de protecció pública. S’haurà de situar 

en el marc d’actuació legalment aplicable als promotors socials d’habitatge. 
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Tercera. Aportació de sòls per part de l’AMB i de l’Ajuntament  

3.1. Els terrenys seran lliurats a HMB per les administracions públiques accionistes: (i) com 

aportacions no dineràries al capital; (ii) a títol de compravenda; (iii) constituint o cedint drets de 

superfície o altres drets reals de llarga durada, a favor d’HMB. Les condicions seran les aplicables 

als promotors socials d’habitatge. 

Les condicions aplicables als sòls que tinguin la qualificació d’habitatge dotacional seran les que 

resultin del seu règim específic. Les administracions podran atorgar un dret de superfície o una 

concessió administrativa perquè HMB els construeixi i gestioni, de conformitat amb l’article 18.6 de 

la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. 

3.2. Els sòls previstos per a les promocions corresponents a la Primera fase, en relació als quals 

s’hauran de tramitar els expedients patrimonials corresponents, son els següents:  

a) Àmbit terme municipal de Barcelona, mitjançant la constitució dels corresponents drets de 

superfície: 

i. Marina Prat Vermell Sector 10 Parcel·la15. C. de Cal Cisó, 44-48 (La Marina del Prat 

Vermell, Barcelona) del Registre de la Propietat n. 26, Finca Registral n. 15.878, Secció 

SANTS 1ª, Tom 3.405, Llibre 441, Foli 75. Referència Cadastral: 8482384DF2788C0000JT. 

ii. Marina Prat Vermell Sector 10 Parcel·la 23. C. d'Ulldecona, 16-24 (La Marina del Prat 

Vermell, Barcelona). Registre de la Propietat n. 26, Finca Registral n. 15.886 Secció SANTS 

1ª, Tom 3.405, Llibre 441, Foli 107. Referència Cadastral: 8482392DF2788C0000HT. 

iii. PAU1 del sector 1:Colorantes-Renfe Subàmbit 2, finca FR01. C. Fernando Pessoa, 14-16 

(Sant Andreu, Barcelona). Registre de la Propietat n. 2, Finca Registral n. 24.411, Secció 3ª, 

Tom 3.533, Llibre 394, Foli 81. Referència Cadastral: Pendent d’alta a la GRC. 

iv. PAU1 del PMU del Sector entorn Sagrera, UP-5, finca FR2. C. Gran de la Sagrera, 52-58 

(La Sagrera, Barcelona). Registre de la Propietat n. 10, Finca Registral n. 63.125, Secció 3ª 

Tom 3.020, Llibre 1.313, Foli 38. Referència Cadastral: 2561202DF3826B000BQ. 

Les successives promocions es preveu que es desenvolupin bàsicament en els següents àmbits:  

i. Marina del Prat Vermell. 

ii. Àmbit del 22@. 

iii. Sant Andreu- Sagrera. 

b) Àmbit resta de municipis de l’àrea metropolitana, aportats en propietat com aportacions no 

dineràries al capital social o mitjançant la constitució dels corresponents drets de superfície: 

i. Finca H1-Sant Boi de Llobregat, C Baldiri Net i Figueres, n. 9, finca 5.109, volum 2.068, 

llibre 1.391, foli 161 del Registre de la Propietat de Sant Boi de Llobregat, Barcelona. 

Aportació no dinerària a capital social. L’Annex I incorpora la valoració indicativa de la 

finca, sense perjudici de la que resulti de l’aplicació de l’article 67 del Text Refós de la Llei 

de Societats de capital, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol. 
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ii. Finca 18A- Montgat, C. Joanot Martorell, n. 2-10, finca 11.116, volum 3.671, llibre 78, foli 

203 del Registre de la Propietat de Montgat, Barcelona. Aportació no dinerària a capital 

social. L’Annex I incorpora la valoració indicativa de la finca, sense perjudici de la que 

resulti de l’aplicació de l’article 67 del Text Refós de la Llei de Societats de capital, aprovat 

mitjançant Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol. 

iii. Finca 18B- Montgat, C. Joanot Martorell, n. 2-10, finca 11.117, volum 3.671, llibre 78, foli 

206 del Registre de la Propietat de Montgat, Barcelona. Constitució de dret de superfície. 

3.3. Les promocions corresponents a les fases següents seran proposades per les administracions 

accionistes, que posaran a disposició d’HMB els terrenys idonis per dur-les a terme. 

Els terrenys s’han de posar a disposició d’HMB d’acord amb la programació prevista per a la 

construcció. 

En el cas que aquests terrenys disposin o s’estiguin redactant els corresponents projectes 

arquitectònics, HMB adquirirà aquests treballs per poder dur-los a terme. 

El nombre d’habitatges de referència per cada fase previst a la clàusula Primera 1.4 es podrà variar 

d’acord amb allò que es preveu a la clàusula 42 del present Plec. 

3.4. Els terrenys de les promocions reuniran la condició de solar. En tot cas, HMB no assumirà 

obligacions d’urbanització, més enllà de les derivades de la reposició dels elements d’urbanització 

afectats per les obres de construcció, segons les condicions de les llicències corresponents.  

3.5. La qualificació urbanística dels sòls serà apta per a la construcció d’habitatges. 

3.6. Els terrenys estaran inscrits en el Registre de la Propietat a nom de les administracions públiques 

transmitents.  

3.7. Tindrà la consideració de promoció cadascuna de les actuacions edificatòries a desenvolupar per 

cada solar o conjunt de solars contigus.  

3.8. Sens perjudici de l’obligació de les administracions, HMB, si així ho acorda, podrà adquirir els 

terrenys a altres titulars, sempre que aquells reuneixin les condicions adequades. 

Quarta. Llogaters 

4.1. La selecció dels adjudicataris de lloguer assequible i l’adjudicació dels habitatges que s’integrin 

en el parc d’habitatges de lloguer d’HMB haurà de seguir, en tot cas, el procediment legalment 

establert vigent en cada moment i per cada administració.  

4.2. En el supòsit que els llogaters no puguin fer front a les quotes mensuals establertes, s’aplicaran 

les previsions vigents a Catalunya en cada moment en matèria d’arrendaments urbans, en l’actualitat 

la Llei 29/1994, de 24 de novembre,, així com les demés normes vigents en matèria de prevenció de 

l’exclusió residencial per a persones vulnerables, sense perjudici de l’atorgament, quan sigui 

procedent, de prestacions socials de caràcter econòmic per part dels ajuntaments on s’ubiqui 

l’habitatge.  
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Cinquena. Règim de transmissió d’accions i termini mínim de permanència 

5.1. Les accions de classe A seran lliurament transmissibles entre les administracions públiques, 

sempre i quan tinguin com a mínim una solvència financera equiparable a la de l’Ajuntament o 

l’AMB. El concret règim de transmissió es regula en la clàusula 3 del Pacte d’accionistes (Annex 

VI) i en l’art. 9 de la modificació dels Estatuts d’HMB (Annex II).  

5.2. Les accions de la Classe B només poden pertànyer a societats de capital que compleixin els 

requisits d’objecte social i solvència tècnica i financera especificats en l’art. 9.b).2 de la modificació 

dels Estatuts d’HMB (Annex II) i a la clàusula dinovena del present Plec. El concret règim de 

transmissió es regula en la clàusula 4 del Pacte d’accionistes (Annex VI) i en l’art. 9 de la modificació 

dels Estatuts d’HMB (Annex II).  

5.3. Addicionalment, i per millor comprensió, adjunt s’acompanya com Annex III còpia dels estatuts 

vigents d’HMB.  

5.4. Durant els primers cinc (5) anys de vigència del Pacte d’accionistes (Annex VI), les accions de 

la classe B seran intransmissibles per qualsevol títol voluntari (incloses les transmissions degudes a 

modificacions estructurals de qualsevol espècie que tinguin com a conseqüència jurídica un canvi de 

la titularitat d’aquestes accions) llevat que la totalitat dels accionistes públics atorguin 

discrecionalment el seu consentiment a la transmissió sol·licitada per l’accionista privat. 

5.5. Durant els primers (5) anys de vigència del Pacte d’accionistes (Annex VI), l’accionista privat 

podrà constituir un dret real de penyora sobre les accions de la classe B sempre que sigui necessari 

per atendre els seus compromisos d’acord amb aquest Plec i amb el contracte que es signi. 

5.6. Sense perjudici del previst als paràgrafs anteriors, els licitadors poden oferir un termini superior 

als cinc (5) anys en què no serà admissible sense autorització la transmissió directa de les accions de 

la classe B a un tercer (sense perjudici de la possibilitat de penyora). 

5.7. Només serà admissible la transmissió de les accions de la classe B en favor de tercers amb una 

solvència equivalent a la del soci privat seleccionat. L’exigència de solvència serà igualment 

aplicable en el cas d’adquisició d’accions com a conseqüència d’una eventual execució de la penyora 

constituïda sobre les accions de la classe B, d’acord amb les previsions del Pacte d’accionistes 

(Annex VI). 

Sisena. Accions de classe C 

6.1. De conformitat amb l’establert en la clàusula setena del Pacte d’accionistes (Annex VI), previ 

el consentiment per escrit dels accionistes públics i de l’accionista privat, la Junta General d’HMB 

podrà acordar la creació d’accions de classe C, que hauran de ser accions sense vot. 

6.2. Les accions de Classe C només podran pertànyer a persones físiques per tal de permetre l’accés 

de petits inversors a la titularitat del capital d’HMB mitjançant aportacions dineràries, d’acord amb 

les previsions del Pacte d’accionistes (Annex VI). 

Setena. Règim jurídic de la societat mixta resultant 

7.1. HMB adquirirà la condició de societat d’economia mixta en base a l’art. 140 del Reglament 

d’obres, activitats i serveis del ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant, 
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ROAS), corresponent el seu capital a l’AMB en un 25%, a l’Ajuntament en un 25% i a l’adjudicatari 

en un 50%.  

7.2. La societat d’economia mixta resultant, un cop subscrit el percentatge d’accions corresponent al 

capital privat, realitzarà les seves activitats en el mercat i, per tant, al seu càrrec, risc i ventura, i se 

subjectarà en la seva activitat a l’ordenament jurídic privat, això és, al Text Refós de la Llei de 

Societats de capital (aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol) o disposició 

que el substitueixi. 

7.3. HMB podrà ser beneficiària de subvencions i ajuts previstos als plans d’habitatge estatals, 

autonòmics o locals i de qualssevol altres atorgats per raó de la seva activitat com a operador 

d’habitatge amb algun tipus de protecció pública o promotor social d’habitatge. 

Això en cap cas suposarà preferència respecte de les altres empreses del sector, ni suposarà la 

utilització de les prerrogatives de l’administració, d’acord amb la normativa vigent. 

7.4. Els accionistes d’HMB s’obligaran a prendre totes les decisions i a realitzar totes les actuacions 

que siguin necessàries o convenients a l’efecte de garantir que el deute net d‘aquesta societat no sigui 

en cap moment superior a un ratio d’un vuitanta per cent (80%) de la totalitat dels recursos aplicats 

al seu finançament, de conformitat amb la clàusula 10.1 del Pacte d’accionistes (Annex VI). 

7.5. En particular, els accionistes d’HMB s’obligaran a prendre totes les decisions i a realitzar totes 

les actuacions necessàries o convenients a l’efecte de garantir que l’endeutament de la Societat 

mitjançant préstecs o crèdits amb garantia hipotecària constituïda sobre els immobles de què sigui 

titular no sigui en cap moment superior a un ratio d’un vuitanta per cent (80%) de la valoració dels 

immobles (sòl i construcció), de conformitat amb la clàusula 10.2 del Pacte d’accionistes (Annex 

VI). 

7.6. HMB podrà comptar amb la participació del Banc Europeu d’Inversions (BEI) en el finançament 

aliè, però en cap cas s’acceptaran propostes que incloguin una possible participació del BEI al capital 

social. 

Vuitena. Gestió de la societat d’economia mixta  

8.1. L’adjudicatari signarà un contracte per a la gestió de la construcció i promoció dels sòls propietat 

d’HMB o cedits mitjançant la constitució d’un dret de superfície o altre dret a què fa referència la 

clàusula 3.1. Les obligacions i contingut mínim d’aquest s’estableixen en l’Annex IV. 

8.2. L’adjudicatari signarà un contracte per a la gestió del parc d’habitatges de lloguer. Les 

obligacions i contingut mínim d’aquest s’estableixen en l’Annex V. 

8.3. La gestió administrativa, comptable i fiscal d’HMB, s’entén inherent a les seves obligacions, i 

el soci privat se n’haurà de fer càrrec amb els seus mitjans propis, sense rebre remuneració. 

8.4. Tanmateix, la gestió dels habitatges titularitat d’HMB o posats a la seva disposició es podrà 

realitzar per HMB o, en el seu cas, per una altra persona jurídica, amb objecte bastant per a aquesta 

finalitat que pertanyi a l’accionista privat o sobre la qual l’accionista privat tingui el control o un 

acord mercantil que permeti que es compleixin la totalitat de les obligacions establertes en aquest 
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Plec i també que se’n supervisi la seva execució, sempre i quan reuneixin les condicions establertes 

a les clàusules 17, 18 i 19 del present Plec. 

8.5. La gestió del parc de lloguer s’efectuarà en tot moment amb estricta subjecció a les normes 

reguladores dels habitatges subjectes a algun tipus de protecció pública, i, en especial, s’efectuarà 

amb estricta subjecció al:  

a) Registre de sol·licitants d’habitatge de Protecció Oficial del municipi en el qual s’ubiqui la 

promoció. 

b) Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regula el Registre de sol·licitants d’habitatge de 

Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d’adjudicació dels habitatges amb protecció 

oficial de Catalunya o disposició que el substitueixi. 

c) Així mateix, en els casos que correspongui seran d’aplicació les normes d’adjudicació dels 

habitatges dotacionals. 

d) Les demés normes que li siguin d’aplicació que aprovin les administracions competents en 

matèria d’habitatge especialment l’AMB i l’Ajuntament. 

Novena. Pacte d’accionistes  

Amb unitat d’acte amb la formalització del contracte, tots els socis actuals d’HMB i el soci privat 

seleccionat signaran un Pacte d’accionistes, les obligacions i contingut mínim del qual s’estableixen 

en l’Annex VI. 

II. DISPOSICIONS GENERALS  

Desena. Objecte del contracte 

10.1. L’ objecte del contracte és la selecció d’un soci privat que: 

a) Dins del termini d’un (1) mes a comptar des de la notificació de la resolució d’adjudicació, 

subscriurà i desemborsarà les accions corresponents a una ampliació del capital social de 

12.000.000 €. 

Es preveu que l’ampliació o ampliacions de capital social siguin, en aquesta Primera fase, de 

23.940.000 en total, de conformitat amb el que s’estableix a continuació:  

Aportació de l’AMB 
5.970.000 € mitjançant aportacions no 

dineràries i dineràries (sòls) 

Aportació de l’Ajuntament 5.970.000 € mitjançant aportacions dineràries 

Aportació del soci privat 
12.000.000,00 € mitjançant aportacions 

dineràries 
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b) Realitzarà aportacions al capital social d’HMB, de conformitat amb el que s’estableix a 

continuació: 

Termini per l’aportació Aportació de capital mínima Aportació de capital màxima 

Segona fase: primer 

quadrimestre de 2021 
10.590.908,29 € 21.181.816,58 € 

Tercera fase: primer 

quadrimestre de 2023 
17.651.513,82 € 35.303.027,63 € 

Quarta fase: primer 

quadrimestre de 2025 
17.651.513,82 € 35.303.027,63 € 

 

Per a totes les fases Aportació de capital mínima Aportació de capital màxima 

Total Aportació soci 

privat 
57.893.935,92 € 103.787.871,84 € 

c) Una vegada incorporat al capital d’HMB, s’encarregarà de la gestió administrativa i patrimonial 

d’HMB, la qual cosa suposarà: 

i. Per una banda, la gestió de la construcció i promoció dels sòls d’HMB tant si són en 

propietat com en drets de superfície (les obligacions i contingut mínim de la qual 

s’estableixen en l’Annex IV). 

ii. Per altra banda, la gestió del parc d’habitatges de lloguer propietat d’HMB o que li hagin 

estat adscrits per qualsevol títol per a la seva gestió ( les obligacions i contingut mínim 

de la qual s’estableixen en l’Annex V). 

iii. I per últim, la gestió administrativa, comptable i fiscal de la pròpia societat, donant-ne 

compte al Consell d’Administració d’HMB i altres òrgans de la societat, sense perjudici 

de l’establert a la clàusula 38 del present Plec. 

La remuneració màxima del gestor per la gestió de la construcció i promoció del sòls serà 

equivalent al 3% sobre el total costos de la promoció (exceptuant sòl). Els licitadors podran 

proposar rebaixar aquest percentatge. 

La remuneració màxima del gestor per la gestió del parc d’habitatges de lloguer serà equivalent 

al 8% sobre les rendes de lloguers efectivament percebudes (netes de morositat), IVA exclòs. 

Els licitadors podran proposar rebaixar aquest percentatge. 

La gestió administrativa, comptable i fiscal s’entén com accessòria de les obligacions 

patrimonials i el soci privat se n’haurà de fer càrrec. 

Onzena. Dades econòmiques del contracte  

11.1. Les dades econòmiques del contracte són: 

a) Aportacions de capital de conformitat amb el previst en la clàusula primera i desena. 



 

14 

 

b) Drets de cobrament de dividends preferents de conformitat amb el previst en la clàusula primera. 

c) Retribució a percebre pel contractista de conformitat amb el previst en la clàusula desena. 

11.2. En tot cas, les aportacions a efectuar per part de l’AMB i l’Ajuntament estaran condicionades 

a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents. 

Dotzena. Termini de durada del contracte 

El termini de durada del contracte estarà vinculat a la durada d’HMB, sense perjudici de les accions 

de responsabilitat que es puguin derivar i de les causes de resolució previstes en la Documentació 

contractual, segons es defineix en la clàusula catorzena. 

Tretzena. Òrgan de contractació 

L’òrgan de contractació és el Consell d’Administració d’HMB. 

Catorzena. Règim jurídic del contracte 

14.1. Té caràcter contractual el Plec i els següents annexes (en endavant, Documentació contractual 

o Contracte): 

a) Annexos II i III, modificació d’estatuts i estatuts vigents. . 

b) Annex IV: contracte per a la gestió de la construcció o promoció dels sòls d’HMB. 

c) Annex V: contracte per a la gestió del parc d’habitatges de lloguer. 

d) Annex VI: Pacte d’accionistes. 

e) Oferta que resulti adjudicatària. 

f) Contracte en què es formalitzi l'adjudicació. 

Totes les referències a Plec, Contracte o Documentació contractual en el conjunt de la Documentació 

contractual s’entenen fetes a tot el que s’enumera en aquest apartat com a Documentació contractual. 

14.2. El contracte es regeix pel Plec i per la Documentació contractual, que es consideren part 

integrant del contracte. Així mateix es regeix per les disposicions de Dret públic i Dret privat que li 

siguin d’aplicació. 

14.3. El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, de la 

Documentació contractual i també de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en 

l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’adjudicatari de l’obligació de complir-les.  

14.4. El contracte té caràcter privat d’acord amb allò que disposa l’art. 26.1.c) de la Llei 9/2017, de 

8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, Llei de Contractes), de conformitat 

amb la naturalesa d’HMB i la seva consideració d’entitat del sector públic que no reuneix la condició 

de poder adjudicador.  
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Quinzena. Procediment d’adjudicació 

El procediment de contractació, que es desenvolupa en l’apartat III del present Plec, garanteix 

l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no 

discriminació previstos en la Llei de Contractes. 

Setzena. Publicitat i mitjans de comunicació  

16.1.  La present licitació es publicarà mitjançant un anunci en el perfil de contractant d’HMB, sense 

perjudici de la difusió de la licitació en altres mitjans. 

16.2.  L’adreça de correu electrònic d’HMB als efectes del Plec és: licitaciohmb@amb.cat. Les 

comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació es podran 

efectuar per correu electrònic. 

L’adreça de correu electrònic dels licitadors serà aquella que hagin facilitat a aquest efecte en la seva 

proposició. 

Les comunicacions per correu electrònic han de permetre deixar constància de l’accés per part de la 

persona interessada, de les dates i hores de la transmissió i recepció, del contingut íntegre de les 

comunicacions i de la identificació fidedigna del remitent i del destinatari. 

16.3. Els terminis a comptar des de la notificació de les comunicacions per correu electrònic s’han 

de computar des de la data d’enviament d’aquella, sempre que l’acte objecte de notificació s’hagi 

publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els 

terminis s’han de computar des de la recepció de la notificació per part de l’interessat. 

La comunicació per correu electrònic a l’adreça indicada pel licitador s’entendrà rebutjada quan 

hagin transcorregut deu (10) dies naturals des de la seva posada a disposició sense que s’hagi accedit 

al seu contingut; s’entendrà, però, complerta l’obligació de notificació i es possibilitarà la continuació 

del procediment, sens perjudici de les particularitats que la normativa específica pugui establir. 

Dissetena. Requisits de capacitat 

17.1. Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 

corresponent, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les 

condicions següents: 

a) Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar. 

b) No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en l’art. 

71 de la Llei de Contractes. 

c) Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula dinovena. 

d) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

17.2. També poden participar en aquesta licitació les unions temporal d’empreses (en endavant, 

UTE) que es constitueixin temporalment a aquest efecte. Aquestes empreses queden obligades 

solidàriament davant HMB i han de nomenar una persona representant o apoderada única amb poders 
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suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva 

extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i 

pagaments d’una quantia significativa. 

17.3. En cas de persones jurídiques, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses 

dins les finalitats, objecte social o àmbit d’activitat, segons resulti dels seus estatuts o de les seves 

regles fundacionals. 

17.4. Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar 

han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del 

contracte i també durant la fase d’execució del mateix. 

17.5. Els licitadors que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 

documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la preparació 

del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva 

participació no falseja la competència. 

17.6. Les empreses licitadores, contractistes o empreses filials o empreses interposades que 

participin en l’execució d’aquest contracte, no poden realitzar operacions financeres en paradisos 

fiscals (segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en 

el seu defecte, per l'Estat espanyol), o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes 

legalment establerts, com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 

Divuitena. Acreditació de la capacitat d’obrar 

18.1. La capacitat d’obrar dels empresaris espanyols persones jurídiques s’acredita mitjançant 

l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible 

conforme a la legislació mercantil. Quan no sigui exigible, s’acredita mitjançant l’escriptura o 

document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva 

activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.  

18.2. S’acompanya com annex VII, la declaració responsable, per tal d’acreditar la capacitat d’obrar 

dels empresaris espanyols persones físiques. 

18.3. La capacitat d’obrar dels empresaris estrangers que siguin nacionals d’estats membres de la 

Unió Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu, s’acredita mitjançant la 

inscripció en el registre procedent d’acord amb la legislació de l’estat on estiguin establerts o 

mitjançant la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen a l’annex 

XI de la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 

Contractació pública. 

18.4. La capacitat d’obrar de la resta d’empresaris estrangers s’acredita amb l’aportació d’un 

informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del 

domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el 

registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el 

tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte.  
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També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria 

General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre 

contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç.  

Dinovena. Solvència 

19.1. Les empreses han d’acreditar que cumulativament compleixen amb els requisits de solvència 

següents: 

a) Haver efectuat en un període mínim de tres (3) anys dels darrers tres (3) anys [o alternativament, 

en cinc (5) anys dels darrers quinze (15)] una inversió total per import igual o superior als 

30.000.000 € en compra, construcció, rehabilitació i/o promoció d’habitatge en règim de lloguer 

sotmès a règim de protecció pública o figura equivalent prevista o autoritzada per la legislació 

d’altres estats que comporti l’arrendament d’habitatges per sota dels valors de mercat. 

b) Haver gestionat per un període mínim de tres (3) anys dels darrers tres (3) anys [o 

alternativament, en cinc (5) anys dels darrers deu (10)] un parc d’habitatges que generi com a 

mínim unes rendes per lloguers per un import anual de 2.750.000 € i que estigui sotmès a règim 

de protecció pública o figura equivalent prevista o autoritzada per la legislació d’altres estats que 

comporti l’arrendament d’habitatges per sota dels valors de mercat. 

19.2. Es podrà acreditar la solvència basant-se en la solvència i mitjans d’altres entitats, amb 

independència de la naturalesa jurídica dels vincles existents, sempre que el licitador demostri que 

durant tota la durada de l’execució del contracte pot disposar efectivament d’aquesta solvència i 

mitjans, i l’entitat a la qual recorri no estigui incursa en una prohibició de contractar. En les mateixes 

condicions, els empresaris que concorrin agrupats en UTE poden recórrer a les capacitats d’entitats 

alienes a la UTE. 

19.3. En cas d’UTE o d’ofertes conjuntes, les empreses hauran d’acreditar que compleixen, com a 

mínim, un dels criteris que s’assenyala en l’apartat primer d’aquesta clàusula i que conjuntament, 

compleixen amb tot ells.  

19.4. Els requisits de solvència s’acreditaran amb la següent documentació: 

a) La solvència requerida en el punt 19.1.a s’acreditarà documentalment per mitjà dels comptes 

anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en aquest 

registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit, o 

qualsevol altre document admès en dret. 

b) La solvència requerida en el punt 19.1.b s'acreditarà documentalment per mitjà de la 

documentació comptable on figurin l’import de les rendes dels lloguers, sotmesos a règim de 

protecció pública o figura equivalent, i en el seu cas, per mitjà dels contractes de gestió dels 

lloguers, sotmesos a règim de protecció pública o figura equivalent en què consti l’import de les 

rendes percebudes. 

Vintena. Adscripció de medis materials i/o personals a l’execució del contracte 

El soci privat es compromet a adscriure per a la gestió dels serveis objecte del present contracte els 

recursos materials i el personal necessari i amb la qualificació professional adequada d’acord amb 
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l’establert en el Plec, en el contracte per a la gestió de la promoció i construcció del sòl adjunt com 

Annex IV i en el contracte per a la gestió del parc d’habitatges de lloguer adjunt com Annex V.  

III. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

SECCIÓ 1. PROPOSICIONS  

Vint-i-unena. Proposicions  

21.1. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part 

del licitador del contingut del Plec i de la Documentació contractual. 

21.2. S’admetrà la presentació de proposicions conjuntes entre dos o més empresaris diferents, a 

constituir en forma d’UTE. 

21.3. Cada licitador no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta en 

UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una UTE. La infracció d’aquestes 

normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit. 

21.4. Un cop presentada la proposició ja no es podrà modificar.  

21.5. Les proposicions es presentaran en el termini de dos (2) mesos a comptar des de la publicació 

de l’anunci de licitació al perfil de contractant, termini que es creu raonablement necessari per 

preparar-les, de conformitat amb l’art. 321 de la Llei de Contractes. Les proposicions presentades 

fora d’aquest termini no s’admetran.  

21.6. Els òrgans de contractació han de proporcionar a tots els interessats en el procediment de 

licitació, a tot tardar sis (6) dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, la 

informació addicional i aclariments sobre el Plec i altra documentació complementària que aquests 

sol·licitin, a condició que l’hagin demanat almenys dotze (12) dies abans de la finalització del termini 

de presentació de les proposicions. 

En els casos en què s’hagin sol·licitat aclariments, les respostes tindran caràcter vinculant i es faran 

públiques en el perfil de contractant, en termes que garanteixin la igualtat i concurrència en el 

procediment de licitació.  

Vint-i-dosena. Presentació de les proposicions 

22.1. Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conforma la seva oferta en tres 

(3) sobres, d‘acord amb l’establert en les clàusules vint-i-quatrena, vint-i-cinquena i vint-i-sisena, 

mitjançant algun dels següents mitjans: 

a) Al registre general d’HMB, ubicat a Barcelona, carrer 62, número 16, Edifici A, Zona Franca, 

08040 Barcelona. 

b) Per correu postal: en aquest cas el licitador haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament 

a l’oficina de correus i anunciar a HMB la remissió de la proposició per correu electrònic, 

mitjançant correu electrònic, enviat des de l’adreça del licitador que es designi a la proposició, a 

l’adreça de correu electrònic d’HMB següent: licitaciohmb@amb.cat.  

mailto:licitaciohmb@amb.cat
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Al correu electrònic s’indicarà el títol complert del contracte i el nom del licitador. 

22.2. Les empreses licitadores podran indicar en el sobre que correspongui quina informació de la 

seva proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l'oferta 

econòmica ni els documents que siguin accessibles públicament.  

L’òrgan de contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada. 

Vint-i-tresena. Idioma de les proposicions 

El contractista haurà de lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català 

o castellà i fer-ne ús en els serveis objecte del contracte.  

SECCIÓ 2. CONTINGUT DELS SOBRES 

Vint-i-quatrena. Contingut del sobre 1: documentació general  

24.1. A l’exterior del sobre 1 ha de figurar la menció «Sobre 1, Documentació general del contracte 

de selecció d’un soci privat per a transformar Habitatge Metròpolis Barcelona S.A. en una societat 

d’economia mixta, tramitat per Habitatge Metròpolis Barcelona S.A., presentat per [*], amb NIF [*], 

domicili a [*], telèfon [*], fax [*] i e-mail [*]». 

24.2. El sobre 1 contindrà la documentació següent: 

i. Declaració responsable 

Declaració responsable del compliment de les obligacions establertes legalment per contractar, 

d’acord amb el model de l’Annex VII. 

ii. Garantia provisional 

Aval, certificat d’assegurança de caució, certificat d’immobilització de valors anotats o el resguard 

expedit per HMB en el cas que es constitueixi en efectiu, acreditatiu de la constitució de la garantia 

provisional per un valor de 360.000 € (3% de l’import de l’aportació del soci privat a la primera 

ampliació de capital). En cas de fer-se el dipòsit en efectiu es farà al número del compte corrent 

d’Habitatge Metròpolis Barcelona, SA.: ES85 2100 5000 5002 0019 8067. 

iii. Documentació relativa a les UTE o qualsevol altre forma d’agrupació d’empreses admissibles 

a efectes de la present licitació 

i. Un compromís subscrit per les persones físiques o jurídiques que 

constitueixin la UTE de respondre solidàriament de les obligacions que 

estableix aquest Plec pel licitador que resulti adjudicatari. 

ii. Declaració responsable de cada empresari d’acord amb el model de l’annex 

VII. 

iii. El nom i les circumstàncies de les empreses que seran titulars d’accions 

“classe B” representatives del cinquanta per cent (50%) del capital de la 

Societat; així com el nom i circumstàncies del “soci industrial”. S’entendrà 
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per soci industrial el membre que aporta la solvència tècnica de gestió 

exigida pel present Plec. 

iv. El percentatge en què cada empresa participa en la UTE. 

v. Document acreditatiu del nomenament d’un representant o apoderat únic 

amb facultats suficients per exercir els drets i complir les obligacions 

derivades del contracte fins a la seva extinció, així com la indicació dels 

noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriuen i la participació de 

cadascun d’ells. 

vi. El compromís de formalització de la UTE en escriptura pública, en cas de 

resultar adjudicatari. (ANNEX IX) 

Vint-i-cinquena. Contingut del Sobre 2A  

25.1. A l’exterior del sobre 2A ha de figurar la menció «Sobre 2A, Proposta avaluable mitjançant 

l’aplicació de criteris sotmesos a un judici de valor del contracte de selecció d’un soci privat per a 

transformar Habitatge Metròpolis Barcelona S.A. en una societat d’economia mixta, tramitat per 

Habitatge Metròpolis Barcelona S.A., presentat per [*], amb NIF [*], domicili a [*], telèfon [*], fax 

[*] i e-mail [*]». 

