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Plec de condicions tècniques per a la contractació dels serveis d’assessorament 
tècnic i legal per a la regularització de la situació registral de les finques propietat de 

Mercabarna ubicades al recinte de la Zona Franca de Barcelona 
 
 
Clàusula 1.- Objecte del contracte  
 
L’objecte del contracte és la prestació dels serveis d’assessorament tècnic i legal per tal 
de desenvolupar totes les actuacions que resultin necessàries per a la regularització i 
adaptació a la realitat física actual de la situació registral de les 28 finques de les quals 
Mercabarna és titular, i que conformen el recinte gestionat per aquesta empresa a la 
Zona Franca de Barcelona, entre els Carrers 4, F, 6 i K.   
 
Clàusula 2.- Descripció de l’abast dels serveis inclosos a l’objecte 
 
2.1. Antecedents 
 
Mercabarna és titular de les 28 finques registrals inscrites al Registre de la Propietat 
núm. 7 de l’Hospitalet de Llobregat que conformen les 86,5 Ha de terreny en què 
s’ubica la Unitat Alimentària ubicada a la Zona Franca de Barcelona: 
 

- Finques núm. 378; 382; 501; 502; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 509; 510; 511; 
512; 513; 514; 515; 516; 517; 518; 519; 592; 661; 1.807; 2.572; 3.104; 3.239.  
 

La divisió de la Unitat Alimentària en aquestes finques, que van ser adquirides per 
mitjà de compravenda al Consorci de la Zona Franca l’any 1984, no s’ajusta, no 
obstant, a la realitat física i immobiliària del recinte. En aquest sentit, al Registre no 
s’adiu amb la parcel·lació dels terrenys que conformen la Unitat Alimentària, i no hi 
consten inscrites les escriptures d'obra nova o de compravenda dels diferents edificis 
propietat de Mercabarna ni les de les naus de la propietat de les empreses instal·lades 
a la ZAC, que operen sobre el sòl propietat de Mercabarna.  
 
2.2. Treballs a desenvolupar 
 
Tenint en compte els fets exposats a l’apartat anterior, l’adjudicatari d’aquesta 
contractació haurà de prestar els serveis d’assessorament tècnic i legal pel 
desenvolupament de les accions necessàries para a la unificació de les 28 finques 
actuals i la posterior parcel·lació de la finca agrupada en base a la realitat urbanística 
actual del recinte de Mercabarna a la Zona Franca: 
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2.2.1. Llicència d’agrupació i parcel·lació urbanística  
 
La primera tasca que s’haurà d’executar, amb caràcter previ a l’atorgament 
d’escriptura pública d’agrupació de les 28 finques i de parcel·lació de la resultant 
d’acord amb la realitat urbanística actual, és l’obtenció de la pertinent llicència de 
l’Ajuntament de Barcelona.  
 
A aquests efectes, s’haurà de redactar un projecte d’agrupació i parcel·lació de 
conformitat amb les estipulacions contingudes a l’article 191 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, així com a l’article 28 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
En base als preceptes esmentats, el projecte haurà de contenir els següents elements: 
 

- Memòria justificativa de l’agrupació i parcel·lació, en què s’haurà d’especificar 
la finalitat del projecte i l’ús al qual es destinaran les finques resultants, així 
com la seva adequació al planejament urbanístic i a la normativa aplicables. 

- L’esborrany d’escriptura pública d’agrupació i parcel·lació.  
- Plànols (de les finques que es sol·licita agrupar, de la finca agrupada i de les 

resultants, així com un plànol de superposició de les finques resultants sobre 
plànol de qualificacions urbanístiques). 

- Fitxes descriptives de les finques resultants (descripció, límits, cabuda i 
qualificació urbanística). 

 
El projecte s’haurà de consensuar amb el titular del Registre de la Propietat núm. 7 de 
l’Hospitalet de Llobregat per tal de garantir la conformitat d’aquest òrgan amb el 
plantejament proposat, així com el seu ajustament a la normativa registral d’aplicació.  
 
2.2.2. Escriptura d’agrupació i parcel·lació urbanística 
 
Una vegada l’Ajuntament hagi concedit la llicència, s’hauran d’efectuar les gestions 
necessàries per a poder materialitzar el projecte presentat procedint a l’atorgament 
d’escriptura d’elevació a públic de l’agrupació de les 28 finques registrals actuals i 
parcel·lació de la resultant en base a la realitat urbanística del recinte de Mercabarna.  
 
