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Altres anuncis – Comerç i Consum

ANUNCI Exp: 361/19 de convocatòria d'atorgament de les autoritzacions 
d'ús de les parades dels mercats municipals de Barcelona.

L'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, organisme autònom de l'Ajuntament de 
Barcelona convoca el procediment de concessió d’autoritzacions d’ús següent relatiu a les 
parades dels mercats municipals de Barcelona que consten a l’annex I d’aquest anunci, tot 
d’acord amb el que disposa l’article 96 i concordants de la Llei 33/2003 de Patrimoni de les 
Administracions Públiques.

Expedient núm.: 361/19

Objecte: Atorgament de les autoritzacions d’ús de les parades dels mercats municipals de 
Barcelona.

Termini d’autorització: El que estableix el quadre annex I per a cadascuna de les parades.

Procediment: Obert - Tramitació: Ordinària

Fiança provisional: 3% de l’import de licitació, que esdevindrà definitiva pel guanyador/a 
durant el primer any d’activitat econòmica.

Forma de pagament i condicions econòmiques: D’acord amb el que especifica el Plec de 
clàusules administratives.

Recollida de documents: El Plec de clàusules administratives és a disposició de les persones 
interessades a l’Institut Municipal de Mercats. Carrer Gran de Sant Andreu, 200 (08030 
Barcelona) de Barcelona en horari de 8:30 a 14:30 hores i a l’adreça d’internet:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&id
Cap=16053798

Model de proposició econòmica: De conformitat amb el contemplat amb el Plec de Clàusules 
Administratives particulars.

Lloc de presentació de proposicions: Institut Municipal de Mercats. Carrer Gran de Sant 
Andreu, 200 (08030 Barcelona), abans de les 14:00 hores del darrer dia hàbil.

Termini de presentació de les proposicions: Serà de30 (TRENTA) dies natural a comptar des 
de l'endemà de la publicació de l’anunci al BOP i s'acabarà a les 14 hores del darrer dia hàbil. 
Es fa constar que si l'últim dia del termini cau en dissabte o festiu a la ciutat de Barcelona, la 
presentació de proposicions es prorrogarà fins al primer dia hàbil següent.

Obertura de les proposicions econòmiques: Finalitzat el termini de presentació, la Mesa de 
Contractació mitjançant comunicació expressa a tots els licitadors, comunicarà el dia i hora de 
l’obertura.
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Vigència de les proposicions: Els licitadors estan obligats a mantenir la seva oferta durant tres 
mesos, comptats des de la data d'obertura de les proposicions.

Les despeses dels anuncis publicats al BOP aniran a càrrec dels adjudicataris de forma 
proporcional.

Barcelona, 22 de març de 2019. El secretari delegat de l’IMMB, Manel Armengol i Jornet.

ANNEX I

MERCAT NÚMS. 
LLOCS

PARTI
DA M2 DENOMINACIÓ DURADA 

ADJUDICACIÓ

PREU
LICITACIÓ
(expressat
en euros)

GARANTIA

BARCELONETA 19-20-21-
22 ab 1 29,92

19-Cans. Xarcuteria i 
embotits
20-Botiga queviures i 
adrogueria
21-Carnisseria 
22-Polleria i caça

25 
anys

NO 
PRORROGABLES 22.440€ 673,2€

BON PASTOR
6-7 deg*

1 deg

1 

10

21

115

6-Pesca Salada
7-Olives, conserves i 
confitats en vinagre
1-Dipòsit magatzem

25 
anys

NO 
PRORROGABLES 28.000€ 840€

BON PASTOR 8 eg** 1 26,30 Peix i marisc 25 
anys

NO 
PRORROGABLES 16.500€ 495€

BON PASTOR 9 eg*** 1 20,30 Peix i marisc 25 
anys

NO 
PRORROGABLES 12.525€ 375,75€

CANYELLES 32 1 18,70 Especialitats: limitat a 
caves, licors, vins

25 
anys

NO 
PRORROGABLES 3.000€ 90€

CANYELLES 13 10 16,30 MAGATZEM 25 
anys

NO 
PRORROGABLES 2.000€ 60€

CANYELLES 3 10 8 MAGATZEM 25 
anys

NO 
PRORROGABLES 2.000€ 60€

CIUTAT 
MERIDIANA 2-3 af 1 16,78

2-Llegums i cereals
3-Especialitats (limitat a 
plats cuinats i precuinats)