25.2. El sobre 2A contindrà la documentació següent:  

a) Oferta de millores en la prestació dels serveis que es prestaran a HMB. 

Aquesta oferta es presentarà en forma de memòria mateixa en la qual s’inclourà el següent: 

i. Actuacions de responsabilitat social corporativa que seran aplicades específicament a l’àmbit de la 

gestió del parc d’habitatge i que hauran de comportar l’aplicació, entre d’altres, d’algunes de les 

acreditacions i/o metodologies següents: 

• RSE o RSC (ISO 26000, triple compte de resultats, SA8000, AA1000s, BSR i altres 

similars)  

• Inversió Social Responsable (SRI) 

• Retorn Social de la Inversió (SROI) 

• i altres metodologies o pràctiques anàlogues que suposin una major incidència social i 

propiciïn la desaparició de situacions extremes com ara ocupacions, habitatges buits... 

ii. Actuacions vinculades a la gestió del parc d’habitatge que potenciïn la vida comunitària dels 

habitants fomentant la millora en el disseny dels espais comuns (sempre dintre del mateix edifici) i/o 

l’oferiment retribuït a preus moderats de serveis addicionals als llogaters (serveis energètics, de 

mobilitat elèctrica, bugaderia, restauració, salut, cura etc.) tant dintre del mateix edifici com en 

edificis vinculats propers. 

b) Model organitzatiu de la gestió i el finançament: 

Aquesta oferta es presentarà en forma de memòria mateixa en la qual s’inclourà el següent: 
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i. Els licitadors presentaran un model organitzatiu de la gestió d´HMB en tant que mercantil, i dels 

serveis de promoció i construcció, així com de la gestió del parc de lloguer. En especial, es posarà 

èmfasi en la determinació dels processos de treball amb els seus corresponents fluxgrames. Caldrà 

que aquest model organitzatiu estigui compromès des del moment inicial i durant tota la vida del 

Projecte.  

ii. Innovacions que ja hagin implementat i puguin ser aplicables en aquest projecte en quant el sistema 

de finançament extern i/o de capitalització de la companyia en la fase de consolidació i creixement, 

mitjançant fórmules destinades a petits inversors, emissió de bons, emissió d’obligacions, etc. 

25.3. La inclusió en el sobre 2A de l’oferta econòmica (sobre 2B), així com de qualsevol informació 

de la proposició de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure 

en el sobre 2B, comportarà l’exclusió del licitador, quan es vulneri el secret de les propostes o el 

deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de valoració 

objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva. 

Vint-i-sisena. Contingut del Sobre 2B  

26.1. A l’exterior del sobre 2B ha de figurar la menció «Sobre 2B, Proposta avaluable mitjançant 

l’aplicació de criteris quantificables de forma automàtica del contracte de selecció d’un soci privat 

per a transformar Habitatge Metròpolis Barcelona S.A. en una societat d’economia mixta, tramitat 

per Habitatge Metròpolis Barcelona S.A., presentat per [*], amb NIF [*], domicili a [*], telèfon [*], 

fax [*] i e-mail [*]». 

26.2. El sobre 2B contindrà la documentació següent: 

a) Proposta econòmica d’acord amb el model de l’Annex VIII 

La proposta econòmica inclourà l’oferta en relació a: 

i. L’import total de capital social a aportar pel soci privat de conformitat amb el previst en 

les clàusules primera i desena, serà fixat pel mateix dins els mínims i màxims assenyalats 

al quadre següent::  

Termini per l’aportació 
Aportació de capital 

mínima 

Aportació de capital 

màxima 

Segona fase: primer 

quadrimestre de 2021 
10.590.908,29 € 21.181.816,58 € 

Tercera fase: primer 

quadrimestre de 2023 
17.651.513,82 € 35.303.027,63 € 

Quarta fase: primer 

quadrimestre de2025 
17.651.513,82 € 35.303.027,63 € 

L’import s’ha d’expressar en euros. Si el licitador ofereix un import inferior a les 

aportacions mínimes considerades o superior a les aportacions màximes considerades 

serà exclòs de la licitació. 
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ii. El percentatge de la retribució a percebre d’HMB per la gestió de la construcció i 

promoció dels sòls (3% com a màxim sobre l’import total de costos de la promoció 

(exceptuant sòl)).  

El percentatge s’ha d’expressar amb dos decimals com a màxim. Si el licitador ofereix 

un percentatge superior al màxim considerat al Plec, l’oferta es considerarà inacceptable 

i quedarà exclosa. 

iii. El percentatge de la retribució a percebre d’HMB per la gestió del parc d’habitatges de 

lloguer (8% com a màxim sobre les rendes de lloguers efectivament percebudes (netes 

de morositat), IVA exclòs). 

El percentatge s’ha d’expressar amb dos decimals com a màxim. Si el licitador ofereix 

un percentatge superior al màxim considerat al Plec, l’oferta es considerarà inacceptable 

i quedarà exclosa. 

b) Reducció dels preus màxims de lloguer dels habitatges de protecció oficial de règim general, 

nombre d’habitatges sobre els que s’aplica i termini de la reducció. 

Les promocions s’explotaran en règim de lloguer amb algun règim de protecció pública, amb 

voluntat d’establir el 75% dels habitatges en règim general1 i el 25% dels habitatges en règim 

concertat o règim equivalent que els substitueixi, amb el preu màxim per m2 que en cada moment 

prevegi la normativa d’aplicació. Els licitadors podran presentar ofertes sobre: 

i. Establir un percentatge de reducció dels preus de règim general vigents en cada moment. 

Com a màxim es podran reduir els preus en un 20%. 

El percentatge s’ha d’expressar amb dos decimals com a màxim. Si el licitador ofereix 

un percentatge superior al màxim considerat en l’anterior paràgraf, l’oferta es 

considerarà inacceptable i quedarà exclosa. 

ii. Establir un percentatge del total d’habitatges sobre els quals s’aplicarà la reducció de 

l’apartat “i”, immediatament anterior, amb un límit del 10% (450 habitatges com a 

màxim). Aquesta reducció s’aplicarà de forma proporcional en cada fase, arrodonint de 

forma tradicional al nombre natural que correspongui. 

El percentatge s’ha d’expressar amb dos decimals com a màxim. Si el licitador ofereix 

un percentatge superior al màxim considerat (10% del total d’habitatges) en l’anterior 

paràgraf, l’oferta es considerarà inacceptable i quedarà exclosa. 

iii. Termini durant el qual s’aplicarà la reducció dels apartats anteriors, expressat en anys 

sencers, amb un màxim de 15 anys. Aquest termini s’aplicarà a cada promoció des de 

l’inici de l’explotació. No s’admetran propostes per sobre del termini màxim de 15 anys. 

Les ofertes s’hauran de referir necessàriament als tres punts (i, ii, iii). 

                                                 

1 Actualment establert en 7,28 euros/m2. 
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c) Oferta del licitador en relació al termini en què no serà admissible sense autorització la 

transmissió directa o indirecta de les accions classe B  

Termini en què no serà admissible sense autorització la transmissió directa de les accions classe 

B a un tercer (sense perjudici de la possibilitat de penyora), de conformitat amb la clàusula 

cinquena. No s’admetran propostes per sota de la permanència mínima de cinc (5) anys. 

d) Dividends preferents i temps de cobrament d’aquests pel soci privat  

i. Percentatge dels dividends preferents: el licitador podrà oferir la percepció d’un dividend 

preferent d’un percentatge inferior al 4,5% (podent-se arribar fins a un 0,00%) a 

l’establert en la clàusula 11.3 del Pacte d’accionistes (Annex VI). 

El percentatge s’ha d’expressar amb dos decimals com a màxim. Si el licitador ofereix 

un percentatge superior al màxim considerat en l’anterior paràgraf, l’oferta es 

considerarà inacceptable i quedarà exclosa. 

ii. Temps de cobrament: el licitador podrà oferir la percepció del dividend preferent durant 

un nombre d’anys inferior als 15 anys (podent-se arribar fins a 0 exercicis socials) a 

l’establert en la clàusula 11.3 del Pacte d’accionistes (Annex VI). 

L’oferta s’ha d’expressar en un nombre d’anys sencers. L’import s’ha d’expressar en 

anys de manteniment de dividend preferent. Es poden oferir 0 anys si no es cobraran 

dividends preferents. 

e) Documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits en els criteris de desempat de la 

clàusula vint-i-novena. 

SECCIÓ 3. MESA DE CONTRATACIÓ 

Vint-i-setena. Composició i funcions de la Mesa de contractació 

27.1. La Mesa de contractació estarà integrada pels membres següents i podrà ser assistida per 

tècnics de l’AMB i/o de l’Ajuntament: 

a) President: President HMB o persona que el substitueixi 

b) Secretari: Secretari/a del Consell d’Administració d‘HMB o persona que el subsituteixi 

c) Vocal 1: Director de coordinació de contractació administrativa de l’Ajt de Barcelona o 

persona que el substitueix 

d) Vocal 2: Responsable de producció i processos de l’Institut Metropolità de Sòl i gestió 

patrimonial (IMPSOL) o persona que el substitueixi 

e) Vocal 3: Tècnic economista de la Gerència d’Habitatge de l’Ajuntament Barcelona o 

persona que el substitueixi 

Sens perjudici de l’anterior, la Mesa podrà sol·licitar l’assessorament que consideri adient sempre i 

quan vetlli per la integritat i la imparcialitat respecte els assessors/es i els licitadors. 

27.2. Els membres de la Mesa de contractació, i en el seu cas els/les assessors/res no podran tenir 

cap conflicte d’interès, de conformitat amb la normativa d’aplicació. 
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27.3. Els membres de la Mesa de contractació regiran el seu comportament per les pautes i els 

criteris continguts en el Codi ètic de conducta de l’Ajuntament i de l’AMB. 

27.4. La Mesa de contractació obrirà el sobre 1 i, en cas d’observar defectes esmenables, ho 

comunicarà als licitadors afectats perquè els esmenin en el termini de tres (3) dies hàbils.  

27.5. Addicionalment, la Mesa de contractació podrà sol·licitar als licitadors els aclariments que li 

calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les perquè en presentin de 

complementaris, el que s’haurà de complimentar en el termini de cinc (5) dies naturals, sense que 

puguin presentar-se després de declarades admeses les proposicions. 

SECCIÓ 4. DETERMINACIÓ DE LA MILLOR OFERTA  

Vint-i-vuitena. Criteris d’adjudicació del contracte 

28.1. L’adjudicació es farà a la proposició que tingui la millor relació qualitat preu, que serà aquella 

que obtingui la major puntuació entre les admeses a licitació. 

28.2. Per la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta que contingui la millor relació 

qualitat preu es tindran en compte els següents criteris, que es puntuaran d’acord amb la ponderació 

següent, amb un màxim de 100 punts: 

28.3. Criteris d’adjudicació subjectius o ponderables en funció d’un judici de valor (sobre 2A): fins 

a un màxim de 10 punts 

I. Oferta per a la prestació del servei de gestió administrativa i patrimonial d’HMB, de 

conformitat amb l’establert a la clàusula vint-i-cinquena i sense tenir en compte l’ import de la 

retribució que l’adjudicatari haurà de percebre d’HMB en virtut dels contractes de gestió: fins 

un màxim de 5 punts. 

És valorarà l’oferta per a la prestació del servei de gestió administrativa i patrimonial d’HMB (gestió 

de la construcció i promoció de sòls i gestió del parc d’habitatges de lloguer), de conformitat amb 

l’establert a la clàusula vint-i-cinquena, apartat 2, lletra a, i sense tenir en compte l’ import de la 

retribució que l’adjudicatari haurà de percebre d’HMB en virtut dels contractes de gestió. 

a) Oferta de millores en els serveis que es prestaran a HMB. 

i.  Actuacions de responsabilitat social corporativa que seran aplicades específicament a 

l’àmbit de la gestió del parc d’habitatge i que hauran de comportar l’aplicació, entre d’altres, 

d’algunes de les acreditacions i/o metodologies següents: 

• RSE o RSC (ISO 26000, triple compte de resultats, SA8000, AA1000s, BSR i altres 

similars)  

• Inversió Social Responsable (SRI) 

• Retorn Social de la Inversió (SROI) 

• i altres metodologies o pràctiques anàlogues que suposin una major incidència social i 

propiciïn la desaparició de situacions extremes com ara ocupacions, habitatges buits... 

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli la millor oferta, entenent la que sigui 

més coherent i aplicable, la que suposi una major incidència social per la seva aplicació a un 

major nombre de persones i l’atenció a col·lectius vulnerables. Es classificarà a la resta de 

licitadors de forma proporcional i per ordre decreixent: fins a un màxim de 2 punts. 
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Major incidència social Fins a un màxim de 2 punts 

ii.  Actuacions vinculades a la gestió del parc d’habitatge que potenciïn la vida comunitària 

dels habitants fomentant la millora en el disseny dels espais comuns (sempre dintre del mateix 

edifici) i/o l’oferiment retribuït a preus moderats de serveis addicionals als llogaters (serveis 

energètics, de mobilitat elèctrica, bugaderia, restauració, salut, cura etc.) tant dintre del mateix 

edifici com en edificis vinculats propers: fins a un màxim de 3 punts.  

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli la millor oferta, entenent la que sigui 

més coherent i aplicable i suposi millors serveis pels llogaters i major nombre d’usuaris i millor 

disseny i extensió d’espais comunitaris. Es classificarà a la resta de licitadors per ordre 

decreixent. 

Millors serveis pels llogaters i major 

nombre d’usuaris i millor disseny i 

extensió d’espais comunitaris 

Fins a un màxim de 3 punts 

b) Model organitzatiu de la gestió i el finançament:  

i.  Els licitadors presentaran un model organitzatiu de la gestió d´HMB en tant que 

mercantil, i dels serveis de promoció i construcció, així com de la gestió del parc de lloguer. 

En especial, es posarà èmfasi en la determinació dels processos de treball amb els seus 

corresponents fluxgrames. Caldrà que aquest model organitzatiu estigui compromès des del 

moment inicial i durant tota la vida del Projecte fins a un màxim de 3 punts. 

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli la millor oferta, entenent la que sigui 

més coherent i aplicable. Es classificarà a la resta de licitadors per ordre decreixent. 

Disseny més adequat dels processos, 

composició i qualificació professional de 

l’equip 

Fins a un màxim de 3 punts 

ii.  Innovacions que ja hagin implementat i puguin ser aplicables en aquest projecte en 

quant el sistema de finançament extern i/o de capitalització de la companyia en la fase de 

consolidació i creixement, mitjançant fórmules destinades a petits inversors, emissió de bons, 

emissió d’obligacions, etc.: fins a un màxim de 2 punts.  

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli la millor oferta, entenent la que sigui 

més coherent i aplicable. Es classificarà a la resta de licitadors per ordre decreixent. 

Innovacions proposades basades en 

pràctiques aplicades exitosament  
Fins a un màxim de 2 punts 
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28.4. Criteris d’adjudicació objectius o avaluables de forma automàtica (sobre 2B). Fins a un 

màxim de 90 punts 

a) Proposta econòmica: fins a un màxim de 45 punts 

i.  Import total del capital social a aportar pel soci privat de conformitat amb el previst en 

les clàusules primera i desena: fins un màxim de 15 punts (5 punts per cada fase) 

No s’admetran importats fora de les següents forquilles: 

La fórmula pel càlcul per cada fase serà: 

𝑃𝑥 =  5 ∗  
𝐾𝑥 − 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎

𝐾𝑚𝑎𝑥 – 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎
 

On:  

𝑃𝑥 = puntuació de l’oferta a valorar. 

𝐾𝑥 = Aportació de capital de l’oferta a valorar en euros. 

𝐾𝑚𝑎𝑥 = Major aportació de capital de totes les ofertes presentades a la licitació. 

L’import s’ha d’expressar en euros. Si el licitador ofereix un import inferior a les aportacions 

mínimes considerades o superior a les aportacions màximes considerades serà exclòs de la 

licitació. 

ii.  El percentatge de la retribució a percebre d’HMB per la gestió de la construcció i 

promoció dels sòls (3% com a màxim sobre el total costos de la promoció (exceptuant sòl)): 

fins a un màxim de 15 punts. 

La fórmula pel càlcul serà:   

𝑃𝑥 =  15 ∗ (1 −  
 𝐶𝑥

𝐶𝑚𝑎𝑥 
) 

On: 

𝑃𝑥 = Puntuació de l’oferta a valorar. 

Cmax = Major oferta presentada de retribució de la gestió de la promoció i construcció. 

Cx = Percentatge de retribució de la gestió de la promoció i construcció de l’oferta a valorar. 

Termini per l’aportació 
Aportació de capital 

mínima 

Aportació de capital 

màxima 

 

Segona fase primer 

quadrimestre de 2021. 
10.590.908,29 € 21.181.816,58 € 

Tercera fase: primer 

quadrimestre de 2023. 
17.651.513,82 € 35.303.027,63 € 

Quarta fase: primer 

quadrimestre de 2025. 
17.651.513,82 € 35.303.027,63 € 
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L’import s’ha d’expressar en percentatge amb dos decimals com a màxim. Si el licitador 

ofereix un import superior a l’import màxim considerat al Plec, l’oferta es considerarà 

inacceptable i quedarà exclosa. 

iii. El percentatge de la retribució a percebre d’HMB per la gestió del parc d’habitatges de lloguer 

(8% com a màxim sobre les rendes de lloguers efectivament percebudes (netes de morositat), 

IVA exclòs): fins a un màxim de 15 punts 

La fórmula pel càlcul serà: 

𝑃𝑥 =  15 ∗ (1 −  
 𝐿𝑥

𝐿𝑚𝑎𝑥 
) 

On: 

𝑃𝑥 = Puntuació de l’oferta a valorar. 

𝐿𝑚𝑎𝑥 = Major oferta presentada de retribució de la gestió dels lloguers. 

𝐿𝑥 = Percentatge de retribució de la gestió dels lloguers de l’oferta a valorar. 

L’import s’ha d’expressar en percentatge amb dos decimals com a màxim. Si el licitador 

ofereix un import superior a l’import màxim considerat al Plec, l’oferta es considerarà 

inacceptable i quedarà exclosa. 

b) Reducció dels preus màxims de lloguer dels habitatges de protecció oficial de règim 

general, nombre d’habitatges sobre els que s’aplica i termini de la reducció. Fins a un màxim 

de 10 punts. 

Els licitadors podran presentar ofertes sobre (si no es presenten ofertes es punturà amb 0 punts): 

i.  Establir un percentatge de reducció dels preus de règim general vigents en cada 

moment. Com a màxim es podran reduir els preus en un 20%. Fins a un màxim de 5 punts. 

La fórmula pel càlcul serà: 

𝑃𝑥 =  5 ∗  (
𝑃𝑟𝑔𝑥 

𝑃𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥
)  

On:  

𝑃𝑥 = puntuació de l’oferta a valorar. 

𝑃𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 = major oferta presentada de reducció dels preus de lloguer d’habitatges en règim 

general (en %). 

𝑃𝑟𝑔𝑥 = oferta a valorar (en %). 

L’import s’ha d’expressar en percentatge amb dos decimals com a màxim. Si el licitador oferta 

un import superior a l’import màxim considerat al Plec, l’oferta es considerarà inacceptable i 

quedarà exclosa. 

ii.  Establir un percentatge del total d’habitatges sobre els quals s’aplicarà la reducció de 

l’apartat “i”, immediatament anterior, amb un límit del 10% (450 habitatges com a màxim). 

Aquesta reducció s’aplicarà de forma proporcional en cada fase, arrodonint de forma 

tradicional al nombre natural que correspongui. Fins a un màxim de 3 punts. 
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La fórmula pel càlcul serà: 

𝑃𝑥 =  3 ∗  (
𝑃ℎ𝑟𝑔𝑥 

𝑃ℎ𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥
)  

On:  

𝑃𝑥 = puntuació de l’oferta a valorar. 

𝑃ℎ𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 = major oferta presentada de percentatge dels habitatges de règim general sobre els 

que s’aplica la reducció de preus de lloguer (en %). 

𝑃ℎ𝑟𝑔𝑥 = oferta a valorar (en %). 

El percentatge s’ha d’expressar amb dos decimals com a màxim. Si el licitador oferta un 

percentatge superior al màxim considerat (10% del total d’habitatges), l’oferta es considerarà 

inacceptable i quedarà exclosa. 

ii.  Termini durant el qual s’aplicarà la reducció dels apartats anteriors, expressat en anys 

sencers, amb un màxim de 15 anys. Aquest termini s’aplicarà a cada promoció des de l’inci de 

l’explotació. Fins a un màxim de 2 punts. 

La fórmula pel càlcul serà: 

𝑃𝑥 =  2 ∗  (
𝑇𝑏𝑥 

𝑇𝑏𝑚𝑎𝑥
)  

On:  

𝑃𝑥 = puntuació de l’oferta a valorar. 

𝑇𝑏𝑚𝑎𝑥 = major nombre d’anys durant els quals s’aplicarà la reducció dels apartats anteriors 

(en anys naturals). 

𝑇𝑏𝑥 = oferta a valorar (en %).  

No s’admetran propostes per sobre del termini màxim de 15 anys. 

c) Termini en què no serà admissible sense autorització la transmissió directa de les accions 

classe B a un tercer (sense perjudici de la possibilitat de penyora), de conformitat amb la 

clàusula sisena: fins a un màxim de 10 punts. 

No s’admetran propostes per sota de la permanència mínima de cinc (5) anys. 

La fórmula pel càlcul serà: 

𝑃𝑥 =  10 ∗ (
 𝑇𝑥 − 5

 𝑇𝑚𝑎𝑥 − 5
) 

On: 

𝑃𝑥 = Puntuació de l’oferta a valorar. 

𝑇𝑥 = Nombre d’anys minorats de l’oferta a valorar.  

𝑇𝑚𝑎𝑥 = Major oferta de nombre d’anys. 

d) Dividends preferents i temps de cobrament d’aquests pel soci privat: fins a un màxim de 

25 punts 
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i.  Percentatge dels dividends preferents: fins a un màxim de 15 punts 

El licitador podrà oferir la percepció d’un dividend preferent d’un percentatge inferior al 4,5% 

(podent-se arribar fins a un 0,00%) a l’establert en el Pacte d’accionistes (Annex VI). 

La fórmula pel càlcul serà: 

𝑃𝑥 =  15 ∗  (
𝐺𝑥 − 4,5%

𝐺𝑚𝑖𝑛 − 4,5%
)  

On: 

𝑃𝑥 = puntuació de l’oferta a valorar. 

𝐺𝑚𝑖𝑛 = major oferta presentada a la licitació (en %). 

𝐺𝑥 = oferta a valorar (en %). 

L’import s’ha d’expressar en percentatge amb dos decimals com a màxim. Si el licitador ofereix 

un import superior a l’import màxim considerat al Plec, l’oferta es considerarà inacceptable i 

quedarà exclosa. 

ii.  Temps de cobrament: fins a un màxim de 10 punts 

El licitador podrà oferir la percepció del dividend preferent durant un nombre d’anys inferior als 

15 anys establerts en el Pacte d’accionistes (Annex VI).  

La fórmula pel càlcul serà: 

𝑃𝑥 =  10 ∗ (1 − 
𝑇𝑥

 𝑇𝑚𝑎𝑥
) 

On:  

𝑃𝑥 = puntuació de l’oferta a valorar. 

𝑇𝑥 = nombre d’anys de l’oferta a valorar.  

𝑇𝑚𝑎𝑥 = major oferta de nombre d’anys. 

L’import s’ha d’expressar en anys de manteniment de dividend preferent. Es poden oferir 0 anys 

si no es cobraran dividends preferents. 

Vint-i-novena. Criteris de desempat  

29.1. Si es produeix un empat després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació del contracte, es 

resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre dels següents criteris socials: 

a) Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació 

d'ofertes, acreditin tenir un major percentatge de dones ocupades a la plantilla de cada una de 

les empreses. 

Tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major 

percentatge de dones ocupades fixes a la plantilla. 

b) Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació 

d'ofertes, acreditin un major percentatge de persones treballadores en situació d'exclusió social. 
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Tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major 

percentatge de persones treballadores en situació d'exclusió social a la plantilla.  

c) Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació 

d'ofertes, acreditin tenir a la plantilla un percentatge de persones treballadores amb discapacitat 

superior al que els imposi la normativa. 

Tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major 

percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la plantilla. 

29.2. Si l’aplicació dels anteriors criteris no donés lloc a desempat, es realitzarà un sorteig entre les 

empreses empatades per tal de resoldre’l. 

Trentena. Obertura de les proposicions 

30.1. La Mesa de contractació procedirà a l’obertura del sobre 2A. 

30.2. Posteriorment, se celebrarà un acte públic en el qual es donarà a conèixer la puntuació 

obtinguda per cadascun dels licitadors respecte dels criteris de valoració que depenguin d’un judici 

de valor (sobre 2A) i, a continuació, s’obrirà el sobre 2B.  

Trenta-unena. Proposicions amb valors anormals o desproporcionats 

31.1. Es considerarà que incorre en presumpció d'anormalitat una oferta en què els percentatges de 

les retribucions de gestió de la construcció i promoció dels sòls, gestió del parc de lloguer i cobrament 

de dividends preferents estiguin tots per sota del 30 per cent de la mitjana de les ofertes formulades 

pels licitadors per a cadascun dels tipus de retribucions, així com també si estan basades en hipòtesi 

o pràctiques inadequades des d'una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. 

31.2. En el supòsit que la Mesa de contractació identifiqui una proposta que incorri en presumpció 

d’anormalitat, requerirà al licitador que l’hagi presentat perquè justifiqui i desglossi raonadament i 

detalladament el baix nivell dels preus o costos o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual 

s’hagi definit l’anormalitat de la proposta. 

31.3. La Mesa de contractació avaluarà tota la informació i documentació proporcionada pel 

licitador i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició a l’òrgan de 

contractació, per tal que aquest decideixi.  

Trenta-dosena. Classificació de les proposicions i proposta d’adjudicació 

32.1. Un cop valorades les proposicions, la Mesa de contractació les classificarà per ordre 

decreixent, de conformitat amb els criteris d’adjudicació establerts en la clàusula vint-i-novena. 

32.2. Posteriorment, la Mesa de contractació remetrà a l’òrgan de contractació la seva proposta 

d’adjudicació.  

32.3. La proposta d’adjudicació no crea cap dret a favor del licitador proposat com a adjudicatari.  
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Trenta-tresena. Aportació de documentació 

33.1. Amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte, es requerirà al licitador que hagi presentat la 

millor oferta per a què, dins el termini de deu (10) dies hàbils a comptar des del següent a aquell en 

què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació següent:  

a) Certificats del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social establertes 

per les disposicions vigents.  

b) Documentació acreditativa de disposar dels mitjans personals i/o materials que s’ha compromès 

a dedicar o adscriure a l’execució del contracte. 

c) Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica, d’acord amb les 

previsions de la clàusula divuitena. 

d) Documentació acreditativa de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de 

les proposicions. 

e) Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència. En cas que es 

recorri a les capacitats d’altres entitats per acreditar la solvència, compromís per escrit de les 

entitats esmentades en relació amb que pot disposar dels recursos necessaris. 

f) Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix 

a la clàusula trenta-quatrena. 

g) En el cas que es tracti d’una UTE haurà d’aportar l’escriptura de constitució. 

33.2. En cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 

assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa 

documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificats.  

Trenta-quatrena. Garantia definitiva 

34.1. L’import de la garantia definitiva es fixa en 3.113.636,15 € (3% de l’import màxim de les 

aportacions al capital a efectuar pel soci privat de conformitat amb la clàusula primera) . 

34.2. La garantia definitiva es pot prestar en efectiu, en valors, mitjançant aval o mitjançant 

assegurança de caució. En cas de fer-se el dipòsit en efectiu es farà al número del compte corrent 

d’Habitatge Metròpolis Barcelona, SA.: ES85 2100 5000 5002 0019 8067. 

34.3. En cas d’UTE la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de les empreses 

participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi solidàriament a totes les 

empreses integrants de l’UTE.  

34.4. En cas que es facin efectives sobre la garantia definitiva les penalitats o indemnitzacions 

exigibles al contractista, aquest haurà de reposar o ampliar dita garantia, en la quantia necessària per 

tal que l’import no minvi per aquest motiu.  
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34.5. Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la 

garantia s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporció amb el 

nou preu del contracte.  

34.6. La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’art. 110 de la Llei de Contractes i 

respondrà dels incompliments de les obligacions establertes en la Documentació contractual 

(contractes de l’Annex IV i V ) 

34.7. La garantia definitiva es tornarà al licitador de conformitat amb el quadre següent: 

Termini Import 

En el moment en que s’hagin construït i 

recepcionat per la Societat 600 habitatges 

Es tornaran 360.000,00 € 

En el moment en que s’hagin construït i 

recepcionat per la Societat 1.500 habitatges 

Es tornaran 635.454,50 € 

En el moment en que s’hagin construït i 

recepcionat per la Societat 3.000 habitatges 

Es tornaran 1.059.090,83 € 

En el moment en que s’hagin construït i 

recepcionat per la Societat 4.500 habitatges 

Es tornaran 436.363,60 € 

De l’import total es reserva un 20% de la garantia definitiva (622.727,23 €) per poder afrontar 

qualsevol incidència, que es retornarà a la finalització del contracte de gestió dels lloguers (Annex 

V). 