L’escriptura d’agrupació i parcel·lació haurà de contenir la descripció de les finques (les 
inicials, la resultant de l’agrupació, que haurà d’anar acompanyada de la corresponent 
sol·licitud d’excés o defecte de cabuda, i les resultants de la parcel·lació). 
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Així mateix, amb l’escriptura s’haurà de protocol·litzar la llicència concedida per 
l’Ajuntament. 
 
Pel que fa a la regularització de les possibles càrregues de les finques inicials, en cap de 
les 28 finques no hi consten càrregues vigents. Les úniques càrregues que constaven 
inscrites eren dues cessions d’ús que van finalitzar el 30 de novembre de 2017.  
 
2.2.3. Inscripció registral de les finques resultants de la parcel·lació  
 
Amb posterioritat a l’atorgament de l’escriptura, s’ha de procedir a la seva inscripció al 
Registre de la Propietat núm. 7 de l’Hospitalet de Llobregat. Les finques registrals 
resultants de la parcel·lació s’inscriuran inicialment com a solars.  
 
A partir de la inscripció dels solars, la darrera actuació d’aquesta contractació 
consistirà en la inscripció de les construccions propietat de Mercabarna que s’han 
efectuat al recinte de la Zona Franca. Per a inscriure les edificacions caldrà atorgar amb 
anterioritat l’escriptura de declaració d’obra nova per a cada una d’elles.  
 
En els casos d’edificacions anteriors a 2012 sense la concessió de llicència d’obres, serà 
necessari obtenir el certificat cadastral que certifiqui la data de la finalització de la 
construcció, mentre que si es va concedir llicència serà necessari redactar el certificat 
final d’obra.  
 
Finalment, i pel que fa a les parcel·les que tinguin diferents construccions, o bé una de 
compartimentada, es constituirà un règim de propietat horitzontal que permeti donar 
entitat registral a cada una de les construccions.  
 
Per a la constitució d’aquest règim, que es pot efectuar a la mateixa escriptura de 
declaració d’obra nova, serà necessari sol·licitar a l’Ajuntament la pertinent llicència 
urbanística en els termes especificats a l’apartat 2.2.1 per a la tramitació de la llicència 
d’agrupació i parcel·lació.  
 
Pel desenvolupament de les actuacions d’inscripció resulta indispensable l’observança 
de la legislació urbanística i de la normativa hipotecària d’aplicació, amb especial 
atenció a la modificació de l’article 9.b) de la Llei Hipotecària, introduïda per la Llei 
13/2015, i als criteris fixats a la Resolució de 29 d’octubre de 2015 del Ministeri de 
Presidència en matèria de requisits per a la descripció tècnica i la representació gràfica 
de les finques que s’aportin al Registre de la Propietat.  
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Clàusula 3.- Termini d’execució dels serveis 
 
El termini que es preveu inicialment per a l’execució dels serveis d’assessorament 
objecte d’aquesta contractació és d’1 any.  
 
No obstant això, i tenint en compte que el temps de desenvolupament de les diferents 
actuacions previstes depèn també de la intervenció de tercers (l’Ajuntament de 
Barcelona per a la concessió de les llicències, i el Registre de la Propietat núm. 7 de 
l’Hospitalet de Llobregat per a la inscripció de les finques resultants de la parcel·lació i 
de les edificacions), arribada la data de finalització del contracte, si no s’han assolit 
totes les tasques incloses a l’abast de la contractació, es mantindrà automàticament la 
seva vigència fins a la plena i total consecució de l’objecte, sense que es pugui donar cap 
opció de modificació del contracte de conformitat amb l’article 303.3 TRLCSP. 
 
 

Clàusula 4.- Pressupost de licitació  
 
El pressupost base de licitació es fixa en la quantitat de 160.000 euros (IVA exclòs), 
sense revisió de preus.  
 
Els licitadors podran presentar millores sobre el preu per sota, mai per sobre de 
l’establert.  
 
Queden excloses del pressupost de licitació les següents partides vinculades al projecte 
de regularització de la situació registral del recinte de Mercabarna: 
 

- Les despeses registrals derivades de la inscripció de l’escriptura d’agrupació i 
parcel·lació, de les finques resultants d’aquesta parcel·lació, i de les escriptures 
d’obra nova. 

- Les despeses cadastrals generades per l’obtenció de documentació necessària 
pel desenvolupament dels serveis. 