25  
anys

NO 
PRORROGABLES 6.000€ 180€

FELIP II 40-41 a 10 22,88 MAGATZEM 25 
anys

NO 
PRORROGABLES 3.000€ 90€

FORT PIENC 9-10-11 a 1 27,9

9- Cans. Xarcuteria i 
embotits 
10-Cans. Xarcuteria i 
embotits
11-Especialitats

10 
anys

NO 
PRORROGABLES 9.000€ 270€

GUINEUETA 2 10 11,25 MAGATZEM 25 
anys

NO 
PRORROGABLES 2000€ 60€

LESSEPS 4 1 5,48 FRUITES I VERDURES 25 
anys

NO 
PRORROGABLES 4.000€ 120€

LESSEPS 29 10 27,20 MAGATZEM 25 
anys

NO 
PRORROGABLES 3.000€ 90€

NINOT 52 10 8,6 MAGATZEM 46  
anys

NO 
PRORROGABLES 7.740€ 232,2€
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a Com una unitat de venda

b El termini de durada és de 25 anys improrrogables. No obstant, el/la licitador/a haurà 
d’assenyalar en el sobre 2, conjuntament amb l’oferta econòmica l’opció escollida d’entre les 
següents:

(1) Acceptar des del inici la durada total de 25 anys. En aquest cas, haurà d’abonar el preu 
total d’adjudicació (o el preu que liciti si és superior);

(2) Optar per una adjudicació inicial a 3 anys de durada amb possibilitat de pròrroga per a 22 
anys, sumant un total final de 25 anys. En aquest cas, abonarà els tres primers anys 790 
euros trimestrals en concepte del preu d’adjudicació i, pel cas de manifestar la voluntat de 
pròrroga, haurà d’abonar íntegrament l’import pendent del preu d’adjudicació (o el preu que 
liciti si és superior).

c El termini de durada és de 25 anys improrrogables. No obstant, el/la licitador/a haurà 
d’assenyalar en el sobre 2, conjuntament amb l’oferta econòmica l’opció escollida d’entre les 
següents:

(1) Acceptar des del inici la durada total de 25 anys. En aquest cas, haurà d’abonar el 
preu total d’adjudicació (o el preu que liciti si és superior);

(2) Optar per una adjudicació inicial a 3 anys de durada amb possibilitat de pròrroga per a 22 
anys, sumant un total final de 25 anys. En aquest cas, abonarà els tres primers anys 150 
euros trimestrals en concepte del preu d’adjudicació i, pel cas de manifestar la voluntat de 
pròrroga, haurà d’abonar íntegrament l’import pendent del preu d’adjudicació (o el preu que 
liciti si és superior).

d Superfície de negoci unitari.

e Inclòs el cost de remodelació.

f El termini de durada és de 25 anys improrrogables. No obstant, el/la licitador/a haurà 
d’assenyalar en el sobre 2, conjuntament amb l’oferta econòmica l’opció escollida d’entre les 
següents:

(1) Acceptar des del inici la durada total de 25 anys. En aquest cas, haurà d’abonar el 
preu total d’adjudicació (o el preu que liciti si és superior);

MERCAT NÚMS. 
LLOCS

PARTI
DA M2 DENOMINACIÓ DURADA 

ADJUDICACIÓ

PREU
LICITACIÓ
(expressat
en euros)

GARANTIA

SAGRADA 
FAMÍLIA 16 c 10 6,9 MAGATZEM 25 

anys

NO 
PRORROGABL

ES
3.000€ 90€

SANT 
GERVASI 1-2 1 6,91 ESPECIALITATS 25 

anys

NO 
PRORROGABL

ES
5.000€ 150€
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(2) Optar per una adjudicació inicial a 3 anys de durada amb possibilitat de pròrroga per a 22 
anys, sumant un total final de 25 anys. En aquest cas, abonarà els tres primers anys 250 
euros trimestrals en concepte del preu d’adjudicació i, pel cas de manifestar la voluntat de 
pròrroga, haurà d’abonar íntegrament l’import pendent del preu d’adjudicació (o el preu que 
liciti si és superior).

g La persona adjudicatària podrà accedir a la titularitat de la/les parada/des, tot i que l'inici de 
l'activitat a la parada en el nou mercat encara no està previst, atès que actualment el nou 
mercat del Bon Pastor es troba en fase d'execució final de les obres.

*Establiment que es correspon amb la numeració (06) del plànol que figura a l'annex III.

**Establiment que es correspon amb la numeració (07) del plànol que figura a l'annex III.

***Establiment que es correspon amb la numeració (12) del plànol que figura a l'annex III.
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