SECCIÓN 5. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

Trenta-cinquena. Adjudicació del contracte 

La resolució d’adjudicació serà motivada, es notificarà als licitadors i es publicarà al perfil del 

contractant. 

Trenta-sisena. Formalització del contracte 

36.1. La formalització del contracte es farà en document públic (escriptura pública).  

36.2. La formalització del contracte s’efectuarà en el termini d’un (1) mes des que es remeti als 

licitadors la notificació d’adjudicació. Addicionalment, en el mateix acte l’adjudicatari formalitzarà 

el contracte d’incorporació a HMB i d’augment del capital social mitjançant escriptura pública (en 

la Notaria que assenyali l’òrgan de contractació) i signarà el Pacte d’accionistes. 

36.3. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització, que serà requisit imprescindible per 

poder iniciar-ne l’execució. 

36.4. En cas que la participació de l’adjudicatari a HMB estigués subjecta a l’autorització de 

l’autoritat en matèria de competència, l’eficàcia de l’adjudicació restaria subjecta a la prèvia obtenció 

de l’autorització per part de l’adjudicatari. 

En tals supòsits es procedirà de la manera següent: 
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a) La notificació a l’autoritat en matèria de competència tendent a l’obtenció de l’autorització haurà 

de formular-se per l’interessat en el termini màxim de deu (10) dies hàbils des de la notificació 

de l’adjudicació. 

b) En el cas de denegació de l’esmentada autorització, o d’obtenció d’aquesta amb condicions 

incompatibles amb les objectius que persegueix la present licitació o que modifiquen les bases 

del concurs, l’òrgan de contractació podrà adjudicar directament el concurs al licitador que 

hagués presentat la millor oferta immediatament inferior, sense que existeixi cap dret de 

reemborsament de despeses o d’indemnització en favor del primer adjudicatari.  

c) En el supòsit que la participació d’aquest segon licitador, o dels successius, estigués subjecta a 

l’autorització de l’autoritat en matèria de competència, es procedirà igualment d’acord amb les 

previsions d’aquest apartat. 

d) L’autorització prèvia de l’autoritat en matèria de competència actuaria com a condició 

suspensiva de l’adjudicació, de tal manera que la signatura del contracte d’incorporació de 

l’adjudicatari a HMB no es produiria fins que l’adjudicació fos eficaç. 

36.5. Si el contracte o el contracte d’incorporació a HMB no es formalitzen en el termini indicat per 

causes imputables al licitador, se li exigirà l’import del 3% de l’import de la primera ampliació de 

capital (360.000 €), IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la 

garantia definitiva. 

36.6. En aquest supòsit el contracte s’adjudicarà al licitador següent, segons l’ordre en que hagin 

quedat classificats, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la clàusula trenta-

tresena. 

36.7. Les despeses de la incorporació del soci privat i augment de capital i les derivades de la 

formalització del contracte seran a càrrec de l’adjudicatari. 

IV. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

SECCIÓ 1. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Trenta-setena. Execució del contracte 

37.1. El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixi el Plec i la Documentació contractual.  

37.2. El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les 

prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per HMB o per 

a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en 

l’execució del contracte. 

Trenta-vuitena. Responsable del contracte 

El responsable del contracte serà col·legiat i estarà integrat per dues persones designades per 

l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea metropolitana de Barcelona a qui li correspon supervisar 

l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta 

realització de les prestacions establertes a la Documentació contractual. Així mateix tindrà accés a 
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tota la documentació comptable, econòmica o financera, balanços, justificants, factures així com 

també accés a qualsevol dada necessària per a la comprovació de la correcte execució del contracte. 

Trenta-novena. Classificació de les infraccions 

39.1. Amb caràcter general constitueixen infraccions molt greus del contractista: 

a) La falsedat de la declaració de l’empresa contractista de no tenir cap relació financera o 

econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal. 

b) Desobeir les instruccions i ordres dictades per HMB. 

c) L’incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social que es 

derivin de l’execució del contracte. 

d) La demora en el compliment dels terminis previstos en l’oferta de l’adjudicatari. 

e) Interrompre de forma total o parcial (durant més d’un (1) mes) el serveis de gestió sense causa 

justificada. 

f) La comissió de qualsevol infracció tipificada com a molt greu en la Llei de l’habitatge o 

disposició que la substitueixi. 

g) La comissió de qualsevol infracció tipificada com a molt greu en el Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme de Catalunya (aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i en endavant, 

Llei d’Urbanisme) o disposició que el substitueixi. 

h) No efectuar les aportacions en el termini que s’indiqui en l’oferta que resulti adjudicatària. 

i) El falsejament de la informació facilitada a HMB. 

j) L’incompliment del deure d’informació previst en les clàusules 9.c) i 10.b) del contracte per a la 

gestió del parc d’habitatges de lloguer (Annex V) i del contracte per a la gestió de la construcció 

i promoció dels sòls d’HMB (Annex IV), I del deure d’informació relatiu a la gestió 

administrativa, comptable i fiscal de la societat. 

k) Incórrer en cinc (5) infraccions greus en el termini d’un any. 

39.2. Amb caràcter general constitueixen infraccions greus del contractista: 

a) L’incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social que es 

derivin per l’execució del contracte. 

b) Interrompre de forma parcial (entre quinze (15) dies i un (1) mes) el serveis de gestió sense causa 

justificada. 

c) La comissió de qualsevol infracció tipificada com a greu en la Llei de l’habitatge o disposició 

que la substitueixi. 

d) La comissió de qualsevol infracció tipificada com a greu en la Llei d’Urbanisme o disposició que 

la substitueixi. 
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e) Incórrer en cinc (5) infraccions lleus en el termini d’un any. 

39.3. Amb caràcter general constitueixen infraccions lleus del contractista: 

a) L’incompliment lleu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social que es derivin 

per l’execució del contracte. 

b) Interrompre de forma parcial (menys de quinze (15)) el serveis de gestió sense causa justificada. 

c) La comissió de qualsevol infracció tipificada com a lleu a la Llei de l’habitatge o disposició que 

la substitueixi. 

d) La comissió de qualsevol infracció tipificada com a lleu en la Llei d’Urbanisme o disposició que 

la substitueixi. 

39.4. El present règim de penalitats s’aplicarà amb independència de que els fets constitutius de la 

infracció puguin ser causa de resolució del contracte. 

Quarantena. Penalitats associades a les infraccions 

40.1. Les infraccions lleus seran penalitzades amb una multa de fins a 10.000 € com a fons destinats 

a la mitigació dels danys. 

40.2. Les infraccions greus seran penalitzades amb una multa de fins a 100.000 € com a fons 

destinats a la mitigació dels danys. 

40.3. Les infraccions molts greus seran penalitzades amb una multa de fins a 200.000 € com a fons 

destinats a la mitigació dels danys. 

40.4. En la imposició de sancions, l’òrgan de contractació ha de guardar la deguda adequació entre 

la gravetat de l’incompliment i la penalitat aplicada. Es consideraran especialment els criteris 

següents de graduació: 

a) L’existència d’intencionalitat. 

b) La naturalesa dels perjudicis causats. 

c) El nombre d’usuaris afectats per l’incompliment, tant de manera directa com indirecta. 

d) La persistència en la conducta infractora de les obligacions contractuals. 

40.5.  El producte derivat de la imposició de penalitats en cap cas donarà dret a dividends per al soci 

privat. 

Quaranta-unena Procediment d’imposició de penalitats 

41.1. El procediment d’imposició de penalitats s’inicia d’ofici per part d’HMB, per iniciativa pròpia 

o com a conseqüència de denúncia formulada per qualsevol persona que conegui dels fets constitutius 

d’infracció. 
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41.2. La incoació de l’expedient serà acordada per l’òrgan competent d’HMB i es notificarà a 

l’adjudicatari la iniciació de l’expedient d’imposició de penalitats, que podrà formular les 

al·legacions que consideri convenient  

41.3. Seguidament, el Consell d’Administració adoptarà l’acord corresponent i, en el seu cas, fixarà 

el termini per donar compliment a la penalitat imposada.  

SECCIÓ 2. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

Quaranta-dosena. Modificació del contracte 

Les administracions, en funció de la dimensió i edificabilitat dels solars, podran variar el nombre 

d’habitatges de cada fase i la seva distribució entre els dos àmbits territorials corresponents al terme 

municipal de Barcelona i a la resta dels municipis de l’AMB, en un percentatge màxim del 10% del 

nombre d’habitatges de la fase, reajustant-lo en tot cas, en la fase següent. 

V. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

Quaranta-tresena. Obligacions del contractista 

El contractista, en l’execució del contracte, s’obliga a: 

43.1. Complir tot allò que el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 

d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, o 

disposició que les substitueixi, així com la resta de normativa aplicable en aquesta matèria. En cap 

cas el compliment d’aquesta normativa eximirà al contractista de facilitar els documents o dades 

necessàries als responsables del seguiment d’aquest contracte, per la qual cosa haurà d’incorporar el 

consentiment de les persones o usuaris en tots els formularis i des del primer dia que executi el 

contracte. En el cas que algunes persones o usuaris no expressin el seu consentiment, el contractista 

s’assegurarà d’articular qualsevol sistema anonimitzat de dades que permetin el correcte control i 

seguiment del contracte. 

43.2. Complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que li siguin 

d’aplicació, així com complir qualsevol altre obligació que legalment li sigui exigible.  

43.3. Establir una inspecció periòdica del parc de qualitat i suficient per garantir-ne un adequat 

manteniment. 

43.4. Acreditar la contractació de les pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil següents:  

a) Pòlissa d'assegurança per un import mínim de 500.000 euros, que haurà d’aportar simultàniament 

amb la formalització del contracte o amb anterioritat per respondre de les obligacions de la gestió 

administrativa, comptable i fiscal i de la resta d’actuacions destinades al desenvolupament de 

l’activitat d’HMB, que corresponen a l’adjudicatari. 

b) Pòlissa d'assegurança per un import mínim de 500.000 euros, que haurà d’aportar simultàniament 

amb la formalització del contracte o amb anterioritat per respondre de les obligacions de la gestió 

de la promoció i construcció d’habitatges, que corresponen a l’adjudicatari. 
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c) Pòlissa d'assegurança per un import mínim de 250.000 euros, que haurà d’aportar simultàniament 

amb la formalització del contracte o amb anterioritat per respondre de les obligacions de la gestió 

del parc d’habitatges de lloguer, que corresponen a l’adjudicatari. 

Aquestes pòlisses han de mantenir la seva cobertura durant tota l’execució dels contractes. 

43.5. Complir amb totes les obligacions derivades del Plec i de la resta de Documentació contractual.  

43.6. A banda de les obligacions especificades al respectiu contracte, les contractacions per a la 

construcció i promoció d’habitatges han de tenir en compte els requisits següents: 

a. Previsions en relació amb la promoció del parc relatives a l’estalvi energètic i la sostenibilitat 

energètica i mediambiental i l’impuls de la innovació. 

b. Previsions en relació amb la promoció del parc relatives al foment de l’accessibilitat i la 

flexibilitat arquitectònica, a fi i efecte de poder adaptar-se a les diferents formes de convivència, 

la incorporació d’espais comunitaris i la potenciació de valors urbans que facilitin la relació amb 

l’entorn i que generin aportacions a l’espai públic. 

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ  

Quaranta-quatrena. Successió del contractista 

44.1. En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 

continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en 

tots els drets i obligacions que en dimanen. 

44.2. En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte 

continuarà amb l’entitat a la qual se li atribueixi, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions 

que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar 

i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació o que les societats beneficiàries d’aquestes 

operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques 

segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. 

44.3. Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no 

reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es podrà resoldre, considerant-se a tots 

els efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista. 

44.4. En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 

empreses integrants de la UTE operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat, 

continuarà l’execució del contracte amb l’UTE adjudicatària.  

En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de 

la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de l’UTE, serà necessari que tinguin plena 

capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència i 

la capacitat exigida. 

44.5. Les operacions previstes als anteriors paràgrafs d’aquesta clàusula no es podran dur a terme 

fins que hagin transcorregut cinc (5) anys des de la signatura del contracte o termini superior que 

resulti de l’adjudicació del contracte.  
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Quaranta-cinquena. Cessió del contracte i subcontractació  

45.1. Per que el contractista pugui cedir els seus drets i obligacions a una tercera persona es necessari 

que es compleixin els requisits següents: 

a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.  

b) Que hagin transcorregut al menys cinc (5) anys des de la signatura del contracte o termini que 

resulti de l’oferta de l’adjudicatari. 

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb HMB, solvència exigible en funció de la 

fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibició de contractar. 

d) Que la cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura 

pública. 

45.2. El cessionari quedarà subrogat en tots els drets i les obligacions que correspondrien a 

l’empresa que cedeix el contracte, pel que fa a la societat i front tercers des del moment de l’elevació 

en escriptura pública. 

45.3. La posició del soci privat no es pot transmetre a cap tercer fora dels casos previst en el Plec i 

en la Documentació contractual.  

45.4. El Contractista podrà subcontractar amb tercers sense autorització per part d’HMB prestacions 

accessòries, tals com serveis jurídics, assistència tècnica especialitzada en temes puntuals, vigilància, 

que siguin necessaris per la bona execució del Contracte. Aquesta subcontractació haurà de ser 

comunicada a HMB. Qualsevol altra subcontractació, s’haurà de sotmetre a l’autorització d’HMB.  

45.5. En el cas que el contractista, col·laborador o tercer proposat pertanyi al mateix grup d’empreses 

que el Contractista, sigui una empresa vinculada al Contractista o hi hagi algun risc de conflicte 

d’interessos, el Contractista, en el moment de fer la proposta de contractació a HMB, haurà de posar 

en ple coneixement d’HMB la situació de pertinència al mateix grup, de vinculació o de risc de 

conflicte d’interessos, garantint que HMB pugui autoritzar o no la subcontractació després d’haver 

valorat adequadament la concurrència d’aquestes circumstàncies. 

VII. DISPOSICIONS RELATIVES A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

Quaranta-sisena. Causes de resolució 

46.1. Són causes de resolució del contracte les següents: 

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat 

jurídica de la societat contractista. 

b) El mutu acord entre els socis d’HMB. 

c) La realització d’alguna conducta que es pugui considerar com infracció molt greu, d’acord amb 

la clàusula trenta-novena. 

d) L’impossibilitat o l’excessiva onerositat del compliment de l’objecte social d’HMB degudes a la 

manca d’obtenció dels recursos financers aliens en els termes establert en la clàusula novena, en 
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condicions que permetin la viabilitat del Projecte, sense que hi hagi dret a cap tipus 

d’indemnització o compensació.  

e) La incursió de l’empresa contractista durant l’execució del contracte en causa legal de prohibició 

de contractar.  

f) La falta de reposició de la garantia definitiva, segons el previst a la clàusula trenta-quatrena. 

g) La cessió i/o subcontractació contravenint el previst en la clàusula quaranta-cinquena. 

VIII. DISPOSICIONS RELATIVES A LA JURISDICCIÓ  

Quaranta-setena. Jurisdicció competent 

Per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb 

renúncia, en el seu cas, a la jurisdicció que pogués correspondre, les parts es sotmeten a la jurisdicció 

dels jutjats i tribunals de Barcelona. 
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ANNEX I 

VALORACIÓ DE LES APORTACIONS DE SÒLS DE LA PRIMERA FASE 

(*) A efectes de gestió documental informàtica aquest Annex figura en documentació apart. 

(*) El càlcul de la valoració del sòl no es correspon a una taxació per aportació en drets de superfície. 
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ANNEX II 

MODIFICACIÓ DEL ESTATUS D’HMB 
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MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS SOCIALS D’HABITATGE METRÒPOLIS 

BARCELONA, SOCIETAT ANÒNIMA 

Article 6è.- Capital social 

El capital social és de vint-i-quatre milions d’Euros (24.000.000,00€ ) i està totalment subscrit i 

desemborsat, dividint-se en vint-i-quatre mil (24.000) accions nominatives, numerades 

correlativament des del número ú (1) al número vint-i-quatre mil (24.000). Les accions estan 

representades mitjançant títols i el valor nominal de cadascuna d’elles és de mil Euros (1.000 €). 

Article 8è.- Classes d’accions 

El capital social es divideix en dues classes d’accions: 

a) Classe A. Les accions numerades correlativament des del número 1 al número 12.000 integren 

la Classe A. Les accions de la Classe A només poden pertànyer, per qualsevol títol, a les entitats 

i organismes següents:  

1) L’AMB.  

2) L’Ajuntament de Barcelona. 

3) Les entitats o organismes íntegrament participats per l’AMB.  

4) Les entitats o organismes íntegrament participats per l’Ajuntament de Barcelona. 

5) Els ajuntaments de l’àmbit territorial d’actuació de l’AMB, tal com aquest es delimita a l’art. 

2 de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de AMB o disposició posterior que en modifiqui l’àmbit.  

6) Les entitats o organismes íntegrament participats pels ajuntaments de l’àmbit territorial 

d’actuació de l’AMB, tal com aquest es delimita a l’art. 2 de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, 

de l’AMB o disposició posterior que en modifiqui l’àmbit, sempre que l’ajuntament respectiu 

sigui titular d’accions de la Classe A.  

El règim aplicable a les accions de classe A és el determinat per la Llei de societats de capital, el 

presents Estatuts Socials i la resta de disposicions que siguin d’aplicació. 

b) Classe B. Les accions numerades correlativament des del número dotze mil ú (12.001) al número 

vint-i-quatre mil (24.000) integren la Classe B. Les accions de la Classe B només poden pertànyer 

a societats de capital que compleixin els requisits d’objecte social i solvència tècnica i financera 

especificats a l’art. 9.b).2 dels presents Estatuts.  

El règim aplicable a les accions de classe B és el determinat per la Llei de societats de capital, el 

presents Estatuts Socials i la resta de disposicions que siguin d’aplicació. 

c) Dret de vot. Cada acció donarà dret a un vot a la Junta General d’Accionistes amb independència 

de la classe a la qual pertanyi. 

Article 9è.- Règim de transmissió de les accions 

a) Accions de la Classe A. La transmissió d’accions de la Classe A realitzades entre qualsevol de 

les entitats i organismes expressats a l’art. 8.a) serà lliure. La transmissió, si escau, s’efectuarà 

en els termes previstos en la normativa reguladora del patrimoni dels ens locals.  
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En cap cas les accions de la Classe A seran transmissibles a títol voluntari a persones o entitats 

diferents de les expressades a l’art. 8.a). En cas produir-se una transmissió forçosa d’accions de 

la Classe A, serà d’aplicació l’establert a l’art. 125 de la Llei de societats de capital.  

En el supòsit que finalment l’acció es transmeti a persona o entitat diferent de qualsevol de les 

expressades en l’art. 8.a), deixarà de pertànyer a la Classe A, quedant integrada de ple dret a la 

Classe B. 

b) Accions de la Classe B. La transmissió d’accions de la Classe B queda subjecte a les regles 

següents: 

1. La transmissió de les accions de la Classe B està sotmesa a l’autorització de la Societat.  

L’atorgament d’aquesta autorització és competència de la Junta General i en l’adopció de 

l’acord corresponent, de conformitat amb l’art. 190.1.a) de la Llei de societats de capital, 

l’accionista titular de les accions que es pretenguin transmetre no podrà exercir el dret de 

vot.  

A aquests efectes les accions que es vulguin transmetre es deduiran del capital social per a 

la determinació dels quòrums de constitució i de la majoria de vots necessaris per a l’adopció 

dels corresponents acords.  

2. L’adquirent de les accions de la Classe B haurà de ser una societat de capital l’objecte de la 

qual haurà d’estar integrat per activitats anàlogues a les que integren l’objecte social de 

l’accionista que pretén transmetre les accions, i haurà de gaudir d’una solvència tècnica i 

financera similar a les d’aquest d’acord amb el Plec de Condicions per a selecció d’un soci 

privat per a transformar HABITATGE METRÒPOLIS BARCELONA, S.A. en una societat 

d’economia mixta.  

En conseqüència, la Societat no reconeixerà com a accionista a cap adquirent d’accions de 

la Classe B en el qual no concorrin els requisits referits al Plec de Condicions en matèria 

d’objecte social i de solvència tècnica i financera, amb independència que l’adquisició sigui 

a títol singular o universal o tingui caràcter voluntari o forçós. 

3. Per a la transmissió de les accions de la Classe B l’accionista que vulgui transmetre-les 

comunicarà el seu propòsit al Consell d’Administració de la Societat, indicant les accions de 

la Classe B que vol transmetre, la seva numeració, qui és l’adquirent potencial, les dades que 

acrediten el compliment dels requisits que s’indiquen en el paràgraf anterior, el preu de la 

transmissió, el termini de pagament i, si escau, les garanties atorgades, així com les altres 

característiques de la operació. La comunicació haurà d’incloure en tot cas una oferta 

irrevocable de compra subscrita per l’adquirent potencial. 

4. El Consell d’Administració convocarà la Junta General en el termini màxim de cinc (5) dies 

hàbils per a que es pronunciï sobre l’atorgament de l’autorització.  

5. La vigència de l’autorització serà de dos (2) mesos des que hagi estat atorgada. 

6. La Societat, mitjançant acord de la Junta General, denegarà l’autorització necessària en els 

casos següents: 

i) Quan l’adquirent potencial no reuneixi els requisits abans indicats.  

ii) Quan, malgrat que l’adquirent potencial indicat per l’accionista que vulgui 

transmetre reuneixi els requisits indicats, la Societat consideri més convenient obrir 
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un procediment mercantil de selecció d’un adquirent alternatiu que garanteixi la 

publicitat i concurrència adequades.  

Aquest procediment mercantil de selecció de l’adquirent l’encarregarà la Junta 

General, mitjançant l’oportuna delegació, per a que el dugui a terme el Consell 

d’Administració de la Societat.  

En tot cas, en aquest procediment de selecció alternatiu l’accionista que pretengui 

transmetre no hi podrà participar ni directament ni indirecta.  

Tanmateix, hi podrà participar com a licitador l’adquirent potencial indicat per 

l’accionista que pretengui transmetre les accions.  

El preu de venda de les accions en aquest procediment i totes les característiques 

de la transmissió seran, com a mínim, els indicats a la comunicació inicial 

efectuada per l’accionista que pretengui transmetre al Consell d’Administració.  

La participació en el procediment de selecció alternatiu exigirà l’acceptació 

irrevocable i expressa de l’obligació de comprar si el participant és seleccionat.  

La durada d’aquest procediment de selecció des de la data de la comunicació al 

Consell d’Administració, fins a la seva conclusió en què el Consell 

d’Administració autoritza l’adquisició a l’adquirent seleccionat, no podrà ser 

superior a quatre mesos. 

7. En qualsevol cas, la comunicació inicial feta al Consell d’Administració es considerarà com 

una oferta irrevocable de venda de les accions sigui a l’adquirent potencial indicat 

inicialment, sigui a l’adquirent qui resulti seleccionat d’acord amb el procediment alternatiu. 

8. Les transmissions de les accions de la Classe B que s’hagin de produir com a conseqüència 

de la transformació, la fusió, l’escissió i, en general, de qualsevol modificació estructural de 

la societat que en sigui accionista es subjectarà al mateix règim d’autorització establert en 

aquest article.  

9. La transmissió de les accions de la Classe B a societats que pertanyin al mateix grup de 

societats que l’accionista que vulgui transmetre, també haurà de ser autoritzada per la Junta 

General. Serà d’aplicació el concepte de grup establert en l’art. 42 del Codi de Comerç. En 

aquest cas, la Junta General només podrà denegar l’autorització en el supòsit establert a l’art. 

9.b).2. i  9.b).6.i) del presents Estatuts. 

10. Un cop transcorregut el termini de dos (2) mesos des del moment en que l’accionista que 

vulgui transmetre hagi fet la comunicació del seu propòsit al Consell d’Administració sense 

que la Societat hagi contestat, s’entendrà atorgada l’autorització per fer la transmissió en els 

termes comunicats. 

11. Si es produeix l’adquisició de les accions de la Classe B com a conseqüència d’un 

procediment judicial o administratiu d’execució forçosa, la Societat només podrà impedir la 

inscripció de la transmissió de les accions en el llibre-registre d’accions nominatives, i per 

tant no considerar com a soci a un adquirent que compleixi els requisits expressats a l’art. 

9.b).2 dels presents Estatuts, si presenta a l’adquirent un altre adquirent, que també compleixi 

els mateixos requisits, seleccionat mitjançant el procediment mercantil de selecció indicat al 

paràgraf 6.ii) anterior.  
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En tot cas, l’adquirent a l’empara del procediment judicial o administratiu d’execució forçosa 

haurà de rebre el valor raonable que tinguessin les accions en el moment en que va sol·licitar 

la inscripció de la transmissió en el llibre-registre d’accions nominatives. 

12. El règim de transmissió de les accions de la Classe B establert en el present article serà també 

d’aplicació, en tant que seran transmissions indirectes, a la transmissió de les accions o 

participacions representatives del capital social de la societat o societats que siguin titulars 

d’accions de la Classe B.  

Article 11è.- Copropietat i drets reals sobre les accions 

El règim de copropietat i constitució de drets reals sobres les accions serà l’establert pels presents 

Estatuts, la Llei de societats de capital i la resta de disposicions d’aplicació. 

Article 12è.- Augment del capital 

Sens perjudici del respecte al règim previst a l’efecte per la Llei de societats de capital i la normativa 

concordant, quan l’augment del capital s’efectuï amb càrrec a noves aportacions, la Societat haurà 

de procedir de conformitat també a les regles següents: 

a) L’augment del capital social es realitzarà sempre mitjançant l’emissió de noves accions. 

b) L’augment del capital es realitzarà sempre emetent accions de la Classe A i accions de la Classe 

B. El nombre d’accions de la Classe A emeses serà igual al nombre d’accions de la Classe B 

emeses. 

c) Les accions de la Classe A seran desemborsades bé mitjançant aportacions no dineràries, bé 

mitjançant aportacions dineràries, o bé mitjançant una combinació d’ambdós tipus d’aportacions. 

d) Les accions de la Classe B seran desemborsades bé mitjançant aportacions no dineràries, bé 

mitjançant aportacions dineràries, o bé mitjançant una combinació d’ambdós tipus d’aportacions. 

e) En cas que, atès el desemborsament de les accions, l’augment de capital generi el dret de 

preferència i aquest no s’exclogui, serà d’aplicació el règim següent:  

1) Els titulars de les accions de la Classe A només gaudiran del dret de preferència respecte 

de les accions de la Classe A emeses. Aquest dret de preferència del què gaudiran, si escau, 

serà transmissible en les mateixes condicions que són transmissibles les accions de la Classe 

A.  

2) Els titulars de les accions de la Classe B només gaudiran del dret de preferència respecte 

de les accions de la Classe B emeses. Aquest dret de preferència del què gaudiran, si escau, 

serà transmissible en les mateixes condicions que són transmissibles les accions de la Classe 

B. 

f) L’acord d’augment del capital podrà preveure que, en cas que els titulars de les accions de la 

Classe B refusin subscriure totalment o parcial l’ampliació en la part corresponent, les accions 

de la Classe B disponibles siguin objecte d’una oferta pública de subscripció, mitjançant un 

procediment que garanteixi el principi de publicitat i concurrència. 

Article 15è. La Junta General i les seves competències 

(Supressió del primer paràgraf)  

Article 23è. Remuneració dels consellers 
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a) El càrrec de conseller serà retribuït mitjançant una assignació fixa pecuniària. L’import màxim 

de la remuneració anual del conjunt dels membres del Consell d’Administració serà aprovada 

per la Junta General. Aquest import màxim de la remuneració anual del conjunt dels membres 

del Consell d’Administració romandrà vigent en tant la Junta General no acordi la seva 

modificació. 

b) La distribució de la retribució entre els diversos consellers s’establirà en virtut d’un acord del 

Consell d’Administració, que haurà de tenir en consideració les funcions i responsabilitats 

atribuïdes a cada conseller. Podrà acordar-se que algun o diversos consellers no rebin cap 

retribució. 

c) La retribució que pertoqui d’acord amb el present precepte serà compatible i independent dels 

sous, retribucions, indemnitzacions, pensions o compensacions de qualsevol classe que 

correspongui als consellers a l’empara de qualsevol relació laboral (comuna o especial), 

mercantil o de prestació de serveis que mantinguin amb la Societat. 

d) En cas que un conseller sigui nomenat conseller delegat o se li atorguin funcions executives en 

virtut d’un altre títol, serà d’aplicació el que disposa l’art. 249 de la Llei de societats de capital. 

Article 25è.- Adopció d’acords 

(Supressió de l’incís: “En cas d’empat, si hi concorre el/la President/a, aquest/a tindrà vot 

diriment”) 

Article 32è.- Aplicació del resultat 

La Junta General serà l’òrgan competent per resoldre sobre l’aplicació del resultat i ho haurà de fer 

de conformitat amb el balanç aprovat i d’acord amb el que disposen els Estatuts, la Llei de societats 

de capital i les disposicions concordants.  
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ANNEX III 

ESTATUTS VIGENTS D’HMB 
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ESTATUTS DE LA SOCIETAT UNIPERSONAL HABITATGE METRÒPOLIS 

BARCELONA, S.A. 

  

TÍTOL  I DE LA DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA I DOMICILI SOCIAL  

  

Article 1er.- Denominació i règim jurídic  

La Societat es denomina “HABITATGE METRÒPOLIS BARCELONA, Societat Anònima” i es 

regeix per aquests Estatuts, pel Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (en endavant Llei de societats de capital), pel Reglament d’Obres, 

Activitats i Serveis de les Entitats Locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant 

ROAS) i per  qualsevol altra normativa que li sigui aplicable.   

La Societat té el caràcter de promotor social d’habitatges  en el sentit d’allò disposat per la Llei  

18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, amb el efectes previstos en aquesta llei i normativa 

concordant.  