- Les despeses de Notaria per a l’atorgament de les escriptures d’agrupament i 
parcel·lació i de declaració d’obra nova. 

- Les taxes que es meritin com a conseqüència de la tramitació davant de 
l’Ajuntament de Barcelona de les llicències.  
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Clàusula 5.- Documentació a lliurar a Mercabarna 
 
En el desenvolupament de l’execució dels serveis objecte d’aquesta contractació, 
l’adjudicatari haurà de lliurar la següent documentació, que ha estat esmentada a la 
clàusula 2: 
 

1. Projecte d’agrupació de les 28 finques registrals que conformen el recinte de 
Mercabarna a la Zona Franca, i de parcel·lació de la finca agrupada de 
conformitat amb la realitat urbanística actual. 

2. Esborrany de l’escriptura d’agrupació i parcel·lació derivada del projecte.  
3. Esborrany de les escriptures de declaració d’obra nova per a les edificacions de 

titularitat de Mercabarna dins del recinte.  
4. En els casos de construccions compartimentades o més d’una construcció en 

una parcel·la, projecte de sol·licitud de llicència urbanística de constitució de 
règim horitzontal.  

 
 

Clàusula 6.- Mitjans personals destinats a la prestació del servei 
 
L’adjudicatari haurà de presentar a la seva oferta tècnica l’equip de treball amb què 
desenvoluparà els serveis objecte de contractació.  
 
Aquest equip haurà de reunir les qualificacions i aptituds necessàries pel 
desenvolupament de l’assessorament, tant a nivell tècnic com legal, a Mercabarna per 
a la regularització de la situació registral de les finques de titularitat d’aquesta empresa 
que conformen el seu recinte a la Zona Franca. 
 
A aquests efectes, a la presentació de l’equip de treball s’hi haurà de detallar el perfil i 
nombre total de persones incloses, la seva dedicació al servei i els rols assignats, així 
com la seva formació, aptituds, coneixements, i experiències prèvies en projectes 
similars, etc. 
 
D’entre l’equip proposat per a l’execució dels serveis, i tal i com s’indica als criteris de 
solvència tècnica fixats al Plec de Condicions Particulars (apartat 9.1.3), els licitadors 
hauran d’aportar un advocat en exercici amb un mínim de 5 anys d’experiència en 
l’àmbit del dret urbanístic, civil immobiliari o registral, que serà el responsable de la 
interlocució amb Mercabarna i, a la vegada, amb el Registre de la Propietat núm. 7, 
amb les Notaries en què s’atorguin les corresponents escriptures, i amb l’Ajuntament 
de Barcelona per a la tramitació de les llicències.  
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També hauran d’aportar un arquitecte especialista en urbanisme amb un mínim de 5 
anys d’experiència.   
 
 
Clàusula 7.- Metodologia a emprar pel desenvolupament dels serveis 
 
Els licitadors hauran d’incloure també a la seva oferta tècnica una descripció el més 
detallada possible de la metodologia de treball que seguiran per a l’execució dels 
serveis, garantint l’assoliment per part de Mercabarna de l’objectiu de regularització 
de la situació registral de la Unitat Alimentària ubicada a la Zona Franca.   
 
Per tal de facilitar aquesta tasca, Mercabarna posarà a disposició dels licitadors els 
plànols del recinte segons la informació registral actual i segons la informació cadastral 
vigent, i, així mateix, el plànol de la situació real.  
  
 
Clàusula 8.- Informació/documentació que es posa a disposició de l’adjudicatari 
 
Un cop formalitzada la contractació, Mercabarna posarà a disposició de l’adjudicatari, 
addicionalment als plànols mencionats a l’apartat anterior, tota la documentació de 
què disposi tant a nivell registral com a nivell cadastral i urbanístic, i que resulti 
necessària pel desenvolupament dels serveis objecte de la present contractació, tal 
com: 
 

- L’escriptura de compravenda de les finques registrals per part de Mercabarna 
l’any 1984. 

- Les notes simples corresponents a les 28 finques registrals actuals.  
- Les referències cadastrals de les parcel·les del recinte de Mercabarna ubicades 

a les 28 finques registrals que el conformen. 
- El Pla General Metropolità de Barcelona i el Pla Especial Urbanístic de 

Reordenació i Millora de Mercabarna de l’any 2004.  
- Les llicències urbanístiques i d’obres corresponents a edificacions de titularitat 

de Mercabarna.  
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