  

Article 2on.- Objecte Social i àmbit d’actuació  

L’objecte social esta integrat per les activitats següents:   

a) La promoció, la construcció i la rehabilitació d’habitatges, amb aparcaments i/o trasters vinculats 

o sense, i amb la protecció oficial de qualsevol gènere existent en cada moment, a fi de destinar-los 

principalment al seu lloguer, sens perjudici de la possibilitat  destinar-los, si escau,  a la venda, o bé 

a d’altres transmissions del seu ús i gaudi per qualsevol altre títol.   

b) L’adquisició i la possessió per qualsevol títol d’habitatges amb aparcaments i/o trasters vinculats 

o sense, a fi de destinar-los principalment al seu lloguer, sens perjudici de la possibilitat destinar-los, 

si escau,  a la revenda, o bé a d’altres transmissions del seu ús i gaudi per qualsevol altre títol.  

c) La gestió i l’administració del manteniment,  el lloguer i, si escau, la transmissió dels habitatges 

construïts, rehabilitats, adquirits o posseïts per qualsevol títol.  

d) La inversió en locals de negoci i places d’aparcament per la seva venda o lloguer, en els termes i 

condicions establerts en el règim especial d’entitats dedicades a l’arrendament d’habitatges establert 

a la Llei de l’Impost sobre Societats. L’àmbit territorial d’actuació serà el de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona, tal com  aquest es delimita per l’article 2 de la Llei  31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, o per la disposició legal posterior que en modifiqui l’àmbit. Tanmateix, 

l’actuació podrà produir-se ultra l’àmbit territorial indicat quan quedi justificat l’interès públic de la 

intervenció, s’ajusti a les finalitats de la societat, i es determini mitjançant conveni específic amb les  

entitats públiques que correspongui.  

  

Article 3r.- Inici de l’activitat i durada  

La Societat inicià les seves activitats socials el dia de l’atorgament de l’escriptura pública de 

constitució, i la seva durada és indefinida.   
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Article 4rt.- Domicili Social  

El domicili de la Societat es fixa a Barcelona, al carrer 62, número 16, Edifici A, Zona Franca, 08040 

Barcelona. L’òrgan d’administració queda facultat per establir sucursals, delegacions, agències, 

establiments, factories o representacions en qualsevol altra població. L’òrgan d’administració també 

està facultat per canviar el domicili social dintre de l’àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, tal com aquest el delimita l’article 2 de la Llei  31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona o la disposició legal posterior que en modifiqui l’àmbit.  

  

Article 5è.- Pàgina web   

La Societat disposarà d’una pàgina web destinada als accionistes, en la qual es publicaran les 

convocatòries de les Juntes generals i qualsevol informació i documents que la  legislació aplicable 

permeti ser difosa amb efectes legals mitjançant aquesta pàgina.  

Els accionistes tindran el dret d’accedir-hi gratuïtament, i el de descarregar i imprimir tot allò que 

hi hagi estat inserit.  

L’adreça de la pàgina web de la Societat serà www.metropolishabitatge.cat  

La modificació, el trasllat o la supressió de la pàgina web són acords que podran ser adoptats pel 

Consell d’Administració, el qual, si escau, estarà habilitat també per a  modificar el paràgraf d’aquest 

article relatiu a l’adreça de la pàgina web. L’acord de modificació, el de trasllat o el de supressió de 

la pàgina web es farà constar en el full registral obert a la Societat en el Registre Mercantil i serà 

publicat en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en la pàgina web modificada, traslladada o 

suprimida durant els trenta dies següents, comptats des del dia de la inserció de l’acord.  

  

TÍTOL II DEL CAPITAL SOCIAL, LES ACCIONS I LA SEVA TRANSMISSIÓ  

  

Article 6è.- Capital Social  

El capital social és de Seixanta-mil Euros (60.000,00€) i està totalment subscrit i desemborsat 

íntegrament per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB en endavant) 

El capital social està dividit en seixanta accions nominatives, numerades correlativament des del 

número 1 al número 60, estan representades mitjançant títols, i el valor nominal de cadascuna és de 

mil Euros (1.000,00€).  

  

Article 7è.- Drets dels socis  

Cada acció confereix al seu titular legítim la condició de soci i li atribueix els drets reconeguts en la 

Llei de societats de capital i en aquests Estatuts.  

En els termes establerts en la Llei de societats de capital i llevat dels casos que ella preveu, el soci té 

com a mínim els drets següents:  



 

55 

 

a) El de participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni resultant de la liquidació, 

de conformitat a allò previst en aquests Estatuts.  

b) El de subscripció preferent en cas d’emissió de noves accions, o d’obligacions convertibles en 

accions, de conformitat a allò previst en aquests Estatuts.  

c) El d’assistir i votar a les Juntes generals. En aquest extrem cada acció dóna dret a un vot.  

d) El d’impugnar els acords socials. e) El d’informació.  

  

Article 8è.- Classes d’accions  

Si escau es podran constituir classes d’accions de conformitat i amb els efectes previstos a la Llei de 

societat de capital i la normativa concordant  

  

Article 9è.- Règim de transmissió de les accions  

Atesa la naturalesa d’aquesta Societat les accions només es poden transmetre a entitats o organismes 

íntegrament participats per l’AMB i/o als Ajuntaments del seu àmbit territorial d’actuació, tal com 

aquest es delimita per l’article 2 de la Llei  31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, o per la disposició legal posterior que en modifiqui l’àmbit.  

En el supòsit que esdevingui soci algun Ajuntament metropolità, les accions també podran pertànyer 

o transmetre als organismes públics dependents d’aquestes o societats íntegrament participades per 

qualsevol d’aquestes entitats. Les transmissions, en qualsevol cas dins el marc establert, seran lliures.  

  

Article 10è.-Representació de les accions   

Les accions, que son nominatives, estan representades mitjançant títols, amb la forma i amb els 

efectes previstos en la Llei de societats de capital i la normativa concordant.  

La Societat durà un llibre-registre d’accions nominatives, amb la forma i amb els efectes previstos 

en la Llei de societats de capital i la normativa concordant.  

  

Article 11è.- Copropietat i drets reals sobre les accions  

El règim de copropietat i la constitució de drets reals sobre les accions, serà l’establert en la Llei de 

societats de capital i la normativa concordant.   

  

Article 12è.- Augment del capital   

L’augment del capital, si escau, es durà a terme de conformitat a allò que disposa la Llei de societat 

de capital i la normativa concordant.  

  



 

56 

 

Article 13è.- Reducció del capital  

La reducció del capital, si escau, es durà a terme de conformitat a allò que disposa la Llei de societat 

de capital i la normativa concordant.  

  

TÍTOL III DELS ÒRGANS DE LA SOCIETAT  

  

Article 14è.- Òrgans de la Societat.  

 Els òrgans de la Societat són la Junta general i el Consell d’administració.  

  

CAPÍTOL 1 LA JUNTA GENERAL  

  

Article 15è.- La Junta general i les seves competències.  

Mentre l’Àrea Metropolitana de Barcelona sigui el soci únic la Junta general serà assumida pel 

Consell Metropolità, d’acord amb l’article 219. 1.a) del ROAS. En cas que s’incorporin més socis, 

són d’aplicació els articles 16è a 20è. 

Els socis, constituïts en Junta general, decidiran, de conformitat amb les majories  exigides en cada 

cas, sobre els assumptes propis de la competència de la Junta general.  

La Junta general és competent, a banda de per deliberar i acordar sobre els assumptes indicats en la 

Llei de societats de capital, inclòs sobre el dictat d’instruccions al Consell d’administració en matèria 

de gestió, o  per sotmetre a l’autorització de la Junta general l’adopció pel Consell d’administració 

de decisions o acords sobre determinats assumptes de gestió.  

Tots els socis, àdhuc els dissidents i els qui no hagin participat en la reunió quedaran sotmesos als 

acords de la Junta general.   

  

Article 16è.- Convocatòria.  

La convocatòria de la Junta general es regirà per allò establert en la Llei de societats de capital. 

Respecte a la forma de la convocatòria aquesta s’efectuarà mitjançant el corresponent anunci publicat 

a la pàgina web de la Societat on hi romandrà ininterrompudament almenys fins el dia de la celebració 

de la Junta general convocada. Igualment, si escau, es publicarà el complement de la convocatòria 

previst en aquella Llei.  

  

Article 17è.- Assistència, representació i vot.  

L’assistència, representació i l’exercici del vot dels socis a la Junta general es regirà per allò establert 

en la Llei de societats de capital amb les particularitats següents:  
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a) Tots els membres del Consell d’administració han d’assistir a la Junta general, personalment o per 

representació d’un altre Conseller o Consellera.  

b) La Societat pot acceptar l’assistència virtual dels socis a la Junta general, per medis telemàtics, en 

la mesura que s’hagi establert un sistema idoni que garanteixi la identitat del subjecte concernit.  

c) La representació de l’AMB correspondrà al seu president o presidenta o a la persona en què 

deleguin.   

 

Article 18è.- Quòrums.  

Fora dels supòsits en que sigui obligatori el quòrum ordinari previst a la pròpia llei, la Junta general 

quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi concorrin, presents o representats, 

socis que siguin titulars del  70 per cent del capital subscrit amb dret de vot. En segona convocatòria 

serà vàlida la constitució de la Junta general quan hi concorrin, presents o representats, socis que 

siguin titulars del 60 per cent capital subscrit amb dret de vot.  

No obstant caldrà que en primera convocatòria hi concorrin, presents o representats, socis que sigui 

titulars del  80 per cent del capital subscrit amb dret de vot, i en segona socis que ho siguin del  70 

per cent per a que la Junta general pugui adoptar vàlidament acords relatius als extrems següents:  

a) l’emissió d’obligacions, així com qualsevol altra operació d’endeutament superior a 2 milions 

d'euros, 

 b) l’augment o la reducció del capital social i qualsevol altra modificació dels Estatuts socials,  

c) la transformació, la fusió, l’escissió, la cessió global de l’actiu i el passiu,   

d) la dissolució de la Societat sense cap causa específica,  

e) l’aprovació dels comptes anuals,  

f) i l’aplicació del resultat.    

 

Article 19è.- Adopció d’acords.  

Fora dels supòsits concrets en que per a l’adopció d’acords siguin obligatòries les majories ordinàries 

previstes a la pròpia llei, la Junta general adoptarà els acords amb el vot favorable de les tres quartes 

parts dels vots dels socis presents o representats en la reunió.  

  

Article 20è.- Matèries restants.  

La regulació de l’Acta de la Junta general, de la impugnació dels acords socials, del dret d’informació 

i de qualsevol altre extrem relatiu a la Junta general i no considerat en aquests Estatuts, es produirà 

conforme a allò establert a la Llei de societats de capital i la normativa concordant.  
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CAPÍTOL 2 EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ  

  

Article 21è.- El Consell d’administració.  

L’administració de la Societat s’organitzarà mitjançant un Consell d’administració a qui 

correspondrà la gestió i la representació de la mateixa en els termes establerts legalment i en aquests 

Estatuts 

El Consell d’administració estarà integrat per un mínim de quatre membres i un màxim de vuit.  

Els membres del Consell d’administració exerciran aquest càrrec durant quatre anys i podran ser 

reelegits una o més vegades per a períodes de la mateixa durada.  

  

Article 22è.- Organització del Consell d’administració.  

El Consell d’administració tindrà un/a President/a i un/a Vicepresident/a.  

La Junta general nomenarà i cessarà als Consellers i designarà i cessarà a qui ha d’ocupar la 

Presidència i la Vicepresidència.  

El Consell d’administració designarà un/a Conseller/a delegat/ada a qui es podran delegar totes les 

facultats llevat d’aquelles que la Llei de societats de capital enuncia com indelegables.   

El Consell d’administració tindrà un/a Secretari/a i un/a Vicesecretari/a nomenats pel propi Consell 

d’administració que no seran Consellers, i per tant, en el sí d’aquest òrgan només tindran veu.  

  

Article 23è.- Remuneració dels consellers.  

El càrrec de Conseller/a és gratuït.   

El Conseller/a delegat/ada serà remunerat/ada en els termes establerts en el contracte que haurà de 

celebrar amb la Societat tal com ho disposa la Llei de societats de capital.  

  

Article 24è.- Convocatòria i quòrum.  

El/La President/a, o en cas d’impossibilitat d’aquest/a, pel/la Vicepresident/a, convocarà el Consell 

d’administració. La convocatòria es farà per carta o correu electrònic, en set dies naturals d’antelació 

com a mínim, llevat que hi hagi necessitat urgent de celebrar la sessió, en el qual cas l’antelació serà 

la convenient per a garantir la recepció de la convocatòria pels Consellers. Una tercera part dels 

Consellers podran també convocar el Consell d’administració en els termes previstos per la Llei de 

societats de capital.  
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Havent estat convocats els Consellers mitjançant alguna de les formes indicades en el paràgraf 

anterior, el Consell d’administració quedarà constituït vàlidament quan hi concorrin a la reunió, 

presents o representats, la majoria dels seus membres.  

No obstant, sense convocatòria prèvia, el Consell d’administració quedarà constituït vàlidament quan 

hi concorrin presents o representats la totalitat dels seus membres i decideixin per unanimitat celebrar 

la sessió. Els Consellers només es podran fer representar per un altre Conseller i la representació es 

conferirà per carta adreçada al/la President/a.  

  

Article 25è.- Adopció d’acords.  

Per a la validesa dels acords del Consell d’administració es requerirà el vot favorable de la majoria 

absoluta dels membres que hi concorrin. En cas d’empat, si hi concorre el/la President/a, aquest/a 

tindrà vot diriment.  

No obstant, serà necessari el vot favorable de les dos terceres parts dels membres del Consell 

d’administració per a la validesa dels acords relatius als extrems següents:  

a) La delegació permanent de facultats del Consell d’administració en el Conseller/a delegat/ada.  

b) La designació del Conseller/a delegat/ada.  

c) La celebració de contractes per una quantia igual o superior a Dos milions d’Euros.  

d) La formulació de la proposta d’acord de la Junta General sobre l’aplicació del resultat.  

e) La formulació de la proposta d’acord de la Junta General sobre la modificació dels Estatuts.  

f) La formulació de la proposta d’acord de la Junta General sobre modificacions estructurals.  

  

Article 26è.- Celebració de les sessions.  

La sessions del Consell d’administració seran presencials o mitjançant medis telemàtics que 

garanteixin la identitat dels membres i  la seguretat i el secret de les deliberacions i dels acords. No 

obstant el Consell d’administració podrà adoptar qualsevol acord mitjançant votació escrita i sense 

sessió quan no s’hi oposi cap Conseller a aquest procediment.  

  

Article 27è.- Matèries restants.  

El règim de representació de la societat, els deures i la responsabilitat, així com qualsevol altre extrem 

relatiu al Consell d’administració i als administradors que no es trobi regulat en aquests Estatuts 

s’ajustarà a allò que disposa la Llei de societats de capital i la normativa concordant.  
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TÍTOL IV DE L’EXERCICI SOCIAL I DELS COMPTES ANUALS  

  

Article 28è.- Exercici Social.  

L’exercici social començarà el dia u de gener i acabarà el trenta-u de desembre de cada any, llevat 

del primer exercici social que començarà el dia d’atorgament de l’escriptura pública de constitució 

de la Societat i acabarà el trenta-u de desembre del mateix any.  

  

Article 29è.- Comptes Anuals.  

El Consell d’Administració està obligat a formular, abans del trenta-u de març de cada any, els 

comptes anuals i l’informe de gestió, si escau, i la proposta d’aplicació del resultat, i,  si escau,  els 

comptes i l’informe de gestió consolidats.  

Els comptes anuals comprendran el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria, i, si escau, 

un estat que reflecteixi els canvis en el patrimoni net de l’exercici, un estat de fluxos d’efectiu. 

Aquests documents, que formen una unitat, han de ser redactats amb claredat i han de mostrar la 

imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, de conformitat amb 

allò que disposa la Llei de Societats de Capital, el Codi de Comerç i la normativa comptable 

aplicable.  

Els comptes anuals i l’informe de gestió, si escau, hauran de ser firmats per tots els consellers. Si hi 

manqués la firma d’algun d’ells es senyalarà en cada un dels documents on hi manqui, amb indicació 

expressa de la causa.  

 

Article 30è.- Verificació dels comptes anuals  

Els comptes anuals i, si escau,  l’informe de gestió, hauran de ser revisats per un auditor de comptes, 

designat, mitjançant un procediment en què es garanteixi la publicitat i concurrència adequada, per 

la Junta general abans que transcorri l’exercici a auditar, per un període de temps inicial determinat, 

que no podrà ser inferior a tres anys ni superior a nou, a comptar des de la data en què s’iniciï el 

primer exercici a auditar, essent possible la seva reelecció per períodes màxims successius de tres 

anys. A l’auditor de comptes i a la verificació dels comptes anuals li serà d’aplicació tot allò que 

disposa al respecte la Llei d’auditoria de comptes i la Llei de societats de capital.  

 

 

Article 31è.- Aprovació dels comptes anuals  

La Junta general de la Societat és l’òrgan competent per aprovar els comptes anuals i la gestió social 

en els termes que ho estableix la Llei de societats de capital.  
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Article 32è.- Aplicació del resultat  

La Junta general de la Societat és l’òrgan competent per resoldre sobre l’aplicació del resultat i ho 

haurà de fer de conformitat amb el balanç aprovat.  

En aquesta matèria la Junta general haurà de respectar, allò que estableix la Llei de societats de 

capital i la normativa concordant.  

 

Article 33è.- Pagaments a compte de dividends  

La distribució de quantitats a compte de dividends als socis s’efectuarà de conformitat a allò establert 

en la Llei de societats de capital.   

  

Article 34è.- Dipòsit dels comptes anuals en el Registre Mercantil  

Abans que transcorri un mes comptat des de l’aprovació dels comptes anuals, la Societat presentarà 

pel seu dipòsit en el Registre Mercantil de Barcelona certificació dels acords de la Junta general 

d’aprovació dels comptes indicats i d’aplicació del resultat, adjuntant un exemplar de cadascun 

d’aquests comptes. També es presentarà un exemplar de l’informe de gestió, si escau, i un exemplar 

de l’informe de l’auditor.  

Qualsevol altre extrem relatiu al dipòsit i publicitat dels comptes anuals s’ajustarà allò que disposa 

la Llei de societat de capital i la normativa concordant.  

  

TÍTOL V SEPARACIÓ I EXCLUSIÓ DE SOCIS   

  

Article 35è.- La separació i l’exclusió del socis s’ajustarà a allò disposat en la Llei de societats de 

capital, sens perjudici de l’aplicació de la normativa jurídica administrativa que correspongui. 

 

TÍTOL VI DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT  

  

Article 36è.- Dissolució. Liquidació i divisió del patrimoni  

La Societat es dissoldrà per les causes establertes en la Llei de societats de capital.  

Una vegada dissolta la Societat, tots els administradors amb nomenament vigent i inscrit en el registre 

Mercantil quedaran de dret convertits en liquidadors, tret que la Societat hagués designat uns altres 

en acordar la dissolució.  

En la liquidació i divisió del patrimoni social s’observaran les normes establertes per la Llei de 

societats de capital i la normativa local aplicable.   
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ANNEX IV 

CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ I PROMOCIÓ DELS SÒLS 

D’HMB 
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A BARCELONA, A [*] DE [*] DE [*] 

 

CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ 

I PROMOCIÓ DELS SÒLS D’HMB 

 

 

ENTRE 

 

HABITATGE METRÒPOLIS BARCELONA, S.A. 

 

I 

 

[*] 
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A Barcelona, [*] de [*] de [*] 

 

 

REUNITS 

HABITATGE METRÒPOLIS BARCELONA, S.A. (en endavant, HMB), amb domicili 

a [*], constituïda mitjançant escriptura pública atorgada davant del Notari de [*], Sr./Sra. 

[*], el [*] de [*] de [*], amb número [*] de protocol, titular del NIF [*]. HMB actua 

representada pel Sr./Sra. [*], major d’edat, amb domicili a [*], amb DNI [*], en la seva 

condició de [*]. 

[*] (en endavant, Contractista), amb domicili social a [*], constituïda mitjançant escriptura 

pública atorgada davant del Notari de [*], Sr./Sra. [*], el [*] de [*] de [*], amb número [*] 

de protocol, titular del NIF [*]. HMB actua representada pel Sr./Sra. [*], major d’edat, amb 

domicili a [*], amb DNI [*], en la seva condició de [*]. 

En endavant, HMB i el Contractista seran denominats conjuntament com les «Parts», indistintament 

i, qualsevol d’ells ocasionalment i quan procedeixi, com la «Part».  

Les Parts declaren tenir capacitat legal suficient per a celebrar aquest contracte de prestació de serveis 

i a aquest efecte 

EXPOSEN 

I. Que de conformitat amb el Plec de Condicions per a la selecció d’un soci privat per a 

transformar HMB en una societat d’economia mixta (en endavant, Plec), HMB destinarà sòls 

a la construcció de 4.500 habitatges amb algun règim de protecció pública en l’àmbit 

metropolità (en endavant, terrenys).  

II. Que el Contractista, que ha resultat adjudicatari de la licitació convocada als efectes de 

l’apartat anterior, és un proveïdor professional de serveis de promoció i gestió immobiliària 

i té les habilitats, l’experiència i els recursos humans i tècnics necessaris per dur a terme la 

seva activitat i complir les seves obligacions. 

III. Que en atenció a l’exposat anteriorment, les Parts, reconeixent-se mútua i recíprocament 

capacitat legal, tan suficient com fos requerida en Dret, acorden dur a terme l’atorgament 

d’aquest contracte (en endavant, Contracte) que es regirà per les següents  

CLÀUSULES 

1. Objecte i naturalesa del Contracte 

1.1. El Contracte regula la relació entre les Parts per a la prestació per part del Contractista a favor 

d’HMB dels serveis consistents en el suport i assessorament a la gestió de la construcció i promoció 

dels sòls propietat d’HMB o cedits en drets de superfície per a la construcció d’habitatges destinats 

a lloguer assequible, d'acord amb els termes que s’indicaran a continuació. 

1.2. El Contracte, els acords que aquest regula i la prestació dels serveis (segons es defineixen a la 

clàusula tercera) tindran naturalesa exclusivament mercantil i no podran ser considerats en cap 

moment com a constitutius d’una relació laboral, ja sigui de caràcter general o especial. 
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2. Terrenys aportats 

2.1. El Contractista no adquirirà cap títol o cap altre dret de qualsevol tipus en relació amb els  

terrenys o qualsevol benefici que s’obtingui com a conseqüència de la seva gestió tret d’aquells que 

es regulen en el Contracte.  

2.2. Els  terrenys que s’aportin respectaran l’establert en el Plec. 

2.3. El Contractista es compromet a no gravar els  terrenys. 

3. Descripció dels serveis 

3.1. L'adjudicatari actuarà com a representant d’HMB i prestarà, com a mínim, els serveis següents 

(en endavant, Serveis): 

a) Assessoria, coordinació i supervisió encaminada a assegurar l'èxit final del projecte, 

d'acord amb els objectius marcats per HMB. 

b) Organització, activació, supervisió i informe de totes les activitats necessàries per portar 

a terme l’objecte d’aquest Contracte, coordinant els equips tècnics. 

c) Eliminació i informe de riscos i indefinicions del projecte de construcció i promoció dels  

terrenys.  

d) Optimització i informe de la inversió, dels terminis i de la qualitat del projecte de 

construcció i promoció dels  terrenys. Gestió administrativa encaminada a obtenir el 

finançament necessari per tal de portar a terme el projecte de construcció i promoció dels  

terrenys.  

e) Proposició i assistència a l’òrgan d’administració i/o Junta General d’Accionistes d’HMB 

dels tècnics que puguin intervenir en la redacció dels avantprojectes, projectes bàsics i 

projectes d'execució de les edificacions. Si és el cas, proposta de les alternatives possibles 

a HMB. Negociació dels honoraris professionals dels tècnics i coordinació de les seves 

tasques. 

f) Proposta d’establiment i gestió del pressupost objectiu i del calendari de costos i 

inversions del projecte. 

g) Informe de comparació de les ofertes presentades pels possibles constructors que portaran 

a terme el projecte de construcció i promoció dels  terrenys a fi que l’òrgan 

d’administració i/o Junta General d’Accionistes d’HMB pugui determinar quina és la més 

avantatjosa. 

h) Proposta dels projectes arquitectònics definitius per a la seva aprovació per l’òrgan 

d’administració i/o Junta General d’Accionistes d’HMB. En aquesta proposta es descriurà 

el producte a desenvolupar i les qualitats dels materials a emprar, costos, terminis 

d'execució i preus de venda estimats. 

i) Participació i informe de les negociacions i en processos de selecció de contractistes. 

j) Supervisió i informe de la tasca dels contractistes durant l'execució de les obres i 

instal·lacions i molt especialment la gestió econòmica i el progrés en l'execució de l'obra, 

complint amb els projectes aprovats. 
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k) Organització, coordinació, supervisió i informe de la fase executiva de la contractació i 

d'execució de les obres. 

l) Elaboració i entrega per a la seva aprovació a l’òrgan d’administració i/o Junta General 

d’accionistes d’HMB, dels contractes i/o documentació necessària per portar a terme 

l’execució de les obres. 

m) Proposta de divisió de l'obra per paquets de contractació per optimitzar el termini global 

del projecte, d’acord amb la proposta que efectuï a tal efecte HMB, la qual està sotmesa 

a millora per part del Contractista. 

n) Planificació, informe i control exhaustiu de totes les fases del projecte. 

o) Gestió administrativa. 

p) Suport a la tramitació de permisos i visats. En el seu cas, la tramitació, obtenció i 

manteniment de quantes llicències o autoritzacions administratives resultin exigibles per 

qualsevol administració per a l’execució del Contracte. 

q) Informe de les recepcions, liquidacions provisionals i definitives dels treballs i període de 

garantia i redacció de les actes corresponents. 

r) Elaboració, supervisió i informe de la documentació que HMB sol·liciti. 

s) Control i informe a la Comissió Executiva del Consell d’Administració dels canvis i 

modificacions dels projectes de construcció i promoció dels habitatges. 

t) Elaboració i informe dels manuals d'ús dels edificis. 

u) Suport a la redacció de plans i documentació tècnica as-built i control d’aquesta. 

v) Assistència i elaboració del tancament de comptes. 

w) Assessorament a HMB sobre les pòlisses d'assegurances a subscriure per assegurar les 

responsabilitats derivades de l'execució d'obra. 

x) Diagnòstic i informe mensual, previ a l'emissió de les certificacions d'obra corresponents 

de les desviacions pressupostàries i proposta de mesures a aplicar per corregir-les. 

y) Gestió del Programa de control de qualitat de les obres per tal de garantir que els 

estàndards de qualitat es compleixen en tot moment. 

z) Gestió i assessorament en la declaració de l'obra nova, en la constitució de les comunitats 

de propietaris i en la divisió de la propietat horitzontal, en la formalització notarial 

d'aquests actes i en la gestió dels tràmits necessaris davant els Registres de la propietat 

immobiliària. 

aa) Gestió, post entrega dels habitatges, dels serveis de manteniment i instal·lacions fins 

l’inici de la comercialització de la gestió del parc d’habitatges de lloguer, seguint 

instruccions d’HMB.  

bb) Qualsevol altra tasca relacionada amb l'objecte del contracte encara que no hagi estat 

esmentada en la relació precedent, que té caràcter merament enunciativa i especialment 

tots els treballs i actuacions que HMB hagi de realitzar i impulsar fins a la recepció 
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completa de les obres. 

3.2. La realització dels Serveis es realitzarà, mitjançant el control dels elements següents: 

a) Temps: control del calendari, proposició de mesures correctives, compliment dels terminis 

parcials.  

b) Costos: control de mesuraments, certificacions, aprovació de preus i factures. 

c) Qualitat: supervisió dels projectes i de les obres. Seguiment. Control dels programes de 

qualitat. 

d) Coordinació: coordinació de tots els agents que intervenen en el procés: promotor, 

direccions facultatives, industrials i administracions. 

e) Posada en funcionament de l’obra: redacció de la documentació tècnica as-built, per tal 

d’inscriure la construcció executada al Registre de la Propietat i a l’Inventari municipal de 

béns i drets.  

4. Duració 

4.1. La duració del Contracte serà de deu (10) anys a comptar a partir de la data de la seva signatura, 

llevat que prèviament s’hagin acabat les construccions i hagin estat rebudes per la societat.  

4.2. Un cop transcorregut el termini previst en la clàusula anterior el Contracte es prorrogarà 

automàticament per un únic període de tres (3) anys, a menys que qualsevol de les Parts notifiqui a 

l’altra la seva voluntat de no continuar amb la prestació dels Serveis amb un mínim de quatre (4) 

mesos d’antelació a la data de finalització del termini inicial de duració. 

5. Contraprestació dels Serveis 

5.1. Les Parts acorden que l’import a abonar per HMB al Contractista en concepte d’honoraris per la 

prestació dels Serveis, és el següent (en endavant, Contraprestació): [*]% sobre sobre el total costos 

de la promoció (exceptuant sòl).  

5.2. La meritació dels honoraris a que té dret el Contractista com a conseqüència de la prestació dels 

Serveis coincidirà amb el meritament de cadascun dels costos de la promoció (exceptuant sòl).  

6. Forma de pagament de la Contraprestació 

El pagament de la Contraprestació es farà de la manera següent:  

a) El Contractista emetrà la factura corresponent a cadascun dels pagaments amb un termini 

d’almenys cinc (5) dies hàbils d’antelació a la data indicada per a cadascun dels pagaments.  

b) El Contractista indicarà a la pròpia factura el número de compte bancari on haurà de 

percebre’s la Contraprestació. 

c) HMB haurà de procedir al pagament de la factura en el termini màxim de seixanta (60) dies 

des de l’emissió d’aquesta. La factura haurà d’incloure el detall dels conceptes i s’haurà de 

diferenciar l’import principal dels impostos que puguin correspondre. 

d) La Contraprestació a satisfer per HMB estarà subjecta en el seu cas a l’Impost sobre el Valor 

Afegit (IVA). A cada factura el Contractista afegirà als honoraris l’IVA que correspongui, 

aplicant, a cada moment, el percentatge legalment establert.  
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7. Pacte d’exclusivitat 

El Contracte s’atorga per HMB amb caràcter d’exclusiu a favor del Contractista, que serà l’únic amb 

el que HMB contractarà la prestació dels Serveis. 

8. Despeses 

HMB es compromet a dissenyar el circuit de despeses més adequat per tal de portar a terme el present 

contracte. A aquests efectes s’establiran, prèvia aprovació  per l’òrgan corresponent d’HMB les 

autoritzacions que es considerin necessàries.. 

9. Obligacions del Contractista 

a) Compliment general del Contracte 

9.1. El Contractista prestarà els Serveis amb estricta subjecció als termes i les condicions del 

Contracte, del Plec, així com els seus documents annexes i amb subjecció a la normativa 

aplicable, ajustant-se en tot moment a les instruccions que pogués rebre d’HMB i al 

reglament intern sobre procediment de contractació d’HMB. 

El Contractista haurà de complir en la prestació dels Serveis els requisits concretats per HMB 

sobre la promoció del parc relatius a: 

a) L’estalvi energètic i la sostenibilitat energètica i mediambiental i l’impuls de la innovació. 

b) El foment de l’accessibilitat i la flexibilitat arquitectònica, a fi i efecte de poder adaptar-se 

a les diferents formes de convivència, la incorporació d’espais comunitaris i la potenciació 

de valors urbans que facilitin la relació amb l’entorn i que generin aportacions a l’espai 

públic. 

b) Representació dels interessos d’HMB 

9.2. El Contractista es compromet a actuar en el millor interès d’HMB (i) dins l’àmbit dels poders 

i/o autoritzacions que HMB li hagi atorgat; (ii) d’acord amb les instruccions i directrius que estableixi 

HMB; i (iii) d’acord amb la normativa aplicable.  

9.3. Amb aquesta finalitat, després de la signatura del Contracte, HMB es compromet a atorgar els 

poders i/o autoritzacions amb facultats suficients per tal de poder portar a terme els Serveis.  

9.4. Quan el Contractista actuï en nom i per compte d’HMB, per haver estat expressament apoderat 

o instruït a l'efecte, no podrà traspassar els límits del mandat que li hagués estat conferit. 

c) Deure d’informació 

9.5. El Contractista informarà a HMB dels resultats de la seva activitat en relació amb l’execució del 

Contracte, com a mínim mensualment, mitjançant un informe.  

9.6. El Contractista informarà de forma immediata a HMB en cas que sorgeixi algun supòsit que 

pugui afectar de qualsevol forma el desenvolupament de la prestació de serveis objecte del present 

contracte. 

9.7. El Contractista subministrarà a HMB còpia de tots aquells contractes amb tercers que hagi 

conclòs per compte i en nom d’HMB, en el marc del Contracte. L’entrega d’aquesta documentació 

es realitzarà no més tard de deu (10) dies després de la signatura dels corresponents contractes.  
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d) Custòdia de documents 

9.8. El Contractista arxivarà, guardarà còpia i conservarà de forma diligent tota la documentació, 

cartes, contractes, factures, rebuts als que tingui accés amb motiu de la prestació dels Serveis. HMB 

tindrà accés a aquesta documentació en la mesura que ho consideri convenient, sol·licitant-ho amb 

un preavís mínim de vint-i-quatre (24) hores. Aquest accés es farà efectiu en el termini màxim de 

cinc (5) dies de la forma que resulti menys costosa pel Contractista.  

e) Compliment de la legalitat vigent 

9.9. El Contractista s’obliga a executar la prestació de Serveis respectant tota la normativa en vigor 

que pugui resultar d’aplicació a la prestació objecte del Contracte.  

f) Equip professional 

9.10. El contractista s’obliga a adscriure al compliment del contracte un equip professional amb la 

qualificació tècnica i nivell d’experiència adequats. 

10. Obligacions d’HMB 

a) Compliment general del Contracte 

10.1. HMB es compromet al compliment general del Contracte amb estricta subjecció als seus termes 

i les seves condicions, així com a la documentació contractual i la normativa aplicable.  

b) Deure d’informació 

10.2. La Comissió Executiva d’HMB, prevista a l’article 9.3.7 del Pacte d’accionistes d’HMB 

informarà de forma immediata al Contractista en cas que sorgeixi algun supòsit del qual tingui 

constància i pugui afectar de qualsevol forma el desenvolupament de la prestació de Serveis.  

c) Defensa dels interessos d’HMB 

10.3. L’assumpció, per part del Contractista, en virtut del Contracte, de qualsevol obligació pròpia 

d’HMB, s’entendrà feta en nom i per compte d’HMB, com a mandatari, sempre i quan no es 

traspassin els límits dels mandats conferits. En aquest sentit, d’acord amb l’establert a la clàusula 

9.3, HMB es compromet a atorgar els poders que estimi oportuns per dur a terme el Serveis del 

Contracte. 

11. Règim de responsabilitat 

11.1. El Contractista haurà de complir les seves obligacions assumides en virtut del Contracte d’acord 

amb els estàndards de diligència i professionalitat exigibles a un professional especialitzat amb la 

prestació dels Serveis. 

11.2. El Contractista respondrà dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers com a 

conseqüència de la seva actuació negligent fora dels límits dels mandats que HMB atorgui al seu 

favor.  

12. Classificació de les infraccions 

12.1. Amb caràcter general constitueixen infraccions molt greus del contractista: 

a) La falsedat de la declaració de l’empresa contractista de no tenir cap relació financera o 

econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal. 
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b) Desobeir les instruccions i ordres dictades per HMB. 

c) L’incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social que es 

derivin per l’execució del contracte. 

d) La demora en el compliment dels terminis previstos en l’oferta de l’adjudicatari. 

e) Interrompre de forma total o parcial (durant més d’un (1) mes) el serveis de gestió sense causa 

justificada. 

f) La comissió de qualsevol infracció tipificada com a molt greu en la Llei de l’habitatge o 

disposició que la substitueixi. 

g) La comissió de qualsevol infracció tipificada com a molt greu en el Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme de Catalunya (aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i en endavant, 

Llei d’Urbanisme) o disposició que el substitueixi. 

h) No efectuar les aportacions en el termini que s’indiqui en l’oferta que resulti adjudicatària. 

i) El falsejament de la informació facilitada a HMB. 

j) L’incompliment del deure d’informació previst en les clàusules 9.c) i 10.b) del contracte per a la 

gestió del parc d’habitatges de lloguer (Annex V del Plec) i del contracte per a la gestió de la 

construcció i promoció dels sòls d’HMB (Annex IV del Plec). I del deure d’informació relatiu a 

la gestió administrativa, comptable i fiscal de la societat. 

k) Incórrer en cinc (5) infraccions greus en el termini d’un any. 

12.2. Amb caràcter general constitueixen infraccions greus del contractista: 

a) L’incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social que es 

derivin per l’execució del contracte. 

b) Interrompre de forma parcial (entre quinze (15) dies i un (1) mes) el serveis de gestió sense causa 

justificada. 

c) La comissió de qualsevol infracció tipificada com a greu en la Llei de l’habitatge o disposició 

que la substitueixi. 

d) La comissió de qualsevol infracció tipificada com a greu en la Llei d’Urbanisme o disposició que 

la substitueixi. 

e) Incórrer en cinc (5) infraccions lleus en el termini d’un any. 

12.3. Amb caràcter general constitueixen infraccions lleus del contractista: 

a) L’incompliment lleu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social que es derivin 

per l’execució del contracte. 

b) Interrompre de forma parcial (menys de quinze (15)) el serveis de gestió sense causa justificada. 

c) La comissió de qualsevol infracció tipificada com a lleu a la Llei de l’habitatge o disposició que 

la substitueixi. 
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d) La comissió de qualsevol infracció tipificada com a lleu en la Llei d’Urbanisme o disposició que 

la substitueixi. 

13. Penalitats associades a les infraccions 

13.1.Les infraccions lleus seran penalitzades amb una multa de fins a 10.000 € com a fons destinats 

a la mitigació dels danys. 

13.2.Les infraccions greus seran penalitzades amb una multa de fins a 100.000 € com a fons destinats 

a la mitigació dels danys. 

13.3.Les infraccions molts greus seran penalitzades amb una multa de fins a 200.000 € com a fons 

destinats a la mitigació dels danys. 

13.4. En la imposició de sancions, l’òrgan de contractació ha de guardar la deguda adequació entre 

la gravetat de l’incompliment i la penalitat aplicada. Es consideraran especialment els criteris 

següents de graduació: 

a) L’existència d’intencionalitat. 

b) La naturalesa dels perjudicis causats. 

c) El nombre d’usuaris afectats per l’incompliment, tant de manera directa com indirecta. 

d) La persistència en la conducta infractora de les obligacions contractuals. 

13.5. El producte derivat de la imposició de penalitats en cap cas donarà dret a dividends per al soci 

privat. 

14. Procediment d’imposició de penalitats 

14.1. El procediment d’imposició de penalitat s’inicia d’ofici per part d’HMB, per iniciativa 

pròpia o com a conseqüència de denúncia formulada per qualsevol persona que conegui dels 

fets constitutius d’infracció. 

14.2. La incoació de l’expedient serà acordada per l’òrgan competent d’HMB i es notificarà 

a l’adjudicatari la iniciació de l’expedient d’imposició de penalitats, que podrà formular les 

al·legacions que consideri convenient  

14.3. Seguidament, el Consell d’Administració i/o la Comissió Executiva adoptarà l’acord 

corresponent i, en el seu cas, fixarà el termini per donar compliment a la penalitat imposada.  

15.  Resolució del Contracte 

El Contracte quedarà resolt en qualsevol moment en els supòsits següents:  

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat 

jurídica de la societat contractista. 

b) El mutu acord entre els socis d’HMB. 

c) La realització d’alguna conducta que es pugui considerar com infracció molt greu, d’acord amb 

la clàusula trenta-novena del Plec. 
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d) L’impossibilitat o l’excessiva onerositat del compliment del objecte social d’HMB degudes la 

manca d’obtenció dels recursos financers aliens, en condicions que permetin la viabilitat del 

Projecte, sense que hi hagi dret a cap tipus d’indemnització o compensació.  

e) La incursió de l’empresa contractista durant l’execució del contracte en causa legal de prohibició 

de contractar.  

f) La falta de reposició de la garantia definitiva, segons el previst a la clàusula trenta-quatrena del 

Plec. 

g) La cessió i/o subcontractació contravenint el previst en la clàusula quaranta-cinquena del Plec i 

setzena del present Contracte. 

h) La resolució del contracte signat entre HMB i el Contractista d’acord amb la clàusula quaranta-

sisena del Plec, sens perjudici de la possibilitat de reclamació dels danys i perjudicis produïts 

com a conseqüència d’incompliment d’alguna de les parts, de conformitat amb la legislació 

aplicable. 

16. Cessió i subcontractació 

16.1. El Contractista no podrà cedir el contracte fins que hagin transcorregut al menys cinc (5) anys 

des de la seva signatura o termini superior de permanència en la societat que hagi ofert l’adjudicatari. 

L’esmentada cessió haurà d’esser autoritzada expressament per escrit per HMB. 

16.2. S’entendrà que s’ha produït una cessió del Contracte en el supòsit que hi hagi qualsevol canvi 

(directe o indirecte) en la composició accionarial/de socis del capital social del Contractista.  

16.3. El Contractista podrà subcontractar amb tercers sense autorització per part d’HMB, prestacions 

accessòries, tals com serveis jurídics, assistència tècnica especialitzada en temes puntuals, vigilància 

que siguin necessaris per la bona execució del Contracte. Aquesta subcontractació haurà de ser 

comunicada a HMB. Qualsevol altra subcontractació, s’haurà de sotmetre a l’autorització d’HMB.  

16.4. En el cas que el contractista, col·laborador o tercer proposat pertanyi al mateix grup d’empreses 

que el Contractista, sigui una empresa vinculada al Contractista o hi hagi algun risc de conflicte 

d’interessos, el Contractista, en el moment de fer la proposta de contractació a HMB, haurà de posar 

en ple coneixement d’HMB la situació de pertinència al mateix grup, de vinculació o de risc de 

conflicte d’interessos, garantint que HMB pugui autoritzar o no la subcontractació després d’haver 

valorat adequadament la concurrència d’aquestes circumstàncies.  

16.5. El Contractista respondrà solidàriament de les actuacions realitzades pel subcontractista.  

16.6. En el compliment del Contracte, el Contractista haurà de seleccionar sempre els contractistes o 

altres col·laboradors o tercers que ofereixin les prestacions i serveis en els termes i condicions més 

avantatjosos pels interessos d’HMB i, en tot cas, ajustats a condicions de mercat. En aquest sentit, 

HMB podrà exigir l’acreditació que el subcontractista reuneix la solvència tècnica i professional 

requerida per portar a terme la prestació dels Serveis que es pretengui subcontractar. 

17. Integritat del Contracte 

17.1. El Contracte, el Plec i els seus documents annexes, constitueixen la completa voluntat de les 

Parts en relació amb els Serveis i la resta de drets i obligacions. 

17.2. El Contracte, el Plec i els seus documents annexes, constitueixen l’acord íntegre de les Parts 

respecte les matèries cobertes, de manera que substitueix i deixa sense efecte qualssevol altres acords, 

pactes o declaracions, verbals o escrits, que les Parts haguessin subscrit amb anterioritat a aquest i 
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que versin sobre els mateixos termes.  

17.3. Cap exposició o informació oral de qualssevol de les Parts alterarà el significat de la 

interpretació del Contracte. Cap esmena, canvi o afegit serà efectiu ni obligatori per les Parts, excepte 

que figuri per escrit i sigui subscrit per les Parts. 

18. Prohibició de compensació 

Tret d’allò establert a la clàusula sisena, tots els pagaments que hagin d’efectuar-se en virtut del 

Contracte es calcularan sense fer referència a cap dret de compensació que es puguin fer les Parts, 

sent, per tant, els pagaments efectuats de forma lliure i neta de qualsevol deducció a la què es pugui 

tenir dret com a conseqüència de l’aplicació del dret de compensació. 

19. Dies hàbils 

19.1. Llevat d'allò disposat d'una altra manera en el Contracte, qualsevol pagament que s'hagi 

d'efectuar en un dia que no sigui un dia hàbil s'ha de fer el següent dia laborable en el mateix mes 

natural (si n'hi ha) o en el dia hàbil precedent (si no n'hi ha). 

19.2. Qualsevol referència feta a «dies» farà referència a dies naturals, mentre que qualsevol 

referència feta a «dies hàbils» farà referència als dies hàbils de la ciutat de Barcelona. 

20. Despeses 

Llevat d'allò disposat d'una altra manera en el Contracte, cada Part suportarà respectivament les 

despeses incorregudes per cadascuna per la preparació i negociació del Contracte. 

21. Notificacions 

21.1. Totes les notificacions, els requeriments, les peticions i altres comunicacions que hagin 

d’efectuar-se entre les Parts en relació amb el Contracte es realitzaran per escrit i s’entendrà que han 

estat degudament realitzades quan hagin estat entregades: 

a) Per carta certificada amb acusament de rebut per l’altra Part; 

b) Per conducte notarial; 

c) Per burofax; o 

d) Mitjançant correspondència postal o per correu electrònic, o per qualsevol altre mitjà, sempre 

i quan en tots els casos es pugui acreditar la seva correcta recepció pel destinatari en qüestió. 

21.2. Les comunicacions i notificacions realitzades entre les Parts seran dirigides a les seves 

respectives direccions, a l’atenció de les persones que s’indica a continuació:  

HMB: 

[Nom de la persona] 

[Adreça completa] 

[Telèfon] 

[Email] 

[Burofax] 

Contractista 



 

76 

 

[Nom de la persona] 

[Adreça completa] 

[Telèfon] 

[Email] 

[Burofax] 

21.3. Les Parts s’obliguen a notificar a l’altra qualsevol canvi en la seva adreça o detalls de contacte 

(nom de la persona, telèfon, e-mail i burofax). Qualsevol canvi serà efectiu en el termini de cinc (5) 

dies hàbils des de la recepció de la notificació, llevat que la notificació especifiqui una data diferent 

en la que aquests canvis hauran de tenir efectes.  

21.4. Llevat que s’estableixi el contrari o que les Parts hagin expressament acordat el contrari, o en 

cas de ser obligatori per la normativa d’aplicació a les Parts i el Contracte, qualsevol notificació, 

sol·licitud, declaració, instrument, certificat o qualsevol altra comunicació donada, remesa o feta per 

qualsevol Part a l’altra en relació amb el Contracte, haurà de fer-se en català o castellà. 

22. Nul·litat parcial 

La nul·litat de qualssevol clàusules del Contracte no implicarà la nul·litat de la resta de clàusules, si 

bé les Parts hauran d’acordar de bona fe una nova clàusula que substitueixi l’anul·lada però que 

reculli, en la mesura del possible, l’esperit i la finalitat de la clàusula declarada nul·la. 

23. Renúncia 

23.1. La Part a favor de la qual hagi de complir-se una determinada obligació, podrà renunciar a 

exigir el seu compliment sempre que aquesta renúncia es realitzi per escrit. Cap renúncia a exigir el 

compliment de qualssevol obligacions serà interpretada com una renúncia continuada a tals 

obligacions o d’altres obligacions del Contracte.  

23.2. La renúncia en qualsevol moment per qualsevol de les Parts a requerir el compliment d’una 

obligació prevista en el Contracte no afectarà de cap forma el seu dret a requerir aquest compliment 

en qualsevol moment posterior.  

24. Modificació 

El Contracte no podrà ser modificat, corregit o renunciat en qualsevol de les seves disposicions, a 

menys que aquesta modificació, correcció o renúncia es realitzi per escrit i sigui signada per totes les 

Parts.  

25. Confidencialitat 

25.1. Les Parts acorden que abans i després de la resolució del Contracte mantindran amb caràcter 

confidencial i no revelaran a cap persona (física o jurídica), cap informació en relació amb el negoci, 

les finances o altres matèries de tipus confidencial d’HMB o del Contractista (segons escaigui) que 

poguessin haver obtingut com a conseqüència de l’execució del Contracte. 

25.2. Les Parts utilitzaran esforços raonables per a prevenir qualsevol divulgació a què es refereix 

l’apartat anterior. No obstant això, el que s’estableix a l’apartat anterior no serà d’aplicació en les 

circumstàncies següents:  

a) Quan sigui necessària la divulgació d'informació confidencial per complir amb qualsevol 

llei, resolució judicial o normativa legal aplicable; 
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b) Quan la informació confidencial sigui notòria o generalment coneguda pel públic o quan 

es pugui demostrar que aquesta informació confidencial ja s'havia revelat públicament 

sense infringir aquesta clàusula; o 

c) En el cas que qualsevol de les Parts hagués de revelar la informació confidencial per exercir 

els seus drets o complir les seves obligacions en virtut o en relació amb el Contracte. 

25.3. Sens perjudici de l’anterior, les Parts podran divulgar la informació confidencial als seus 

empleats, executius, agents, gestors de dades o assessors de les Parts, així com als seus assessors 

professionals i auditors, en la mesura que estan subjectes a funcions professionals de confidencialitat 

equivalents a les establertes en aquesta clàusula.  

A més, les Parts podran revelar qualsevol dels termes del Contracte a qualsevol dels seus accionistes, 

socis o inversors directes o indirectes o a inversors, socis o inversors de qualsevol de les entitats del 

grup al qual pertanyen les Parts. 

26. Tractament de dades de caràcter personal 

26.1. HMB (com a responsable) declara que ha obtingut legalment dades personals (en endavant, 

Dades Personals), i autoritza el Contractista (com a encarregat) a accedir, i processar aquestes Dades 

Personals en nom d’HMB amb l'únic propòsit de realitzar els Serveis. 

26.2. En compliment d’allò que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 

Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 

de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, Reglament) així com en 

compliment de qualsevol llei nacional que resulti d’aplicació, HMB i el Contractista seran 

responsables de donar compliment a les obligacions que els corresponguin en matèria de protecció 

de dades durant l’execució del Contracte. Les dades dels signataris seran objecte de tractament de 

cadascuna de les Parts amb la finalitat de mantenir i gestionar la relació contractual descrita en el 

Contracte.  

Tanmateix, l’Encarregat durà a terme el/s tractament/s de dades de caràcter personal que resulti/n 

necessari/s per a la prestació del servei contractat pel Responsable, de conformitat amb el disposat a 

l’art. 28 del Reglament, i la normativa addicional de protecció de dades que sigui d’aplicació. 

26.3. Les condicions conforme les quals el Contractista s’obliga a dur a termes el/s tractament/s de 

dades de caràcter personal per compte d’HMB són les següents: 

a) El Contractista tractarà les Dades Personals únicament seguint instruccions documentades 

d’HMB, inclòs en relació amb les transferències de dades personals a un tercer país o a una 

organització internacional, excepte que estigui obligat en virtut del Dret de la Unió Europea 

o dels Estats membres que s’apliqui al Contractista  

En tal cas, el Contractista informarà a HMB d’aquesta exigència legal prèvia al tractament, 

excepte que tal Dret ho prohibeixi per raons importants de dret públic. 

b) El Contractista garantirà que les persones autoritzades per a tractar dades personals s’hagin 

compromès a respectar la confidencialitat o estiguin subjectes a una obligació de 

confidencialitat de naturalesa estatutària.  

c) El Contractista prendrà totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries de 

conformitat amb l’art. 32 del Reglament. 

d) El Contractista no recorrerà a cap altre encarregat sense l’autorització prèvia i per escrit, 

específica o general, d’HMB. En aquest últim cas, el Contractista informarà a HMB de 

qualsevol canvi previst en la incorporació o substitució d’altres encarregats, donant així al 
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responsable l’oportunitat d’oposar-se als canvis esmentats.  

Quan el Contractista recorri a un altre encarregat per a dur a terme activitats de tractament 

per compte d’HMB, s’imposaran a aquest altre encarregat, mitjançant un contracte o 

qualsevol altre acte jurídic establert de conformitat amb el Dret de la Unió Europea i/o de 

la normativa nacional que sigui d’aplicació, les mateixes obligacions de protecció de dades 

que les estipulades en el Contracte, en particular, la prestació de garanties suficients 

d’aplicació de mesures tècniques i organitzatives apropiades de manera que el tractament 

sigui conforme amb les disposicions del Reglament.  

 

Si aquest altre encarregat incompleix les seves obligacions de protecció de dades, el 

Contractista seguirà sent plenament responsable davant d’HMB pel que respecta al 

compliment de les obligacions de l’altre encarregat.  

e) El Contractista assistirà a HMB, tenint en compte la naturalesa del tractament, a través de 

mesures tècniques i organitzatives apropiades, sempre que sigui possible, per a que aquest 

pugui complir amb la seva obligació de respondre a les sol·licituds que tinguin per objecte 

l’exercici dels drets dels interessats (accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, 

limitació del tractament, i dret a no ser objectes de decisions individuals automatitzades, 

inclosa l’elaboració de perfils). 

f) El Contractista ajudarà a HMB i col·laborarà amb ell per a garantir el compliment de les 

obligacions establertes en els arts. 32 a 36 del Reglament (seguretat del tractament, 

notificació de violacions de seguretat de dades personal a l’autoritat de control i, en el seu 

cas, als interessats, avaluacions d’impacte relatives a la protecció de dades), tenint en 

compte la naturalesa del tractament i la informació a disposició del Contractista.  

g) El Contractista es compromet a suprimir o tornar, a elecció d’HMB, totes les Dades 

Personals un cop finalitzi la prestació dels serveis de tractament i suprimirà les còpies 

existents a menys que es requereixi la conservació de les Dades Personals en virtut del Dret 

de la Unió Europea o de la normativa nacional que sigui d’aplicació. 

h) El Contractista posarà a disposició d’HMB tota la informació necessària per demostrar el 

compliment de les obligacions establertes en el Contracte, així com per a permetre i 

contribuir a la realització d’auditories incloses inspeccions, per part del Responsable o de 

qualsevol altre auditor autoritzat per HMB.  

A aquests efectes, l’adhesió del Contractista a un codi de conducta aprovat a tenor de l’art. 

40 del Reglament o a un mecanisme de certificació aprovat a tenor de l’art. 42 del 

Reglament podrà utilitzar-se com element per demostrar l’existència de les garanties 

suficients, en especial, en el que respecta l’aplicació de mesures tècniques i organitzatives 

apropiades.  

i) El Contractista informarà immediatament a HMB si, en la seva opinió, una instrucció 

infringeix el Reglament o altres disposicions de l’ordenament jurídic nacional en matèria 

de protecció de dades que sigui d’aplicació.  

26.4. En cas que el Contractista infringeixi el Reglament o qualsevol altra normativa nacional que 

sigui d’aplicació al determinar els fins i mitjans dels tractaments que dugui a terme sota la seva 

responsabilitat, serà considerat, a tots els efectes, responsable del tractament respecte de dit 

tractament. 

27. Obligacions post-contractuals del Contractista 

Un cop resolt el Contracte per qualsevol motiu o un cop finalitzada la seva vigència: 

a) El Contractista deixarà de tenir dret a qualsevol Contraprestació (diferent de les meritades 
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amb anterioritat a la resolució). 

b) El Contractista s’obliga a transferir immediatament (a petició d’HMB i a favor d’aquest) 

qualsevol cobrament o quantitats dineràries que tingui a la seva possessió en nom d’HMB 

en el marc de la prestació dels Serveis. 

c) Es revocaran tots els poders atorgats a favor del Contractista en virtut del Contracte i no 

tindran més efecte. En aquest sentit, el Contractista s’obliga a no fer ús d’aquests poders 

encara que la revocació no s’hagi inscrit en el Registre Mercantil. 

d) El Contractista retornarà i/o destruirà, en el seu cas, qualsevol informació, documents i 

qualssevol materials relatius als terrenys o HMB que pugui tenir en la seva possessió (ja 

sigui mitjançant suport físic o informàtic). 

28. Legislació aplicable i jurisdicció 

28.1. El Contracte i totes les qüestions derivades o relacionades amb ell es regiran per les lleis 

espanyoles. 

28.2. Les Parts, amb expressa renúncia al seu propi fur, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i 

Tribunals de la ciutat de Barcelona per a la resolució de qualssevol litigis, discrepàncies, qüestions o 

reclamacions que resultin de l’execució o interpretació del Contracte o relacionats amb ell, directa o 

indirectament. 

Les Parts signen el Contracte per duplicat i a un sol efecte en la data indicada a 

l’encapçalament. 

  

 

 

HABITATGE METRÒPOLIS 

BARCELONA, S.A., 

representada per [*] 

  

[*],  

representada per [*] 
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ANNEX V 

CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL PARC D’HABITATGES DE LLOGUER 
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A BARCELONA, A [*] DE [*] DE [*] 

 

 

CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL PARC D’HABITATGES DE LLOGUER 

 

 

ENTRE 

 

HABITATGE METRÒPOLIS BARCELONA, S.A. 

 

I 

 

[*] 
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A Barcelona, [*] de [*] de [*] 

 

 

REUNITS 

HABITATGE METRÒPOLIS BARCELONA, S.A. (en endavant, HMB), amb domicili 

a [*], constituïda mitjançant escriptura pública atorgada davant del Notari de [*], Sr./Sra. 

[*], el [*] de [*] de [*], amb número [*] de protocol, titular del NIF [*]. HMB actua 

representada pel Sr./Sra. [*], major d’edat, amb domicili a [*], amb DNI [*], en la seva 

condició de [*]. 

[*] (en endavant, Contractista), amb domicili a [*], constituïda mitjançant escriptura 

pública atorgada davant del Notari de [*], Sr./Sra. [*], el [*] de [*] de [*], amb número [*] 

de protocol, titular del NIF [*]. HMB actua representada pel Sr./Sra. [*], major d’edat, amb 

domicili a [*], amb DNI [*], en la seva condició de [*]. 

En endavant, HMB i el Contractista seran denominats conjuntament com les «Parts», indistintament 

i, qualsevol d’ells ocasionalment i quan procedeixi, com la «Part».  

Les Parts declaren tenir capacitat legal suficient per a celebrar aquest contracte de prestació de serveis 

i a aquest efecte 

EXPOSEN 

I. Que de conformitat amb el Plec de Condicions per a la selecció d’un soci privat per a 

transformar HMB en una societat d’economia mixta (en endavant, Plec), HMB construirà 

un parc d’habitatges de lloguer de 4.500 habitatges amb algun règim de protecció pública 

en l’àmbit metropolità (en endavant, Cartera d’immobles).  

II. Que el Contractista que ha resultat adjudicatari de la licitació convocada als efectes de 

l’apartat anterior és un proveïdor professional de serveis de gestió immobiliària i té les 

habilitats, experiència i recursos humans i tècnics necessaris per dur a terme la seva activitat 

i complir les seves obligacions. 

III. Que en atenció a l’exposat anteriorment, les Parts, reconeixent-se mútua i recíprocament 

capacitat legal, tan suficient com fos requerida en Dret, acorden dur a terme l’atorgament 

d’aquest contracte (en endavant, Contracte) que es regirà per les següents  

CLÀUSULES 

1. Objecte i naturalesa del Contracte 

1.1. El Contracte regula la relació entre les Parts per a la prestació per part del Contractista a favor 

d’HMB dels serveis consistents en la gestió del parc d’habitatges de lloguer propietat d’HMB o que 

li hagin estat adscrits per a la seva gestió conjunta.  

1.2. El Contracte, els acords que aquest regula i la prestació dels serveis (segons es defineixen en la 

clàusula tercera) tindran naturalesa exclusivament mercantil i no podran ser considerats en cap 

moment com a constitutius d’una relació laboral, ja sigui de caràcter general o especial. 

2. Cartera d’immobles aportada 
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2.1. El Contractista no adquirirà cap títol o cap altre dret de qualsevol tipus en relació amb la Cartera 

d’immobles o qualsevol benefici que s’obtingui com a conseqüència de la seva gestió tret d’aquells 

que es regulen en el Contracte.  

2.2. El Contractista es compromet a no gravar la Cartera d’immobles. 

3. Descripció dels serveis 

En funció de les característiques i necessitats de cada concreta promoció immobiliària, el Contractista 

prestarà a HMB aquells serveis d’assessorament, assistència i representació relacionats amb la gestió 

de la Cartera d’immobles que siguin necessaris, d’entre els que s’estableixen a continuació (en 

endavant, el Serveis): 

a) Inspecció periòdica del parc suficient per garantir-ne un adequat manteniment. 

b) Actuacions de responsabilitat social corporativa (RSC) aplicades específicament en l’àmbit 

de la gestió del parc d’habitatge que resultin de la Documentació contractual formalitzada 

en funció de les prestacions addicionals ofertes per l’adjudicatari. 

c) Gestió del parc que potenciï la vida comunitària, serveis addicionals als llogaters, disseny i 

política d’usos d’espais comuns que resultin de la Documentació contractual formalitzada 

en funció de les prestacions addicionals ofertes per l’adjudicatari. 

d) Comercialització de locals, trasters, pàrquings i habitatges per al seu lloguer, incloent la 

subscripció per compte i en nom d’HMB del contracte d’arrendament, en els termes i 

condicions que estableixin les Parts. 

e) Gestió de cobrament dels lloguers: cobrar les quantitats corresponents a rendes de lloguer, 

abonant les quantitats que corresponguin a HMB en la forma i terminis establerts en el 

Contracte. 

f) Gestió de les actualitzacions i/o revisions de rendes i modificacions dels contractes. 

g) Tramitació, obtenció i manteniment de quantes llicències o autoritzacions administratives 

resultin exigibles per qualsevol administració per a l’execució del Contracte. 

h) Comprovació del correcte estat de manteniment dels immobles i les seves instal·lacions a 

instància dels usuaris. 

i) Emissió, en nom d’HMB, de les factures o rebuts corresponents a cada arrendament per la 

totalitat del seu import i de conformitat amb les normes tributàries que siguin d’aplicació, 

les quals es faran arribar al llogater.  

j) Gestió i realització dels tràmits necessaris per procedir al desnonament dels immobles, en 

cas que sigui necessari. 

k) Representació dels interessos d’HMB enfront dels llogaters i davant de les administracions 

públiques i qualssevol tercer. 

l) Administració general: atenció a les necessitats de manteniment, conservació i reparació dels 

immobles, així com, liquidació dels tributs de qualsevol tipus que gravin la propietat. 

m) Qualsevol treball i actuació que HMB hagi de realitzar i impulsar per l’èxit de la prestació 

de Serveis. 
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n) Qualsevol altra tasca relacionada amb l'objecte del Contracte, encara que no hagi estat 

esmentada en la relació precedent, que té caràcter merament enunciativa. 

4. Duració 

4.1. La duració del Contracte serà de quinze (15) anys, a comptar a partir de la data de la seva 

signatura.  

4.2. Un cop transcorregut el termini inicial, el Contracte es prorrogarà automàticament per períodes 

successius de tres (3) anys, a menys que qualsevol de les Parts notifiqui a l’altra la seva voluntat de 

no continuar amb la prestació dels Serveis amb, com a mínim, quatre (4) mesos d’antelació a la data 

de finalització del termini inicial de duració o de qualsevol de les seves pròrrogues vigents. 

5. Contraprestació dels Serveis 

5.1. L’import a abonar per HMB al Contractista en concepte d’honoraris per la prestació dels Serveis 

(en endavant, Contraprestació) és el següent: [*]% sobre les rendes de lloguers efectivament 

percebudes (netes de morositat), IVA exclòs.  

5.2. La meritació dels honoraris a que té dret el Contractista com a conseqüència de la prestació 

d’aquests Serveis es produirà de forma trimestral. 

6. Forma de pagament de la Contraprestació 

El pagament de la Contraprestació es farà de la manera següent:  

a) La quantitat que resulti d’aplicar el percentatge previst a la clàusula cinquena es deduirà 

i retindrà pel Contractista de les quantitats cobrades en concepte de lloguer pels llogaters.  

b) Un cop realitzada la deducció prevista a l’apartat anterior, el Contractista s’obliga a 

entregar la quantitat restant a HMB, mitjançant transferència bancària al compte corrent 

que aquest designi. 

c) El Contractista haurà d’ingressar la quantitat prevista a l’apartat anterior trimestralment, 

dins dels quinze (15) primers dies del quart mes, posterior al que hagi tingut lloc la 

meritació. 

d) El Contractista emetrà la factura corresponent a la seva contraprestació el mateix dia que 

s’efectuï l’ingrés descrit a l’apartat anterior. La factura haurà d’incloure el detall dels 

conceptes i haurà de diferenciar l’import principal dels impostos que puguin 

correspondre.  

e) La Contraprestació a satisfer per HMB estarà subjecta en el seu cas a l’Impost sobre el 

Valor Afegit (IVA). A cada factura el Contractista afegirà als honoraris l’IVA que 

correspongui, aplicant, a cada moment, el percentatge legalment establert. 

7. Pacte d’exclusivitat 

El Contracte s’atorga per HMB amb caràcter d’exclusiva a favor del Contractista, que serà l’únic 

amb el que HMB contractarà la prestació dels Serveis. 

8. Despeses 

8.1. HMB es compromet a realitzar una provisió de fons a un compte corrent de la seva titularitat per 

l’import que s’estableixi al pressupost aprovat. El Contractista efectuarà les despeses previstes al 
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pressupost amb càrrec a dit compte corrent. 

8.2. En el marc de la prestació dels Serveis, el Contractista podrà incórrer en nom d’HMB en 

despeses, no previstes al pressupostos aprovats, d’un import màxim de cinc mil euros (5.000 €).  

8.3. En el supòsit que les despeses a incórrer superin l’anterior quantitat caldrà l’autorització prèvia 

i per escrit d’HMB. Tanmateix, HMB únicament serà responsable de les despeses descrites 

anteriorment en el cas que aquestes estiguin degudament documentades i justificades.  

9. Obligacions del Contractista 

a) Compliment general del Contracte 

9.1. El Contractista prestarà els Serveis amb estricta subjecció als termes i condicions del 

Contracte, del Plec, així com els seus documents annexes i amb subjecció a la normativa 

aplicable, ajustant-se en tot moment a les instruccions que pogués rebre d’HMB. 

b) Representació dels interessos d’HMB 

9.2. El Contractista es compromet a actuar en el millor interès d’HMB (i) dins l’àmbit dels poders i 

/ o autoritzacions que HMB li hagi atorgat; (ii) d’acord amb les instruccions i directrius que estableixi 

HMB; i (iii) d’acord amb la normativa aplicable.  

9.3. Amb aquesta finalitat, després de la signatura del Contracte, HMB es compromet a atorgar els 

poders i/o autoritzacions amb facultats suficients per tal de poder portar a terme els Serveis. Els 

poders que en el seu cas atorgui HMB a favor del Contractista inclouran, entre d’altres, la facultat 

del Contractista d’actuar en nom d’HMB en les relacions amb els llogaters de la Cartera d’immobles. 

9.4. Quan el Contractista actuï en nom i per compte d’HMB, per haver estat expressament apoderat 

o instruït a l'efecte, no podrà traspassar els límits del mandat que li hagués estat conferit. 

c) Deure d’informació 

9.5. El Contractista informarà dels resultats de la seva activitat en relació amb l’execució del 

Contracte, com a mínim mensualment, mitjançant un informe, que incorporarà informació sobre: el 

nombre d’habitatges llogats, informació detallada sobre les rendes percebudes, morositat, les fiances 

dipositades, les fiances retornades, indicadors i tota aquella informació necessària per conèixer la 

gestió del parc . 

9.6. El Contractista informarà de forma immediata a HMB en cas que sorgeixi algun supòsit que 

pugui afectar de qualsevol forma el desenvolupament de la prestació de serveis objecte del present 

contracte. 

9.7. El Contractista subministrarà a HMB còpia de tots aquells contractes amb tercers que hagi 

conclòs per compte i en nom d’HMB, en el marc del Contracte. L’entrega d’aquesta documentació 

es realitzarà no més tard de deu (10) dies després de la signatura dels corresponents contractes.  

d) Custòdia de documents 

9.8. El Contractista arxivarà, guardarà còpia i conservarà de forma diligent tota la documentació, 

cartes, contractes, factures, rebuts als que tingui accés amb motiu de la prestació dels Serveis. HMB 

tindrà accés a aquesta documentació en la mesura que ho consideri convenient, sol·licitant-ho amb 

un preavís mínim de vint-i-quatre (24) hores. Aquest accés es farà efectiu en el termini màxim de 

cinc (5) dies de la forma que resulti menys costosa pel Contractista.  
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e) Compliment de la legalitat vigent 

9.9. El Contractista s’obliga a executar els Serveis respectant tota la normativa en vigor que pugui 

resultar d’aplicació a la prestació objecte del Contracte.  

9.10. La gestió del parc de lloguer s’efectuarà en tot moment amb estricta subjecció a les normes 

reguladores dels habitatges subjectes a algun tipus de protecció pública, i, en especial, s’efectuarà 

amb estricta subjecció al:  

a) Registre de sol·licitants d’habitatge de Protecció Oficial del municipi en el qual s’ubiqui la 

promoció. 

b) Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual se regula el Registre de sol·licitants d’habitatge de 

Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d’adjudicació dels habitatges amb 

protecció oficial de Catalunya o la normativa que els substitueix. 

c) Les demés normes que aprovin les administracions competents en matèria d’habitatge.  

d)   Així mateix, en els casos que correspongui seran d’aplicació les normes d’adjudicació dels 

habitatges dotacionals. 

9.11. En tot cas, en la selecció dels llogaters i l’adjudicació dels habitatges que s’integrin en la Cartera 

d’immobles, el Contractista haurà de seguir en tot moment les indicacions que resultin dels plans 

d’habitatge aplicables en el seu àmbit d’actuació i demés complementàries que estableixi l’òrgan 

d’administració d’HMB. 

f) Equip professional 

9.12. El contractista s’obliga a adscriure al compliment del Contracte un equip professional amb la 

qualificació tècnica i nivell d’experiència adequats. 

10. Obligacions d’HMB 

a) Compliment general del Contracte 

10.1. HMB es compromet al compliment general del Contracte amb estricta subjecció als termes i 

condicions d’aquest, així com a la documentació contractual i la normativa aplicable.  

b) Deure d’Informació 

10.2. La Comissió Executiva d’HMB, prevista a l’article 9.3.7 del Pacte d’accionistes d’HMB 

informarà de forma immediata al Contractista en cas que sorgeixi algun supòsit del qual tingui 

constància i pugui afectar de qualsevol forma el desenvolupament de la prestació de Serveis. 

c) Defensa dels interessos d’HMB 

10.3. L’assumpció, per part del Contractista, en virtut del Contracte, de qualsevol obligació pròpia 

d’HMB, s’entendrà feta en nom i per compte d’HMB, com a mandatari, sempre i quan no es 

traspassin els límits dels mandats conferits. En aquest sentit, d’acord amb l’establert en la clàusula 

9.3, HMB es compromet a atorgar els poders que estimi oportuns per dur a terme el Serveis del 

Contracte. 

11. Altres obligacions de les Parts 

a) Fixació de la renda 
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11.1. Les promocions s’explotaran en règim de lloguer amb algun règim de protecció pública d’acord 

amb les previsions del Plec. 

En aquest sentit, la renda màxima s’acomodarà, cada moment, a la normativa d’aplicació.  

11.2. El Contractista mantindrà informat a la Comissió Executiva d’HMB de qualsevol canvi que es 

produeixi en la renda.  

b) Llogaters 

11.3. La selecció dels llogaters es realitzarà de conformitat amb les instruccions que imparteixi HMB.  

11.4. Sens perjudici de l’anterior, per tal d’optar al lloguer d’un dels immobles, el potencial llogater 

haurà de (i) complir els condicionants previstos per accedir a un habitatge de lloguer protegit; i (ii) 

estar apuntats a les llistes públiques específiques a partir de les quals podran tenir accés a un habitatge 

d’aquestes característiques. (iii) en el seu cas complir les condicions exigides per a l’accés a 

habitatges dotacionals. 

11.5. En el supòsit que els llogaters no puguin fer front a les quotes mensuals establertes, s’aplicaran 

les previsions vigents a Catalunya en cada moment en matèria d’arrendaments urbans, en l’actualitat 

la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, així com les demés normes vigents en 

matèria de prevenció de l’exclusió residencial per a persones vulnerables, sense perjudici de 

l’atorgament, quan sigui procedent, de prestacions socials de caràcter econòmic per part dels 

ajuntaments on s’ubiqui l’habitatge. 

c) Fiança 

11.6. El Contractista sol·licitarà en nom d’HMB i rebrà del llogater a l’inici del període 

d’arrendament, la quantitat que es prevegi a la normativa d’aplicació en concepte de fiança per 

respondre dels danys que es puguin ocasionar a l’immoble i al seu equipament. En cas que no es 

reguli a la normativa vigent l’import de la fiança, aquesta serà d’un (1) mes de lloguer i s’haurà de 

depositar pel Contractista a l’Institut Català del Sòl. 

11.7. El Contractista tornarà el saldo de la fiança en el termini màxim d’un (1) mes des de 

l’entrega de claus per part del llogater.  

12. Règim de responsabilitat 

12.1. El Contractista haurà de complir les seves obligacions assumides en virtut del Contracte d’acord 

amb els estàndards de diligència i professionalitat exigibles a un professional especialitzat amb la 

prestació dels Serveis.  

12.2. El Contractista respondrà dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers com a 

conseqüència de la seva actuació negligent fora dels límits dels mandats que HMB atorgui al seu 

favor.  

13. Classificació de les infraccions 

13.1. Amb caràcter general constitueixen infraccions molt greus del contractista: 

a) La falsedat de la declaració de l’empresa contractista de no tenir cap relació financera o 

econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal. 

b) Desobeir les instruccions i ordres dictades per HMB. 
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c) L’incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social que es 

derivin per l’execució del contracte. 

d) La demora en el compliment dels terminis previstos en l’oferta de l’adjudicatari. 

e) Interrompre de forma total o parcial (durant més d’un (1) mes) el serveis de gestió sense causa 

justificada. 

f) La comissió de qualsevol infracció tipificada com a molt greu en la Llei de l’habitatge o 

disposició que la substitueixi. 

g) La comissió de qualsevol infracció tipificada com a molt greu en el Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme de Catalunya (aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i en endavant, 

Llei d’Urbanisme) o disposició que el substitueixi. 

h) No efectuar les aportacions en el termini que s’indiqui en l’oferta que resulti adjudicatària. 

i) El falsejament de la informació facilitada a HMB. 

j) L’incompliment del deure d’informació previst en les clàusules 9.c) i 10.b) del contracte per a la 

gestió del parc d’habitatges de lloguer (Annex V del Plec) i del contracte per a la gestió de la 

construcció i promoció dels sòls d’HMB (Annex IV del Plec). I del deure d’informació relatiu a 

la gestió administrativa, comptable i fiscal de la societat. 

k) Incórrer en cinc (5) infraccions greus en el termini d’un any. 

13.2. Amb caràcter general constitueixen infraccions greus del contractista: 

a) L’incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social que es 

derivin per l’execució del contracte. 

b) Interrompre de forma parcial (entre quinze (15) dies i un (1) mes) el serveis de gestió sense causa 

justificada. 

c) La comissió de qualsevol infracció tipificada com a greu en la Llei de l’habitatge o disposició 

que la substitueixi. 

d) La comissió de qualsevol infracció tipificada com a greu en la Llei d’Urbanisme o disposició que 

la substitueixi. 

e) Incórrer en cinc (5) infraccions lleus en el termini d’un any. 

13.3. Amb caràcter general constitueixen infraccions lleus del contractista: 

a) L’incompliment lleu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social que es derivin 

per l’execució del contracte. 

b) Interrompre de forma parcial (menys de quinze (15)) el serveis de gestió sense causa justificada. 

c) La comissió de qualsevol infracció tipificada com a lleu a la Llei de l’habitatge o disposició que 

la substitueixi. 

d) La comissió de qualsevol infracció tipificada com a lleu en la Llei d’Urbanisme o disposició que 

la substitueixi. 
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14. Penalitats associades a les infraccions 

14.1.Les infraccions lleus seran penalitzades amb una multa de fins a 10.000 € com a fons destinats 

a la mitigació dels danys. 

14.2.Les infraccions greus seran penalitzades amb una multa de fins a 100.000 € com a fons destinats 

a la mitigació dels danys. 

14.3.Les infraccions molts greus seran penalitzades amb una multa de fins a 200.000 € com a fons 

destinats a la mitigació dels danys. 

14.4. En la imposició de sancions, l’òrgan de contractació ha de guardar la deguda adequació entre 

la gravetat de l’incompliment i la penalitat aplicada. Es consideraran especialment els criteris 

següents de graduació: 

a) L’existència d’intencionalitat. 

b) La naturalesa dels perjudicis causats. 

c) El nombre d’usuaris afectats per l’incompliment, tant de manera directa com indirecta. 

d) La persistència en la conducta infractora de les obligacions contractuals. 

14.5. El producte derivat de la imposició de penalitats en cap cas donarà dret a dividends per al soci 

privat. 

15. Procediment d’imposició de penalitats 

15.1. El procediment d’imposició de penalitats s’inicia d’ofici per part d’HMB, per iniciativa pròpia 

o com a conseqüència de denúncia formulada per qualsevol persona que conegui dels fets constitutius 

d’infracció. 

15.2. La incoació de l’expedient serà acordada per l’òrgan competent d’HMB i es notificarà a 

l’adjudicatari la iniciació de l’expedient d’imposició de penalitats, que podrà formular les 

al·legacions que consideri convenient  

15.3. Seguidament, el Consell d’Administració adoptarà l’acord corresponent i, en el seu cas, fixarà 

el termini per donar compliment a la penalitat imposada.  

16.  Resolució del Contracte 

El Contracte quedarà resolt en qualsevol moment en els supòsits següents:  

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat 

jurídica de la societat contractista. 

b) El mutu acord entre els socis d’HMB. 

c) La realització d’alguna conducta que es pugui considerar com infracció molt greu, d’acord amb 

la clàusula trenta-novena del Plec i tretzena del present Contracte. 

d) L’impossibilitat o l’excessiva onerositat del compliment del objecte social d’HMB degudes la 

manca d’obtenció dels recursos financers aliens, en condicions que permetin la viabilitat del 

Projecte, sense que hi hagi dret a cap tipus d’indemnització o compensació.  
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e) La incursió de l’empresa contractista durant l’execució del contracte en causa legal de prohibició 

de contractar.  

f) La falta de reposició de la garantia definitiva, segons el previst a la clàusula trenta-quatrena del 

Plec. 

g) La cessió i/o subcontractació contravenint el previst en la clàusula quaranta-cinquena del Plec o 

17 del present Contracte. 

h) La resolució del contracte signat entre HMB i el Contractista d’acord amb la clàusula quaranta-

sisena del Plec, sens perjudici de la possibilitat de reclamació dels danys i perjudicis produïts 

com a conseqüència d’incompliment d’alguna de les parts, de conformitat amb la legislació 

aplicable. 

17. Cessió i subcontractació 

17.1. El Contractista no podrà cedir el contracte fins que hagin transcorregut almenys cinc (5) anys 

des de la seva signatura o termini superior de permanència en la societat que hagi ofert l’adjudicatari. 

L’esmentada cessió haurà d’esser autoritzada expressament per escrit per HMB. 

17.2. S’entendrà que s’ha produït una cessió del Contracte en el supòsit que hi hagi qualsevol canvi 

(directe o indirecte) en la composició accionarial de socis del capital social del Contractista.  

17.3. El Contractista podrà subcontractar amb tercers sense autorització per part d’HMB, prestacions 

accessòries, tals com serveis jurídics, assistència tècnica especialitzada en temes puntuals, vigilància 

que siguin necessaris per la bona execució del Contracte. Aquesta subcontractació haurà de ser 

comunicada a HMB. Qualsevol altra subcontractació, s’haurà de sotmetre a l’autorització d’HMB.  

17.4. En el cas que el contractista, col·laborador o tercer proposat pertanyi al mateix grup d’empreses 

que el Contractista, sigui una empresa vinculada al Contractista o hi hagi algun risc de conflicte 

d’interessos, el Contractista, en el moment de fer la proposta de contractació a HMB, haurà de posar 

en ple coneixement d’HMB la situació de pertinència al mateix grup, de vinculació o de risc de 

conflicte d’interessos, garantint que HMB pugui autoritzar o no la subcontractació després d’haver 

valorat adequadament la concurrència d’aquestes circumstàncies. 

17.5. El Contractista respondrà solidàriament de les actuacions realitzades pel subcontractista.  

17.6. En el compliment del Contracte, el Contractista haurà de seleccionar sempre els contractistes o 

altres col·laboradors o tercers que ofereixin les prestacions i serveis en els termes i condicions més 

avantatjosos pels interessos d’HMB i, en tot cas, ajustats a condicions de mercat. En aquest sentit, 

HMB podrà exigir l’acreditació que el subcontractista reuneix la solvència tècnica i professional 

requerida per portar a terme la prestació dels Serveis que es pretengui subcontractar. 

18. Integritat del Contracte 

18.1. El Contracte, el Plec i els seus documents annexes constitueixen la completa voluntat de les 

Parts en relació amb els Serveis i la resta de drets i obligacions. 

18.2. El Contracte, el Plec i els seus documents annexes, constitueixen l’acord íntegre de les Parts 

respecte les matèries cobertes, de manera que substitueixen i deixen sense efecte qualssevol altres 

acords, pactes o declaracions, verbals o escrits, que les Parts haguessin subscrit amb anterioritat a 

aquest i que versin sobre els mateixos termes.  

18.3. Cap exposició o informació oral de qualssevol de les Parts alterarà el significat de la 

interpretació del Contracte. Cap esmena, canvi o afegit serà efectiu ni obligatori per les Parts, excepte 
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que figuri per escrit i sigui subscrit per ambdues Parts. 

19. Prohibició de compensació 

Tret d’allò establert a la clàusula sisena, tots els pagaments que hagin d’efectuar-se en virtut del 

Contracte es calcularan sense fer referència a cap dret de compensació que es puguin fer les Parts, 

sent, per tant, els pagaments efectuats de forma lliure i neta de qualsevol deducció a la què es pugui 

tenir dret com a conseqüència de l’aplicació del dret de compensació. 

20. Dies hàbils 

20.1. Llevat d'allò disposat d'una altra manera en el Contracte, qualsevol pagament que s'hagi 

d'efectuar en un dia que no sigui un dia hàbil s'ha de fer el següent dia laborable en el mateix mes 

natural (si n'hi ha) o en el dia hàbil precedent (si no n'hi ha). 

20.2. Qualsevol referència feta a «dies» farà referència a dies naturals, mentre que qualsevol 

referència feta a «dies hàbils» farà referència als dies hàbils de la ciutat de Barcelona. 

21. Despeses 

Llevat d'allò disposat d'una altra manera en el Contracte, cada Part suportarà respectivament les 

despeses incorregudes per cadascuna per la preparació i negociació del Contracte. 

22. Notificacions 

22.1. Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d’efectuar-se 

entre les Parts en relació amb el Contracte es realitzaran per escrit i s’entendrà que han estat 

degudament realitzades quan hagin estat entregades: 

a) Per carta certificada amb acusament de rebut per l’altra Part; 

b) Per conducte notarial; 

c) Per burofax; o 

d) Mitjançant correspondència postal o per correu electrònic, o per qualsevol altre mitjà, sempre i 

quan en tots els casos es pugui acreditar la seva correcta recepció pel destinatari en qüestió. 

22.2. Les comunicacions i notificacions realitzades entre les Parts seran dirigides a les seves 

respectives direccions, a l’atenció de les persones que s’indica a continuació:  

HMB: 

[Nom de la persona] 

[Adreça completa] 

[Telèfon] 

[Email] 

[Burofax] 

Contractista 

[Nom de la persona] 

[Adreça completa] 
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[Telèfon] 

[Email] 

[Burofax] 

22.3. Les Parts s’obliguen a notificar a l’altra qualsevol canvi en la seva adreça o detalls de contacte 

(nom de la persona, telèfon, e-mail i burofax). Qualsevol canvi serà efectiu en el termini de cinc (5) 

dies hàbils des de la recepció de la notificació, llevat que la notificació especifiqui una data diferent 

en la que aquest canvis hauran de tenir efectes.  

22.4. Llevat que s’estableixi el contrari o que les Parts hagin expressament acordat el contrari, o en 

cas de ser obligatori per la normativa d’aplicació a les Parts i el Contracte, qualsevol notificació, 

sol·licitud, declaració, instrument, certificat o qualsevol altra comunicació donada, remesa o feta per 

qualsevol Part a l’altra en relació amb el Contracte, haurà de fer-se en català o castellà. 

23. Nul·litat parcial 

La nul·litat de qualssevol clàusules del Contracte no implicarà la nul·litat de la resta de clàusules, si 

bé les Parts hauran d’acordar de bona fe una nova clàusula que substitueixi l’anul·lada però que 

reculli, en la mesura del possible, l’esperit i la finalitat de la clàusula declarada nul·la. 

24. Renúncia 

24.1. La Part a favor de la qual hagi de complir-se una determinada obligació, podrà renunciar a 

exigir el seu compliment sempre que aquesta renúncia es realitzi per escrit. Cap renúncia a exigir el 

compliment de qualssevol obligacions serà interpretada com una renúncia continuada a tals 

obligacions o d’altres obligacions del Contracte.  

24.2. La renúncia en qualsevol moment per qualsevol de les Parts a requerir el compliment d’una 

obligació prevista en el Contracte no afectarà de cap forma el seu dret a requerir aquest compliment 

en qualsevol moment posterior.  

25. Modificació 

El Contracte no podrà ser modificat, corregit o renunciat en qualsevol de les seves disposicions, a 

menys que aquesta modificació, correcció o renúncia es realitzi per escrit i sigui signada per totes les 

Parts.  

26. Confidencialitat 

26.1. Les Parts acorden que abans i després de la resolució del Contracte mantindran amb caràcter 

confidencial i no revelaran a cap persona (física o jurídica), cap informació en relació amb el negoci, 

les finances o altres matèries de tipus confidencial d’HMB o del Contractista (segons escaigui) que 

poguessin haver obtingut com a conseqüència de l’execució del Contracte. 

26.2. Les Parts utilitzaran esforços raonables per a prevenir qualsevol divulgació a què es refereix 

l’apartat anterior. No obstant això, el que s’estableix a l’apartat anterior no serà d’aplicació en les 

circumstàncies següents:  

a) Quan sigui necessària la divulgació d'informació confidencial per complir amb qualsevol llei, 

resolució judicial o normativa legal aplicable; 

b) Quan la informació confidencial sigui notòria o generalment coneguda pel públic o quan es 

pugui demostrar que aquesta informació confidencial ja s'havia revelat públicament sense 

infringir aquesta clàusula; o 
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c) En el cas que qualsevol de les Parts hagués de revelar la informació confidencial per exercir 

els seus drets o complir les seves obligacions en virtut o en relació amb el Contracte. 

26.3. Sens perjudici de l’anterior, les Parts podran divulgar la informació confidencial als seus 

empleats, executius, agents, gestors de dades o assessors de les Parts, així com als seus assessors 

professionals i auditors, en la mesura que estan subjectes a funcions professionals de confidencialitat 

equivalents a les establertes en aquesta clàusula.  

A més, les Parts podran revelar qualsevol dels termes del Contracte a qualsevol dels seus accionistes, 

socis o inversors directes o indirectes o a inversors, socis o inversors de qualsevol de les entitats del 

grup al qual pertanyen les Parts. 

27. Tractament de dades de caràcter personal 

27.1. HMB (com a responsable) declara que ha obtingut legalment dades personals (en endavant, 

Dades Personals), i autoritza el Contractista (com a encarregat) a accedir, i processar aquestes Dades 

Personals en nom d’HMB amb l'únic propòsit de realitzar els Serveis. 

27.2. En compliment d’allò que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 

Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 

de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, Reglament) així com en 

compliment de qualsevol llei nacional que resulti d’aplicació, HMB i el Contractista seran 

responsables de donar compliment a les obligacions que els corresponguin en matèria de protecció 

de dades durant l’execució del Contracte. Les dades dels signataris seran objecte de tractament de 

cadascuna de les Parts amb la finalitat de mantenir i gestionar la relació contractual descrita en el 

Contracte.  

Tanmateix, l’Encarregat durà a terme el/s tractament/s de dades de caràcter personal que resulti/n 

necessari/s per a la prestació del servei contractat pel Responsable, de conformitat amb el disposat a 

l’art. 28 del Reglament, i la normativa addicional de protecció de dades que sigui d’aplicació. 

27.3. Les condicions conforme les quals el Contractista s’obliga a dur a termes el/s tractament/s de 

dades de caràcter personal per compte d’HMB són les següents: 

a) El Contractista tractarà les Dades Personals únicament seguint instruccions documentades 

d’HMB, inclòs en relació amb les transferències de dades personals a un tercer país o a una 

organització internacional, excepte que estigui obligat en virtut del Dret de la Unió Europea o 

dels Estats membres que s’apliqui al Contractista.  

En tal cas, el Contractista informarà a HMB d’aquesta exigència legal prèvia al tractament, 

excepte que tal Dret ho prohibeixi per raons importants de dret públic. 

b) El Contractista garantirà que les persones autoritzades per a tractar Dades Personals s’hagin 

compromès a respectar la confidencialitat o estiguin subjectes a una obligació de 

confidencialitat de naturalesa estatutària.  

c) El Contractista prendrà totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries de conformitat 

amb l’art. 32 del Reglament. 

d) El Contractista no recorrerà a cap altre encarregat sense l’autorització prèvia i per escrit, 

específica o general, d’HMB. En aquest últim cas, el Contractista informarà a HMB de 

qualsevol canvi previst en la incorporació o substitució d’altres encarregats, donant així al 

responsable l’oportunitat d’oposar-se als canvis esmentats.  

Quan el Contractista recorri a un altre encarregat per a dur a terme activitats de tractament per 

compte d’HMB, s’imposaran a aquest altre encarregat, mitjançant un contracte o qualsevol 
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altre acte jurídic establert de conformitat amb el Dret de la Unió Europea i/o de la normativa 

nacional que sigui d’aplicació, les mateixes obligacions de protecció de dades que les 

estipulades en el Contracte, en particular, la prestació de garanties suficients d’aplicació de 

mesures tècniques i organitzatives apropiades de manera que el tractament sigui conforme 

amb les disposicions del Reglament.  

Si aquest altre encarregat incompleix les seves obligacions de protecció de dades, el 

Contractista seguirà sent plenament responsable davant d’HMB pel que respecta al 

compliment de les obligacions de l’altre encarregat.  

e) El Contractista assistirà a HMB, tenint en compte la naturalesa del tractament, a través de 

mesures tècniques i organitzatives apropiades, sempre que sigui possible, per a que aquest 

pugui complir amb la seva obligació de respondre a les sol·licituds que tinguin per objecte 

l’exercici dels drets dels interessats (accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, 

limitació del tractament, i dret a no ser objectes de decisions individuals automatitzades, 

inclosa l’elaboració de perfils). 

f) El Contractista ajudarà a HMB i col·laborarà amb ell per a garantir el compliment de les 

obligacions establertes en els arts. 32 a 36 del Reglament (seguretat del tractament, notificació 

de violacions de seguretat de dades personal a l’autoritat de control i, en el seu cas, als 

interessats, avaluacions d’impacte relatives a la protecció de dades), tenint en compte la 

naturalesa del tractament i la informació a disposició del Contractista.  

g) El Contractista es compromet a suprimir o tornar, a elecció d’HMB, totes les Dades Personals 

un cop finalitzi la prestació dels serveis de tractament i suprimirà les còpies existents a menys 

que es requereixi la conservació de les Dades Personals en virtut del Dret de la Unió Europea 

o de la normativa nacional que sigui d’aplicació. 

h) El Contractista posarà a disposició d’HMB tota la informació necessària per demostrar el 

compliment de les obligacions establertes en el Contracte, així com per a permetre i contribuir 

a la realització d’auditories incloses inspeccions, per part del Responsable o de qualsevol altre 

auditor autoritzat per HMB.  

A aquests efectes, l’adhesió del Contractista a un codi de conducta aprovat a tenor de l’art. 40 

del Reglament o a un mecanisme de certificació aprovat a tenor de l’art. 42 del Reglament 

podrà utilitzar-se com element per demostrar l’existència de les garanties suficients, en 

especial, en el que respecta l’aplicació de mesures tècniques i organitzatives apropiades.  

i) El Contractista informarà immediatament a HMB si, en la seva opinió, una instrucció 

infringeix el Reglament o altres disposicions de l’ordenament jurídic nacional en matèria de 

protecció de dades que sigui d’aplicació.  

27.4. En cas que el Contractista infringeixi el Reglament o qualsevol altra normativa nacional que 

sigui d’aplicació al determinar els fins i mitjans dels tractaments que dugui a terme sota la seva 

responsabilitat, serà considerat, a tots els efectes, responsable del tractament respecte de dit 

tractament. 

28. Obligacions post-contractuals del Contractista 

Un cop resolt el Contracte per qualsevol motiu o un cop finalitzada la seva vigència: 

a) El Contractista deixarà de tenir dret a qualsevol Contraprestació (diferent de les meritades amb 

anterioritat a la resolució). 

b) El Contractista s’obliga a transferir immediatament (a petició d’HMB i a favor d’aquest) 

qualsevol cobrament o quantitats dineràries que tingui a la seva possessió en nom d’HMB en el 
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marc de la prestació dels Serveis. 

c) Es revocaran tots els poders atorgats a favor del Contractista en virtut del Contracte i no tindran 

més efecte. En aquest sentit, el Contractista s’obliga a no fer ús d’aquests poders encara que la 

revocació no s’hagi inscrit en el Registre Mercantil. 

d) El Contractista retornarà i/o destruirà, en el seu cas, qualsevol informació, documents i 

qualssevol materials relatius a la Cartera d’immobles o HMB que pugui tenir en la seva 

possessió (ja sigui mitjançant suport físic o informàtic). 

29. Legislació aplicable i jurisdicció 

29.1. El Contracte i totes les qüestions derivades o relacionades amb ell es regiran per les lleis 

espanyoles. 

29.2. Les Parts, amb expressa renúncia al seu propi fur, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i 

Tribunals de la ciutat de Barcelona per a la resolució de qualssevol litigis, discrepàncies, qüestions o 

reclamacions que resultin de l’execució o interpretació del Contracte o relacionats amb ell, directa o 

indirectament. 

Les Parts signen el Contracte per duplicat i a un sol efecte en la data indicada a 

l’encapçalament. 

 

 

 

 

HABITATGE METRÒPOLIS 

BARCELONA, S.A.,  

representada per [*] 

  

[*],  

representada per [*] 
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ANNEX VI 

PACTE D’ACCIONISTES 
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HABITATGE METRÒPOLIS BARCELONA, SOCIETAT ANÒNIMA 

PACTE D’ACCIONISTES 

A Barcelona, [*] de [*] de 2019 

COMPAREIXEN 

D’una banda, 

El/La senyor/a [*], amb D.N.I. [*], domiciliat a [*], amb nom i representació de l’ÀREA 

METROPOLITANA DE BARCELONA, [*] (en endavant, AMB). 

D’altra banda, 

El/La senyor/a [*], amb D.N.I. [*], domiciliat a [*], amb nom i representació de l’AJUNTAMENT 

DE BARCELONA, [*] (en endavant, Ajuntament), i 

D’altra banda, 

El/La senyor/a [*], amb D.N.I. [*], domiciliat a [*], amb nom i representació de la companyia 

mercantil, [*](en endavant, Accionista Privat). 

Tots ells seran anomenats conjuntament com les «Parts» o els «Accionistes»; AMB i l’Ajuntament 

seran anomenats conjuntament com els «Accionistes Públics o els «Accionistes de la Classe A»; i 

l’Accionista Privat serà també anomenat com l’ «Accionista de la Classe B». 

MANIFESTEN 

I. Que actualment els Accionistes Públics són titulars de la totalitat del capital social de la 

companyia mercantil HABITATGE METRÒPOLIS BARCELONA, SOCIETAT 

ANÒNIMA (en endavant, HMB o Societat), constituïda en virtut d’escriptura pública 

autoritzada pel Notari de Barcelona, senyor Tomás Giménez Duart en data 19 de març de 

2018, sota el número 645 del seu protocol. 

II. Que l’Accionista Privat ha estat adjudicatari de la licitació objecte del Plec de Condicions 

per a la selecció d’un soci privat per a transformar HMB en una societat d’economia mixta 

(en endavant, Plec). 

III. Que en compliment de la resolució d’adjudicació i en els termes establerts en el Plec, s’ha 

subscrit avui en unitat d’acte, entre la Societat, d’una banda, i l’Accionista Privat, d’altra 

banda, el contracte [*] (en endavant, Contracte). 

IV. Que l’Accionista Privat, de conformitat amb el Plec i el Contracte, té l’obligació de 

subscriure un pacte d’accionistes amb els Accionistes Públics d’acord amb els termes 

establerts en el Plec.  

V. Que, per la seva banda, els Accionistes Públics estan també obligats a la subscripció d’un 

pacte d’accionistes amb l’Accionista Privat d’acord amb els mateixos termes i condicions. 

VI. Que, a l’empara de tot el que s’ha expressat, reconeixent-se recíprocament la capacitat i la 

legitimació necessàries, les Parts 
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ACORDEN 

L’atorgament d’un pacte d’Accionistes d’HMB (en endavant, Pacte) d’acord amb les següents 

CLÀUSULES 

I. PRELIMINAR 

1. Preliminar 

1.1. Objecte. El Pacte té per propòsit establir els drets i les obligacions dels Accionistes en tant 

que socis de la Societat, així com també regular la seva organització i el seu funcionament. 

A banda d’això, els Accionistes resten obligats al compliment de totes aquelles altres 

obligacions i compromisos assumits en relació amb la Societat en virtut del Plec i del 

Contracte, encara que no siguin expressament esmentats o reproduïts en el Pacte. 

1.2. Caràcter essencial de les obligacions establertes en el Contracte. Les Parts estableixen 

el caràcter essencial que té, per un compliment satisfactori del Pacte, el compliment exacte, 

tempestiu i de bona fe de totes i cadascuna de les obligacions establertes en el Contracte.  

1.3. Modificacions del Pacte. En cas de que una de les Parts consideri adient la modificació 

del contingut del Pacte, serà d’aplicació el règim de modificació establert en la clàusula 14. 

A tal efecte, les Parts són plenament coneixedores de la complexitat que tindrà l’execució 

del Contracte i, en conseqüència, s’obliguen a negociar de bona fe i amb lleialtat envers 

l’interès de la Societat les modificacions del Pacte que siguin convenients o aconsellables 

en funció de com es desenvolupi la dita execució. 

II. MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES. AUGMENTS DE CAPITAL INICIALS 

2. Obligacions de modificació estatutària i de subscripció dels augments de capital inicials de 

la Societat 

2.1. Modificació estatutària. La Junta General acordarà la modificació dels Estatuts Socials 

vigents amb la finalitat que, un cop executades totes i cadascuna de les actuacions 

expressades a continuació, quedin redactats en els termes de l’Annex (Annex II del Plec) 

que s’inclou en el Pacte (en endavant, Nous Estatuts Socials), aprovant-ne finalment un 

text refós.  

Les Parts, fent ús de tots els drets de vot de que siguin titulars en cada moment, s’obliguen 

a votar favorablement a la Junta General la modificació dels Estatuts Socials (inclosos els 

augments de capital), i a realitzar totes les actuacions complementàries o consecutives que 

siguin necessàries o convenients per tal d’assolir l’objectiu que la Societat i que les Parts 

quedin subjectes al Nous Estatuts Socials.  

A tal efecte, l’atorgament del Pacte i la subscripció dels augments de capital suposen la 

més vàlida i eficaç acceptació a tots efectes dels Nous Estatuts Socials. 

2.2. Creació de la Classe A. En el marc de la modificació estatutària referida prèviament, en 

virtut d’acord de la Junta General, les actuals accions dels Accionistes Públics seran 

transformades en accions d’una nova classe A (en endavant, Classe A) numerades 

correlativament des del número ú (1) al número seixanta (60). El règim de les accions de 

la Classe A serà l’establert en els Nous Estatuts Socials. 

2.3. Creació de la Classe B. La Junta General, de manera simultània, acordarà l’emissió d’una 

nova classe B d’accions (en endavant, Classe B) integrada per dotze mil (12.000) accions 
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nominatives de valor nominal de mil Euros (1.000 €) cadascuna d’elles i numerades 

correlativament des del número dotze mil ú (12.001) al número vint-i-quatre mil (24.000). 

El règim de les accions de la Classe B serà l’establert en els Nous Estatuts Socials. 

2.4. Augment de capital de la Classe A. També de manera simultània, en virtut d’acord de la 

Junta General, s’acordarà l’emissió d’onze mil nou-centes quaranta (11.940) noves accions 

nominatives de la Classe A numerades correlativament des del número seixanta ú (61) al 

número dotze mil (12.000), cadascuna d’un valor nominal de mil Euros (1.000 €).  

2.5. Subscripció i desemborsament de les accions de la Classe B. D’acord amb l’oferta 

presentada en el marc del Plec (en endavant, Oferta) i el Contracte, l’Accionista Privat 

haurà de subscriure la totalitat de les dotze mil (12.000) noves accions de la Classe B 

emeses, desemborsant per tant l’import de dotze milions d’Euros (12.000.000 €) en 

concepte de nominal, sense prima. La Junta General ho establirà així quan acordi l’augment 

de capital. El desemborsament serà sempre mitjançant aportacions dineràries. 

2.6. Subscripció i desemborsament de les noves accions de la Classe A. D’acord amb 

l’Oferta i el Contracte, respecte de les onze mil nou-centes quaranta (11.940) noves accions 

de la Classe A emeses, d’una banda, AMB en subscriurà cinc mil nou-centes setanta (5.970) 

i, d’altra banda, Ajuntament en subscriurà cinc mil nou-centes setanta (5.970). En 

conseqüència, l’ AMB i Ajuntament hauran de desemborsar, cadascun d’ells, l’import total 

de cinc milions nou-cents setanta mil Euros (5.970.000 €) en concepte de nominal, sense 

prima. La Junta General ho establirà així quan acordi l’augment de capital.  

2.7. Successius augments de capital de la Classe B. Els successius augments de capital de la 

Classe B serà sempre mitjançant aportacions dineràries. 

III. RÈGIM DE LES ACCIONS 

3. Transmissió d’accions de la Classe A 

3.1. Titularitat de les accions de la Classe A. Les accions de la Classe A només poden 

pertànyer, per qualsevol títol, a les entitats i organismes següents: 

i) L’AMB. 

ii) L’Ajuntament. 

iii) Les entitats o els organismes íntegrament participats per l’AMB. 

iv) Les entitats o els organismes participats íntegrament per 

l’Ajuntament.  

v) Els ajuntaments de l’àmbit territorial d’actuació de l’AMB, tal com 

aquests es delimiten en l’art. 2 de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de 

l’AMB, o en la disposició posterior que en modifiqui l’àmbit. 

vi) Les entitats o organismes íntegrament participats pels ajuntaments de 

l’àmbit territorial d’actuació de l’AMB, tal com es delimiten en l’art. 

2 de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’AMB, o en la disposició 

posterior que en modifiqui l’àmbit, sempre que l’Ajuntament 

respectiu sigui titular d’accions de la Classe A. 

3.2. Transmissions voluntàries. La transmissió d’accions de la Classe A realitzades entre 

qualsevol de les entitats i organismes expressats a l’apartat precedent serà lliure, sempre i 



 

104 

 

quan tinguin com a mínim una solvència financera equiparable a la de l’Ajuntament o 

l’AMB.  

La transmissió, si escau, s’efectuarà en els termes previstos a la normativa reguladora del 

patrimoni dels ens locals.  

En cap cas les accions de la Classe A seran transmissibles a títol voluntari a l’Accionista 

Privat o a qualsevol persona física o jurídica diferent de les expressament estipulades per 

la clàusula 3.1.  

La transmissió voluntària d’accions de la Classe A en cap cas podrà suposar el trencament 

de la paritat entre la xifra de capital social corresponent a la Classe A i la corresponent a la 

Classe B.  

Els Accionistes Públics s’obliguen envers l’Accionista Privat a no transmetre de manera 

voluntària les accions de Classe A de les quals són titulars en raó de la fundació de la 

Societat i de la subscripció de l’augment de capital referit en la clàusula 2.4. Igualment 

s’obliguen envers l’Accionista Privat a que l’entrada d’ulteriors Accionistes Públics en el 

capital de la Societat respecti sempre els criteris següents: 

3.2.1. Es faci via successius augments de capital de la Classe A aprovats per la Junta 

General. 

3.2.2. Els ulteriors Accionistes Públics tinguin les condicions de solvència i capacitat 

necessàries per a fer-se càrrec de les obligacions i compromisos propis dels 

Accionistes Públics. 

3.2.3. L’entrada d’ulteriors Accionistes Públics mai determini que els actuals 

Accionistes Públics siguin titulars de menys d’un cinquanta-u per cent (51%) 

de les accions de la Classe A. 

3.3. Transmissions forçoses. En cas d’execució forçosa d’accions de la Classe A d’acord amb 

l’art. 125 de la Llei de societats de capital, les Parts s’obliguen a fer totes les actuacions 

necessàries per tal de garantir que les accions executades siguin adquirides per alguna 

persona o entitat de les establertes en la clàusula 3.1.  

En cas de produir-se tanmateix una transmissió forçosa d’accions de la Classe A en favor 

d’una persona o entitat diferent que, d’acord amb els Nous Estatuts Socials, determini la 

seva transformació automàtica en accions de la Classe B, les Parts queden obligades a 

adoptar els acords i fer totes les actuacions necessàries o convenients amb la finalitat de 

restablir de manera immediata la paritat entre els drets de vot dels Accionistes Públics, 

d’una banda, i els de l’Accionista Privat, d’una altra. 

4. Transmissió d’accions de la Classe B 

4.1. Titularitat de les accions de la Classe B. Les accions de la Classe B només poden 

pertànyer a societats de capital que compleixin els requisits d’objecte social i solvència 

tècnica i financera especificats en l’art. 9.b).2 dels Nous Estatuts Socials.  

4.2. Transmissió voluntària de les accions de la Classe B. La transmissió voluntària de les 

accions de la Classe B (incloses les transmissions degudes a modificacions estructurals de 

qualsevol espècie que tinguin com a conseqüència jurídica un canvi de la titularitat de les 

accions de la Classe B) està sotmesa a l’autorització prèvia de la Societat.  
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L’atorgament d’aquesta autorització és competència de la Junta General i en l’adopció de 

l’acord corresponent, de conformitat amb l’art. 190.1a) de la Llei de societats de capital, 

l’Accionista titular de les accions que es pretenguin transmetre no podrà exercir el dret de 

vot. A aquests efectes les accions que es vulguin transmetre es deduiran del capital social 

per a la determinació dels quòrums de constitució i de la majoria de vots necessaris per a 

l’adopció dels corresponents acords.  

4.3. Transmissió total. L’Accionista Privat s’obliga a que tota sol·licitud d’autorització de la 

transmissió d’accions de la Classe B tingui per objecte necessàriament la totalitat de les 

accions de la Classe B existents en el moment de presentació de la sol·licitud. 

4.4. Condicions de l’adquirent. L’adquirent de les accions de la Classe B haurà de ser 

necessàriament una persona jurídica l’objecte de la qual haurà d’estar integrat per activitats 

anàlogues a les que integren l’objecte social de l’Accionista que pretén transmetre les 

accions, i haurà de gaudir d’una solvència tècnica i financera similar a les d’aquest d’acord 

amb el Plec, d’acord amb l’establert en l’art. 9.b).2 dels Nous Estatuts Socials.  

En conseqüència, la Societat no reconeixerà com Accionista a cap adquirent d’accions de 

la Classe B en el qual no concorrin els requisits referits en matèria d’objecte social i de 

solvència tècnica i financera, amb independència de que l’adquisició sigui a títol singular 

o universal o tingui caràcter voluntari o forçós. 

4.5. Comunicació al Consell d’Administració. Per a la transmissió de les accions de la Classe 

B l’Accionista que vulgui transmetre-les comunicarà al Consell d’Administració de la 

Societat el seu propòsit, qui és l’adquirent potencial, les dades que acrediten el compliment 

dels requisits que s’indiquen en el paràgraf anterior, el preu de la transmissió, el termini de 

pagament i, si escau, les garanties atorgades, així com les altres característiques de 

l’operació. La comunicació haurà d’incloure en tot cas una oferta irrevocable de compra 

de la totalitat de les acciones de la Classe B subscrita per l’adquirent potencial i un 

compromís formal d’adhesió al Pacte i al Contracte en cas d’adquisició. 

4.6. Convocatòria de la Junta General d’Accionistes. El Consell d’Administració convocarà 

la Junta General en el termini màxim de cinc (5) dies hàbils per a que es pronunciï sobre 

l’atorgament de l’autorització.  

4.7. Vigència de l’autorització. La vigència de l’autorització serà de dos (2) mesos des que 

hagi estat atorgada.  

4.8. Denegació de l’autorització. La Societat, mitjançant acord de la Junta General, denegarà 

l’autorització necessària en els casos següents: 

4.8.1. Quan l’adquirent potencial no reuneixi els requisits abans indicats en la 

clàusula 4.4 del Pacte.  

4.8.2. Quan, malgrat que l’adquirent potencial indicat per l’Accionista Privat 

reuneixi els requisits indicats, la Societat consideri més convenient obrir un 

procediment mercantil de selecció d’un adquirent alternatiu que garanteixi la 

publicitat i concurrència adequades.  

Aquest procediment mercantil de selecció de l’adquirent l’encarregarà la Junta 

General, mitjançant l’oportuna delegació, per a que el dugui a terme el Consell 

d’Administració de la Societat.  

En tot cas en aquest procediment de selecció d’un adquirent alternatiu 

l’Accionista Privat titular de les accions que es pretenen transmetre no hi 
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podrà participar ni directament ni indirecta. En canvi, hi podrà participar com 

a licitador l’adquirent potencial indicat per l’Accionista Privat que pretengui 

transmetre les accions.  

El preu de venda de les accions en aquest procediment i totes les 

característiques de la transmissió seran, com a mínim, els indicats en la 

comunicació inicial, efectuada per l’Accionista Privat que vol transmetre, al 

Consell d’Administració.  

La participació en el procediment de selecció de l’adquirent alternatiu exigirà 

l’acceptació expressa de l’obligació de comprar si el participant és seleccionat 

i d’adherir-se al Pacte en cas d’adquisició.  

La durada d’aquest procediment de selecció des de la data de la comunicació 

al Consell d’Administració, fins a la seva conclusió en què el Consell 

d’Administració autoritza l’adquisició a l’adquirent seleccionat, no podrà ser 

superior a quatre (4) mesos. 

4.8.3. En qualsevol cas, la comunicació inicial feta al Consell d’Administració es 

considerarà com una oferta irrevocable de venda de les accions sigui a 

l’adquirent potencial indicat inicialment, sigui a l’adquirent qui resulti 

seleccionat d’acord amb el procediment de selecció de l’adquirent alternatiu. 

4.9. Règim especial de les transmissions intra-grup. En el cas de transmissió de les accions 

de la Classe B a societats que pertanyin al mateix grup de societats que l’Accionista Privat, 

la Junta General només podrà denegar l’autorització en el supòsit establert en la clàusula 

4.8.1. Serà d’aplicació el concepte de grup establert en l’art. 42 del Codi de Comerç.  

4.10. Vigència del règim establert pels números 4.2 a 4.9 de la present clàusula. El règim 

establert als números 4.2 a 4.9 de la present clàusula no serà aplicable durant els primers 

cinc (5) anys de vigència del Pacte durant els quals serà d’aplicació el que disposa la 

clàusula 5 del Pacte. 

[N.B: EL TERMINI DE CINC ANYS PODRA SER SUPERIOR EN FUNCIÓ DE L’OFERTA QUE 

FACI EL LICITADOR QUE RESULTI ADJUDICATARI] 

4.11. Transmissions forçoses. Si es produeix l’adquisició de les accions de la Classe B com a 

conseqüència d’un procediment judicial o administratiu d’execució forçosa, serà 

d’aplicació l’art. 125 de la Llei de societats de capital i per tant la Societat només podrà 

impedir la inscripció de la transmissió de les accions en el llibre-registre d’accions 

nominatives, i per tant no considerar com a soci a un adquirent que compleixi els requisits 

expressats en l’art. 9.b).2 dels Nous Estatuts Socials, si presenta a l’adquirent un altre 

adquirent, que també compleixi els mateixos requisits, seleccionat mitjançant el 

procediment mercantil de selecció regulat en la clàusula 4.8.2 anterior. 

L’aplicació d’aquest procediment haurà de garantir que l’adquisició es faci pel valor 

raonable d’acord amb l’art. 124.2 de la Llei de societats de capital.  

Aquesta regla en matèria de transmissions forçoses serà d’aplicació des de l’entrada en 

vigor del Pacte en els termes dels apartats 4.2 a 4.9 i per tant tot i que no s’hagin complert 

encara els primers cinc (5) anys de vigència del Pacte. 

4.12. Transmissions indirectes de les acciones de la Classe B. Compromís de l’Accionista 

Privat. L’Accionista Privat queda obligat, en unitat d’acte a la subscripció del Pacte, a 

introduir en els seus estatuts socials, inscrivint-les en el Registre Mercantil, les 
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corresponents clàusules que garanteixin que qualsevol transmissió d’accions o 

participacions representatives del capital social de l’Accionista Privat quedi sotmesa al 

mateix règim establert per la present clàusula 4 en tant que es tractarà de transmissions 

indirectes d’accions de la Classe B de la Societat.  

Aquesta regla en matèria de transmissions indirectes serà d’aplicació des de l’entrada en 

vigor del Pacte en els termes dels apartats 4.2 a 4.9 i per tant tot i que no s’hagin complert 

encara els primers cinc (5) anys de vigència del Pacte. 

5. Intransmissibilitat de les accions de la Classe B durant els primers cinc anys de vigència 

del Pacte  

5.1. Règim d’intransmissibilitat. Durant els primers cinc (5) anys de vigència del Pacte les 

accions de la Classe B seran intransmissibles per qualsevol títol voluntari (incloses les 

transmissions degudes a modificacions estructurals de qualsevol espècie que tinguin com 

a conseqüència jurídica un canvi de la titularitat de les accions de la Classe B) llevat que la 

totalitat dels Accionistes Públics atorguin discrecionalment el seu consentiment a la 

transmissió sol·licitada per l’Accionista Privat. 

5.2. Constitució de dret real de penyora. Durant els primers (5) anys de vigència del Pacte, 

l’Accionista Privat podrà constituir un dret real de penyora sobre les accions de la Classe 

B sempre que sigui necessari per atendre els seus compromisos d’acord amb el Plec i el 

Contracte. 

[N.B: EL TERMINI DE CINC ANYS PODRA SER SUPERIOR EN FUNCIÓ DE L’OFERTA QUE 

FACI EL LICITADOR QUE RESULTI ADJUDICATARI] 

6. Desinversió de l’Accionista Privat  

6.1. Decisió de desinversió. Una vegada complerts els primers cinc (5) anys de vigència del 

Pacte, l’Accionista Privat tindrà la facultat de prendre la decisió de desinversió de la 

Societat. L’Accionista Privat s’obliga a que, en cas de desinversió de la seva posició 

accionarial en la Societat, dita desinversió s’instrumenti de manera preferent com una 

transmissió de les accions o participacions representatives del capital social de l’Accionista 

Privat, evitant-se per tant la transmissió directa de les accions de la Classe B de la Societat. 

6.2. Remissió al règim de la Clàusula 4. En qualsevol cas de desinversió, sigui mitjançant 

transmissió directa o indirecta de les accions de la Classe B, l’Accionista Privat haurà de 

posar en funcionament el mecanisme de transmissió establert a les clàusules 4.2 a 4.9. 

[N.B: EL TERMINI DE CINC ANYS PODRA SER SUPERIOR EN FUNCIÓ DE L’OFERTA QUE 

FACI EL LICITADOR QUE RESULTI ADJUDICATARI] 

7. Creació de la Classe C d’accions sense vot 

7.1. Consentiment dels Accionistes Públics i de l’Accionista Privat. Accions sense vot. 
Previ el consentiment per escrit dels Accionistes Públics i de l’Accionista Privat, la Junta 

General podrà acordar la creació d’accions de Classe C, que hauran de ser accions sense 

vot. 

7.2. Titularitat de les accions de Classe C. Les accions de Classe C només podran pertànyer 

a persones físiques per tal de permetre l’accés de petits inversors a la titularitat del capital 

de la Societat mitjançant aportacions dineràries.  
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Els Accionistes Públics i l’Accionista Privat no tindran dret de preferència en el moment 

d’acordar-se la seva emissió.  

Hauran d’establir-se mecanismes per garantir que els accionistes de la Classe C no puguin 

adquirir un percentatge significatiu dintre de la pròpia Classe C a fi de permetre la màxima 

difusió dels títols. 

7.3. Percentatge màxim d’accions de la Classe C. Les accions de Classe C podran suposar 

com a màxim el deu per cent (10%) del capital de la Societat. 

IV. GOVERN CORPORATIU 

8. Junta General d’Accionistes.  

8.1. En matèria de Junta General d’Accionistes serà d’aplicació el que disposen els arts. 15 a 

20 del Estatuts Socials, així com la Llei de societats de capital i la resta de disposicions que 

siguin d’aplicació.  

En particular: 

8.1.1. Fora dels supòsits en que sigui obligatori el quòrum ordinari previst a la pròpia 

Llei de societats de capital, la Junta General quedarà vàlidament constituïda 

en primera convocatòria quan hi concorrin, presents o representats, accionistes 

que siguin titulars del setanta per cent (70%) del capital subscrit amb dret de 

vot. En segona convocatòria serà vàlida la constitució de la Junta General quan 

hi concorrin, presents o representats, accionistes que siguin titulars del 

seixanta per cent (60%) del capital subscrit amb dret de vot. 

8.1.2. No obstant caldrà que en primera convocatòria hi concorrin, presents o 

representats, accionistes que sigui titulars del vuitanta per cent (80%) del 

capital subscrit amb dret de vot, i en segona accionistes que ho siguin del 

setanta per cent (70%) per a que la Junta General pugui adoptar vàlidament 

acords relatius als extrems següents:  

i) L’emissió d’obligacions, així com qualsevol altra operació 

d’endeutament superior als sis milions d’Euros (6.000.000 €). 

ii) L’augment o la reducció del capital social i qualsevol altra 

modificació dels Estatuts Socials. 

iii) La transformació, la fusió, l’escissió i la cessió global de l’actiu i el 

passiu. 

iv) La dissolució de la Societat per mer acord de la Junta General regulada 

en l’art. 368 de la Llei de societats de capital. 

v) L’aprovació dels comptes anuals i l’aplicació del resultat. 

8.1.3. Fora dels supòsits concrets en que per a l’adopció d’acords siguin obligatòries 

les majories ordinàries previstes a la pròpia Llei, la Junta General adoptarà els 

acords amb el vot favorable de les tres quartes parts dels vots dels accionistes 

presents o representats en la reunió. 

9. Consell d’Administració.  
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9.1. En matèria de Consell d’Administració serà d’aplicació el que disposen els arts. 21 a 27 

del Estatuts Socials, així com la Llei de societats de capital i la resta de disposicions que 

siguin d’aplicació.  

En particular: 

9.1.1. Havent estat convocats els Consellers mitjançant alguna de les formes 

indicades en els Estatuts Socials, el Consell d’Administració quedarà 

constituït vàlidament quan hi concorrin a la reunió, presents o representats, la 

majoria dels seus membres. 

9.1.2. No obstant, sense convocatòria prèvia, el Consell d’Administració quedarà 

constituït vàlidament quan hi concorrin presents o representats la totalitat dels 

seus membres i decideixin per unanimitat celebrar la sessió. Els Consellers 

només es podran fer representar per un altre Conseller i la representació es 

conferirà per carta adreçada al/la President/a. 

9.1.3. El President o Presidenta no tindrà en cap cas vot diriment. 

9.1.4. Per a la validesa dels acords del Consell d’Administració es requerirà el vot 

favorable de la majoria absoluta dels membres que hi concorrin.  

No obstant, serà necessari el vot favorable de les dos terceres parts dels 

membres del Consell d’Administració per a la validesa dels acords relatius als 

extrems següents: 

i) La delegació permanent de facultats del Consell d’Administració en 

el Conseller Delegat o Consellera Delegada i en la Comissió 

Executiva. 

ii) La designació del Conseller Delegat o Consellera Delegada i dels 

membres de la Comissió Executiva. 

iii) La celebració de contractes de qualsevol tipus per una quantia igual o 

superior a sis milions d’euros (6.000.000 €).  

iv) La formulació dels comptes anuals i de la proposta d’acord de la Junta 

General sobre l’aplicació del resultat. 

v) La formulació de la proposta d’acord de la Junta General sobre la 

modificació dels Estatuts Socials. 

vi) La formulació de la proposta d’acord de la Junta General sobre 

modificacions estructurals. 

9.2. Posició comuna de les Parts sobre l’aplicació de les disposicions de la Llei de societats 

de capital en matèria de situacions de conflictes d’interès en el Consell 

d’Administració i de la Comissió Executiva quan es tracti de qüestions vinculades 

amb el Contracte. Situacions en les quals el President del Consell d’Administració i 

de la Comissió Executiva disposarà de vot diriment. En relació amb les reunions del 

Consell d’Administració i de la Comissió Executiva en les quals es deliberi i es prenguin 

acords sobre qüestions vinculades amb el Contracte seran d’aplicació les regles següents: 

9.2.1. Les Parts entenen que, en la mesura que tots els membres del Consell 

d’Administració i de la Comissió Executiva seran persones físiques, no es 
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plantejaran conflictes d’interès directes atès que la contrapart del Contracte és 

l’Accionista Privat. Pel que fa als possibles conflictes d’interès indirectes, les 

Parts consideren que, com a regla general, serà d’aplicació l’art. 231.1 de la 

Llei de societats de capital. En conseqüència, en la mesura que cap dels 

supòsits establerts a l’esmentat precepte sigui d’aplicació, els membres del 

Consell d’Administració i de la Comissió Executiva proposats per 

l’Accionista Privat no estaran en situació de conflicte d’interès indirecte i, per 

tant, podran prendre part en les deliberacions i votacions a les que té per 

objecte aquesta clàusula.  

9.2.2. No obstant això, amb la finalitat de garantir que la Societat gaudeixi d’un 

mecanisme efectiu de protecció de la seva posició com a part contractual, les 

Parts disposen que el President del Consell d’Administració i de la Comissió 

Executiva tindrà vot diriment en cas d’empat en els supòsits en que el Consell 

d’Administració i/o la Comissió Executiva hagin de prendre decisions o 

adoptar acords, en nom i per compte de la Societat, sobre les matèries 

següents: 

i) Modificació, resolució i extinció del Contracte. 

ii) Imposició de les penalitats previstes al Plec. 

iii) La contractació, modificació, resolució i extinció dels contractes 

relatius a l’obra i als projectes arquitectònics amb empreses que 

formin part, de conformitat amb l’article 42 del Codi de Comerç, del 

mateix grup d’empreses que el soci privat. 

9.3. Compromisos de les Parts en matèria de govern corporatiu i gestió de la Societat. Les 

Parts queden obligats a exercir de manera concordant i unànime els drets de vot en els 

òrgans socials i a realitzar totes les actuacions que siguin necessàries o convenients per tal 

fer efectius els acords i decisions següents: 

9.3.1. El nombre de membres del Consell d’Administració serà de vuit (8). Tots els 

membres del Consell d’Administració seran necessàriament persones físiques. 

En cas de produir-se vacants per qualsevol causa, els Accionistes Públics i 

l’Accionista Privat s’obliguen a realitzar amb la màxima celeritat totes les 

actuacions convenients o necessàries per a cobrir totes les vacants. La proposta 

del nou membre del Consell d’Administració correspondrà a l’Accionista que 

hagués proposat a la persona que hagi perdut la condició de membre del 

Consell d’Administració. 

9.3.2. Es designarà un secretari no conseller que exercirà les funcions pròpies del 

càrrec. 

9.3.3. Els Accionistes Públics proposaran quatre (4) membres i l’Accionista Privat 

en proposarà uns altres quatre (4). Tots ells hauran de tenir la necessària 

competència i professionalitat en l’àmbit propi de l’objecte de la Societat. Els 

membres del Consell d’Administració proposats pels Accionistes Públics en 

cap cas rebran una remuneració a càrrec de la Societat. 

9.3.4. El membre del Consell d’Administració que sigui designat President o 

Presidenta del Consell d’Administració serà una persona física proposada pels 

Accionistes Públics, previ acord dels mateixos. 
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9.3.5. El membre del Consell d’Administració que sigui designat Conseller Delegat 

o Consellera Delegada serà una persona física proposada per l’Accionista 

Privat. Al Conseller Delegat o Consellera Delegada el Consell 

d’Administració li atorgarà totes les facultats legalment delegables excepte 

aquelles que el propi Consell d’Administració delegui a la Comissió 

Executiva. 

9.3.6. El Consell d’Administració aprovarà dintre dels sis (6) mesos següents a la 

seva constitució:  

9.3.6.1. Un reglament intern de compliment normatiu en els àmbits que 

es considerin prioritaris en atenció a l’activitat de la Societat. 

9.3.6.2. Un reglament intern de conflictes d’interès.  

9.3.6.3. Un reglament intern sobre procediment de contractació de la 

Societat. 

9.3.6.4. Un reglament intern sobre qualitat de la construcció i disseny 

dels habitatges. 

9.3.7. Es designarà pel Consell d’Administració una Comissió Executiva integrada pel 

President o Presidenta, el Conseller Delegat o Consellera Delegada i dos vocals 

del Consell d’Administració (un a proposta dels Accionistes Públics i un a 

proposta de l’Accionista Privat). El Consell d’Administració delegarà en la 

Comissió Executiva les facultats següents: 

9.3.7.1. Aprovació de contractes d’obres per valor superior a un milió 

d’Euros (1.000.000 €). 

9.3.7.2. Aprovació de la contractació dels projectes arquitectònics 

corresponents a les promocions i aprovació del mateixos 

projectes. 

9.3.7.3. Aprovació de la contractació de la direcció d’obres. 

9.3.8. Els Accionistes Públics designaran de comú acord, fent-se càrrec dels costos 

corresponents, un «Controller» que tindrà les facultats següents: 

9.3.8.1. Assistència a les reunions del Consell d’Administració i de la 

Comissió Executiva amb veu però sense vot. 

9.3.8.2. Sol·licitud al Consell d’Administració, a la Comissió Executiva 

i als membres del Consell d’Administració a títol individual de 

totes les informacions i documents que consideri rellevants als 

efectes de controlar i supervisar l’activitat de la Societat. Amb 

aquesta finalitat el «Controller» podrà sol·licitar la celebració 

de reunions, aclariments a les informacions o documents rebuts 

i accedir a la seu i dependències de la Societat, així com als seus 

arxius físics i electrònics. 

9.3.8.3. El «Controller» reportarà davant els Accionistes Públics. 

9.3.8.4. En cas de designar-se «Controller» a una societat o entitat 

jurídica, els Accionistes Públics hauran de comunicar al 



 

112 

 

Consell d’Administració la identitat de la persona física que 

exercitarà les funcions encomanades. 

9.3.9. La gestió administrativa, comptable i fiscal de la Societat, així com la relació 

amb l’auditor de comptes, seran a càrrec de l’Accionista Privat i dels seus propis 

recursos humans i materials, a títol de prestació accessòria a les seves 

obligacions d’aportació. 

9.3.10. Als efectes de la determinació de competències en matèria de contractació en 

funció de la quantia, s’ha de tenir present l’import global de cada actuació sense 

que s’admeti el fraccionament de l’objecte contractual 

V. ESTRUCTURA FINANCERA. DISTRIBUCIONS ALS ACCIONISTES 

10. Estructura financera de la Societat 

10.1. Ratio d’endeutament de la Societat. Els Accionistes s’obliguen a prendre totes les 

decisions i a realitzar totes les actuacions que siguin necessàries o convenients a l’efecte 

de garantir que el deute net de la Societat no sigui en cap moment superior a un ratio de un 

vuitanta per cent (80%) de la totalitat dels recursos aplicats al seu finançament.  

10.2. En particular, ratio d’endeutament hipotecari de la Societat. En particular, els 

Accionistes s’obliguen a prendre totes les decisions i a realitzar totes les actuacions 

necessàries o convenients a l’efecte de garantir que l’endeutament de la Societat mitjançant 

préstecs o crèdits amb garantia hipotecaria constituïda sobre els immobles de què sigui 

titular no sigui en cap moment superior a un ratio de un vuitanta per cent (80%) de la 

valoració dels immobles (sol i construcció). 

11. Distribucions als Accionistes 

11.1. Competència de la Junta General. La Junta General serà l’òrgan competent per resoldre 

sobre l’aplicació del resultat i ho haurà de fer de conformitat amb el balanç aprovat i 

d’acord amb el que disposen els Estatuts, la Llei de societats de capital i les disposicions 

concordants.  

11.2. Pagament d’un dividend mínim. A tal efecte, sempre que hi hagin beneficis legalment 

distribuïbles, la Junta General acordarà necessàriament el pagament d’un dividend igual o 

superior a un terç d’aquests beneficis legalment distribuïbles d’acord amb la normativa 

d’aplicació.  

11.3. Dividend preferent de les accions de la Classe B amb caràcter temporal. Sobre la 

totalitat dels dividends acordats per la Junta General relatius als primers quinze (15) 

exercicis socials durant els quals el Pacte tindrà vigència (és a dir, relatius als exercicis 

socials 2019 fins a 2033, ambdós inclosos), sempre que hi hagin beneficis legalment 

distribuïbles, l’Accionista Privat, en tant que titular de les accions de la Classe B, tindrà 

dret, tots i cadascun dels exercicis socials referits, a un dividend preferent per un import 

igual a un quatre i mig per cent (4,5%) de l’import efectivament desemborsat per 

l’Accionista Privat per la subscripció de la totalitat de les accions de la Classe B que siguin 

de la seva titularitat en el moment d’acordar-se el dividend. Aquesta regla serà també 

aplicable al pagament de quantitats a compte de dividends que puguin ser acordades. 

[N.B: EL TERMINI DE QUINZE EXERCICIS SOCIALS I/O EL PERCENTATGE D’UN 4,5% 

PODRAN SER INFERIORS EN FUNCIÓ DE L’OFERTA QUE FACI EL LICITADOR QUE 

RESULTI ADJUDICATARI] 
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11.4. Dividend ordinari de les acciones de les Classes A i B. Una vegada satisfet aquest 

dividend preferent de les accions de la Classe B, la resta dels dividends correspondran a 

tots el Accionistes, sense distinció de classes, a proporció de la seva participació en el 

capital social. 

11.5. Exclusió del dret de separació per manca de distribució de dividends. Les Parts 

exclouen a tots efectes l’aplicació del dret de separació en cas de manca de distribució de 

dividends establert en l’art. 348 bis de la Llei de societats de capital. 

VI. SITUACIONS DE BLOQUEIG EN ELS ÒRGANS SOCIALS 

12. Situacions de bloqueig 

12.1. Obligacions de bona fe. Els Accionistes faran els seus majors esforços per evitar les 

situacions de bloqueig i tractaran de resoldre per si mateixos les situacions que es presentin 

dins dels quinze (15) dies posteriors al moment en el qual s’hagi fet evident el risc de 

bloqueig a la Junta General d’Accionistes o al Consell d’Administració. Aquest termini 

només podrà ser prorrogat per decisió unànime dels Accionistes, Públics i Privats. 

12.2. Formalització de la situació de bloqueig. Vençut aquest termini de quinze (15) dies 

correguts, l’Accionista que, de manera directa o mitjançant un membre del Consell 

d’Administració de la seva confiança, hagi efectuat la proposta d’acord que hagi donat lloc 

a la situació de bloqueig, podrà dirigir al Consell d’Administració una comunicació 

sol·licitant que es declari formalitzada la situació de bloqueig.  

El Consell d’Administració farà la declaració si es compleixen els requisits abans 

esmentats, nomenant un mediador d’acord amb la legislació de mediació en matèries civils 

i mercantils.  

Els Accionistes s’obliguen des d’ara a subscriure la sol·licitud de mediació i a acceptar 

com mediador a la persona nomenada pel Consell d’Administració d’acord amb la 

legislació aplicable. 

12.3. Situació durant la vigència de la situació de bloqueig. Durant la vigència de la situació 

de bloqueig tots els Accionistes, membres del Consell d’Administració i la resta de 

persones involucrades en la gestió i administració de la Societat resten obligades a seguir 

actuant en benefici de l’interès de la Societat. 

12.4. Termini màxim de la mediació. El mediador disposarà d’un termini màxim de trenta (30) 

dies hàbils en el municipi de Barcelona, comptadors des del dia de la reunió inicial, per fer 

arribar als Accionistes una proposta de solució de la situació de bloqueig que sigui 

acceptada per tots els Accionistes.  

12.5. Acceptació de la solució proposada pel mediador. En cas d’acceptar-se aquesta solució 

per tots els Accionistes, el Consell d’Administració declararà finalitzada la situació de 

bloqueig. 

12.6. No acceptació de la solució proposada pel mediador. Aplicació del mecanisme de 

desbloqueig i venda de la totalitat de les accions de la Classe B. En cas de no acceptar-

se aquesta solució per part de tots o algun o alguns dels Accionistes, es procedirà de la 

manera següent: 

12.6.1. El President del Consell d’Administració, en nom i per compte dels 

Accionistes, encarregarà a una firma d’auditoria (escollida d’entre les cinc (5) 

que tinguin més xifra de facturació en el mercat espanyol durant l’exercici 
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previ a la data de declaració de la situació de conflicte) la valoració de la 

Societat. La firma designada haurà d’emetre i lliurar el seu informe dintre d’un 

termini màxim de dos (2) mesos des de la formalització del encàrrec 

professional. 

12.6.2. La subscripció del Pacte val com un apoderament irrevocable a favor del 

President del Consell d’Administració per fer l’encàrrec professional esmentat 

i també com un compromís irrevocable dels Accionistes de satisfer els 

honoraris de la firma contractada a proporció de la seva respectiva participació 

en el capital de la Societat.  

A tal efecte, el President del Consell d’Administració vetllarà per l’existència 

d’una comunicació fluida entre els Accionistes i la firma contractada, 

garantint que l’encàrrec pugui complir-se amb la màxima diligència i eficàcia.   

12.6.3. Una vegada signat, i lliurat al President del Consell d’Administració, 

l’informe de valoració de la Societat, durant dels tres (3) mesos següents a la 

data del seu lliurament, els Accionistes Públics tindran el dret d’adquisició 

preferent de la totalitat de les accions de la Classe B pel preu que determini 

l’informe de valoració.  

Aquest dret d’adquisició preferent podrà exercir-se pels Accionistes Públics 

en nom i per compte d’ells mateixos, de manera individual o conjunta en els 

termes que ells mateixos convinguin, o en nom i per compte d’un tercer 

lliurament designat per comú acord de tots ells.  

En cas exercir-se aquest dret d’adquisició preferent, l’Accionista Privat tindrà 

l’obligació de vendre la totalitat de les accions de la Classe B pel preu que 

determini l’informe de valoració al Accionista Públic, o als Accionistes 

Públics, o al tercer, que s’escaigui. A tal efecte, es remetrà a l’Accionista 

Privat una comunicació fefaent on es designarà una notaria de Barcelona per 

a procedir l’atorgament de l’escriptura de compra-venda dintre d’un termini 

de trenta (30) dies hàbils en el municipi de Barcelona comptadors des de la 

data de la comunicació fefaent. 

12.6.4. Si dintre del termini de tres (3) mesos abans esmentat els Accionistes Públics 

no comuniquen fefaentment a l’Accionista Privat l’exercici del dret 

d’adquisició, ni en nom i per compte propi, ni en nom i per compte d’un tercer, 

l’Accionista Privat tindrà el dret de trobar un adquirent de la totalitat de les 

accions de la Classe B durant els tres (3) mesos següents.  

Aquesta transmissió es podrà fer en les condicions econòmiques que 

l’Accionista Privat tingui per convenients en el benentès que l’adquirent haurà 

de complir sempre els requisits establerts en la clàusula 4.4.  

A tal efecte, l’Accionista Privat remetrà a la Societat una comunicació fefaent 

amb tota la informació rellevant, podent-se en aquest cas denegar 

l’autorització només en el supòsit establert en la clàusula 4.8.1. És dir, quan 

l’adquirent proposat no compleixi els requisits exigits pel Plec i el Contracte. 

12.6.5. Qualsevol adquirent de la totalitat de les accions de la Classe B seleccionat 

d’acord amb les diverses alternatives i procediments considerats per la present 

clàusula, a més de complir els requisits establerts en cada cas, haurà de 

subscriure la seva adhesió al Pacte i al Contracte, amb unitat d’acte amb 
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l’atorgament de l’escriptura de compra-venda de la totalitat de les accions de 

la Classe B.  

Sense el compliment d’aquesta obligació d’adhesió al Pacte i al Contracte, 

l’adquisició no tindrà cap validesa ni eficàcia front la Societat ni front els 

Accionistes Públics. 

VII. DISPOSICIONS FINALS 

13. Durada del Pacte 

13.1. Dissolució i obertura de la liquidació de la Societat. El Pacte deixarà de ser vigent quan 

s’acordi la dissolució i l’obertura de la fase de liquidació de la Societat. 

13.2. Comú acord de totes les Parts per escrit. El Pacte deixarà de ser vigent quan així ho 

acordin totes les Parts per escrit. 

14. Modificació del Pacte 

Cap canvi o modificació del Pacte serà considerada vàlida tret que es realitzi per escrit i sigui 

subscrita per totes les Parts o els seus representants degudament autoritzats.  

En cas que qualsevol de les Parts proposi a les altres una modificació raonada i justificada del Pacte, 

totes les Parts faran els seus millors esforços per negociar de bona fe la proposta de modificació i 

arribar a una solució de comú acord. 

15. Invalidesa 

Si es determinés en virtut de resolució judicial que qualsevol disposició del Pacte és invàlida, les 

disposicions restants romandran en plena vigència sempre que la finalitat material i les estipulacions 

essencials del Pacte conservin validesa. D'ocórrer aquesta determinació, les Parts faran els seus 

millors esforços per acordar estipulacions que reemplacin de la manera més propera possible les 

estipulacions invàlides. 

16. Incompliment 

16.1. Aplicació de les disposicions generals de Dret. En cas d’incompliment o compliment 

defectuós de les obligacions, compromisos, disposicions, terminis, condicions o acords 

continguts en el Pacte, la Part o les Parts que es considerin perjudicades hauran de requerir 

a la Part o a les Parts a les quals considerin imputable l’incompliment o el compliment 

defectuós un requeriment fefaent i els atorgarà un termini d’almenys trenta (30) dies 

naturals, comptadors des de la notificació del requeriment, per a procedir a un compliment 

íntegre i exacte de les seves obligacions.  

Una vegada transcorregut aquest termini sense haver-se regularitzat la situació a la seva 

satisfacció, la Part o les Parts que es considerin perjudicades podran exercir les accions i 

els drets que corresponguin a l’empara de disposicions generals del Dret.  

16.2. Resolució del Contracte per incompliment del contractista. Opció de compra 

atorgada als Accionistes Públics. En cas que el Contracte sigui resolt per la Societat per 

incompliment de l’Accionista Privat, en tant que adjudicatari, els Accionistes Públics, 

tindran la facultat de comprar les accions de la Classe B en els termes següents:  

16.2.1. La decisió d’exercici de l’opció de compra haurà d’adoptar-se per acord de 

tots els Accionistes Públics.  
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16.2.2. L’exercici de l’opció de compra haurà de realitzar-se pels Accionistes Públics 

en nom i per compte d’ells mateixos, de manera individual o conjunta en els 

termes que ells mateixos convinguin, o en nom i per compte d’un tercer 

lliurament designat per comú acord de tots ells. 

16.2.3. La compra haurà de tenir necessàriament com objecte la totalitat de les 

acciones de la Classe B existents en el moment en el qual es formalitzi 

l’adquisició. 

16.2.4. La decisió d’exercici de l’opció de compra haurà de notificar-se de manera 

fefaent a l’Accionista Privat dins d’un termini de trenta (30) dies hàbils en el 

municipi de Barcelona comptadors des de la data en que s’hagi resolt per la 

Societat el Contracte per incompliment de l’Accionista Privat en tant que 

adjudicatari.  

16.2.5. El preu de compra de la totalitat de les accions de la classe B es fixarà d’acord 

amb el procediment establerts en les clàusules 12.6.1 i 12.6.2. 

16.2.6. El pagament del preu de compra serà al comptat. 

16.2.7. En virtut de l’atorgament d’aquesta opció de compra, l’Accionista Privat 

queda obligat a respectar-la i, en conseqüència, tindrà l’obligació de vendre la 

totalitat de les accions de la Classe B pel preu que determini l’informe de 

valoració a l’Accionista Públic, o als Accionistes Públics, o al tercer, que 

s’escaigui.  

A tal efecte, es remetrà a l’Accionista Privat una comunicació fefaent on es 

designarà una notaria de Barcelona per a procedir l’atorgament de l’escriptura 

de compra-venda dintre d’un termini de trenta (30) dies hàbils en el municipi 

de Barcelona comptadors des de la data de la comunicació fefaent.  

17. Notificacions 

Totes les notificacions que s'efectuïn en virtut del Pacte només es consideraran cursades quan anessin 

realitzades en forma expressa i per escrit, o bé quan la Part que fos notificada atorgués avís de rebut 

a l'altra Part.  

Les notificacions hauran de ser enviades als domicilis següents:  

i) AMB: [*] 

ii)  Ajuntament: [*] 

iii) Accionista Privat: [*] 

18. Llei aplicable 

El Pacte, així com tots els efectes que se’n derivin, queden sotmesos a la legislació espanyola. 
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19. Disputes o controvèrsies entre les Parts. Obligacions de negociació. Jurisdicció competent 

19.1. En cas que es produeixin disputes o controvèrsies sobre la interpretació, validesa o eficàcia 

del Pacte, les Parts han de fer els seus millors esforços de bona fe per arribar a un acord 

raonable i a una resolució equitativa i acordada mútuament sobre les qüestions que siguin 

objecte del conflicte. A tal efecte, qualsevol de les Parts podrà dirigir una comunicació 

fefaent a la resta de les Parts formalitzant l’obertura d’un període inicial de negociacions.  

Aquest període inicial de negociacions haurà de tenir una durada mínima de tres (3) mesos, 

que podran prorrogar-se en virtut d’acord escrit de totes les Parts durant el període o 

períodes addicionals que s’estableixin.  

Una vegada exhaurit el període inicial, o el període de pròrroga establert, s’entendran 

fracassades les negociacions i les Parts seran lliures de realitzar les actuacions que 

considerin procedents d’acord amb la legislació aplicable. 

19.2. Sens perjudici del que s’estableix en matèria de mediació en les situacions de bloqueig, 

una cop fracassades les negociacions d’acord amb la clàusula 19.1 precedent, el 

coneixement i la resolució de totes les disputes o controvèrsies que puguin plantejar-se en 

relació amb la interpretació, validesa o eficàcia del Pacte correspondrà als Tribunals de la 

ciutat de Barcelona que en tinguin la competència. 

20. Confidencialitat 

20.1. Regla general. Les Parts s'obliguen a guardar la confidencialitat de tota la informació que 

rebin i obtinguin en virtut del Pacte i altra documentació contractual i en ocasió de la seva 

participació en la Societat, així com en ocasió o a conseqüència d’haver pres part en la 

licitació objecte del Plec .  

Tota la informació rebuda per les Parts haurà de ser manejada i mantinguda amb absoluta 

discreció i subjecta a la més estricta confidencialitat.  

Aquestes obligacions són independents de la vigència de la Societat i/o de la vigència del 

Pacte, per la qual cosa regiran encara després d'acabada o dissolta la Societat, o de 

finalitzada la vigència del Pacte, o perdre les Parts la condició d’Accionista. 

20.2. Excepcions legals. La present obligació de confidencialitat no s’aplicarà en els casos en 

què, d’acord amb la legislació aplicable, la corresponent informació o documentació s’hagi 

de comunicar a entitats o persones alienes a les Parts. 

Tampoc serà d’aplicació quan alguna autoritat pública o privada, dins de les seves facultats 

i per mitjà d'un requeriment legalment vàlid, sol·liciti el lliurament d'informació 

confidencial a la Societat i/o als Accionistes. 

21. Prevalença del Pacte sobre els Nous Estatus  

En el supòsit de discrepància entre l’establert en el Pacte i l’establert en els Nous Estatuts Socials, 

les Parts declaren que preval l’establert en el Pacte.  
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ANNEX VII 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Qui sotasigna el/la senyor/a ....................................................................................., amb DNI/NIE 

núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica 

...................................................................................., amb NIF núm. ........................................, amb 

la següent adreça de correu electrònic ........................................ i als efectes de licitar en el 

procediment d'adjudicació del contracte de selecció d’un soci privat per a transformar Habitatge 

Metròpolis Barcelona S.A. en una societat d’economia mixta. 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT   

Que l’entitat que representa té capacitat jurídica i d’obrar suficient, segons s’acredita en: 

 RELI (Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya) 

 ROLECE (Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado) 

 Segons la següent referència documental: 

 L’escriptura d’apoderament / de constitució / de nomenament d’administrador 

atorgada en data ............................. davant el notari ................................................ 

amb el núm.................... del seu protocol; 

 L’acta de l’assemblea / junta de data .................  

Que l’activitat que desenvolupa l’empresa i que consta com a objecte social als 

seus estatuts o regles fundacionals és la següent .................................................. 

Que no està incursa en prohibicions de contractar amb l’Administració establertes 

a l’art. 60 TRLCSP i què està al corrent del compliment de les obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 

Que no està donat/da de baixa de la matrícula de l’Impost d’Activitats 

Econòmiques (IAE) i que hi figura inscrit/a en l’epígraf/s ..................................... 

Que Sí / No  es troba en un supòsit d’exempció de l’IAE legalment previst. 

Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades: 

 No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons 

la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el 

seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els 

termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra 

la Hisenda Pública. 

 Té/tenen relacions legals amb paradisos fiscals (se’n donarà publicitat en el perfil de 

contractant) i presenta la següent documentació descriptiva dels moviments financers i 

tota la informació relativa a aquestes actuacions: 

.................................................................... 

Que Sí / No té relacions legals amb paradisos fiscals i, en cas afirmatiu, presenta la següent 

documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions 

........................................ 
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Que compleix les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals. 

Que compleix les obligacions legals en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes. 

Solvència econòmica 

Que la xifra anual de negocis durant els tres últims anys ha estat la següent: 

Any Xifra anual de negocis 

  

  

  

Solvència tècnica 

Que l’import anual, sense incloure els impostos, executat durant l’any de superior execució en el 

decurs dels últims cinc anys en serveis de naturalesa igual o similar que els que constitueixen 

l’objecte d’aquest contracte ha estat de ................ euros 

Que es compromet a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials 

següents: 

El personal tècnic participant en el contracte, especialment els encarregats directament de les tasques 

de la clàusula 3 del PPT, han de tenir els títols o acreditacions acadèmics o professionals següents: 

grau en l’àmbit de les ciències socials en economia, sociologia, ADE o similars i amb una experiència 

professional mínima de 2 anys. 

Per a empreses de més de 50 treballadors: 

 Que el nombre global de treballadors de plantilla són......... i  el nombre particular de 

treballadors amb discapacitat .................... i el percentatge que representen aquests últims 

respecte la plantilla global és del ................... 

o 

 Que ha optat pel compliment de les mesures alternatives legalment previstes 

Per a empreses que conformen grup empresarial 

Que l’empresa .......................... forma part del grup empresarial .......................... i que l’empresa/les 

empreses del mateix grup (nom de les empreses) ............................. es presenta/en també a la present 

licitació. 

Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol 
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Que accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a 

totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si 

s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador. 

Si escau, altres declaracions: 

 

 

Localitat, data, signatura de la persona declarant i segell de l’entitat 
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  ANNEX VIII 

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA 
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MODEL D’OFERTA ECONÒMICA 

En/Na [*], amb DNI núm. [*], en nom propi/en representació de l’empresa [*],amb CIF núm. [*], 

domicili a [*], en qualitat de [*] i segons escriptura pública autoritzada davant el Notari de [*],[*], 

en data [*], núm. [*] del seu protocol, amb CIF núm. [*], domicili a [*], amb correu electrònic [*], 

telèfon núm. [*] i fax núm. [*], opta a la contractació relativa a l’expedient [*] i, manifesta que es 

troba en situació d’acudir com a licitador.  

Amb aquesta finalitat es compromet a oferir el servei amb els preus i dates que es detallen a 

continuació: 

La proposta econòmica inclourà l’oferta en relació a: 

a) i. L’import total de capital social a aportar pel soci privat de conformitat amb el previst en 

les clàusules primera i desena.  

Termini per l’aportació Aportació de capital  

Segona fase:   

Tercera fase:   

Quarta fase:   

i. El percentatge de la retribució a percebre d’HMB per la gestió de la construcció i 

promoció dels sòls: [*]%. 

ii. El percentatge de la retribució a percebre d’HMB per la gestió del parc d’habitatges de 

lloguer: [*]%. 

b) Reducció dels preus màxims de lloguer dels habitatges de protecció oficial de règim general, 

nombre d’habitatges sobre els que s’aplica i termini de la reducció. 

Els licitadors podran presentar ofertes sobre: 

i. Establir un percentatge de reducció dels preus de règim general vigents en cada moment. 

Com a màxim es podran reduir els preus en un 20: [*]%. 

ii. Establir un percentatge del total d’habitatges sobre els quals s’aplicarà la reducció de 

l’apartat “i”, immediatament anterior, amb un límit del 10% (450 habitatges com a 

màxim). : [*]%. 

iii. Termini durant el qual s’aplicarà la reducció dels apartats anteriors, expressat en anys 

sencers, amb un màxim de 15 anys: [*]%. 

Les ofertes s’hauran de referir necessàriament als tres punts (i, ii, iii). 
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c) Oferta del licitador en relació al termini en què no serà admissible sense autorització la 

transmissió directa o indirecta de les accions classe B  

Termini: [*] anys. 

d) Dividends preferents i temps de cobrament dels mateixos del soci privat 

a. Percentatge dels dividends preferents: [*]%. 

b. Temps de cobrament: [*] anys. 

A Barcelona, a [*] 

_______________ 

[*] 

En nom propi/Per [*] 

i 
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ANNEX IX 

MODEL DE DECLARACIÓ 

CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES 

(UTE) 
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ANNEX IX 

MODEL DE DECLARACIÓ 

CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES 

(UTE) 

El/la senyor/a .______________________________________________________ amb DNI núm. 

______________________ en representació de l’empresa 

.________________________________________ amb NIF núm. _____________________; el/la 

senyor/a ______________________________________________________ amb DNI núm. 

______________________ en representació l’empresa 

________________________________________ amb NIF núm. _______________________;  

 

DECLAREN 

a) La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per objecte 

____________________________________, amb el següent percentatge de participació en 

l’execució del contracte: 

____ % l’empresa ___________________________________________________ 

_____ % l’empresa _________________________________________________. 

b) Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es comprometen a 

constituir-se formalment en una UTE mitjançant escriptura pública. 

c) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la senyor/a 

_____________________________________________________ amb DNI núm. 

_________________.  

d) Que la denominació de la UTE a constituir és ________________________ ; i el domicili per a 

les notificacions és ____________________________________________________________. 

núm. telèfon ________________________; núm. de fax ___________________; adreça de correu 

electrònic (@) .___________________________________. 

e) Que el nom i les circumstàncies de l'empresa que serà titular d’accions de la “classe B” 

representatives del 50% del capital de la societat són les següents:  

___________________________________________________________________________ 

 

 

I el nom i les circumstàncies del “soci industrial” són les següents: 

___________________________________________________________________________ 
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I com a prova de conformitat signen aquesta declaració, 

 

 

 

 

 

(localitat i data) 

(nom de l’empresa que es representa; signatura de cadascun dels representants de les diferents 

empreses i segell de les empreses). 


