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Altres anuncis – Hisenda i política fiscal

ANUNCI relatiu a la creació de la Relació d'Entitats col·laboradores pel 
finançament de l'any 2020.

La Comissió de Govern de setze d'abril de dos mil vint va aprovar la realització d'operacions 

financeres fins un import màxim de 161.021.098,80 euros. En aquest sentit, es fa públic que 

l'Ajuntament de Barcelona, des de la Direcció de Finançament de la Gerència de Pressupostos 

i Hisenda, té previst concertar durant el tercer trimestre de l'any 2020 noves operacions de 

finançament fins a un import màxim de 70 milions d'euros. L'instrument de finançament 

escollit és el préstec (en una o diverses operacions fins a un límit màxim global de 70 milions 

d'euros).

Per tal de garantir els principis de lliure competència, publicitat, transparència, no 

discriminació i igualtat de tracte, es fa constar que les entitats interessades en presentar 

ofertes de finançament hauran d'estar prèviament adherides a l'anomenada "Relació 

d'entitats col·laboradores pel finançament de l'any 2020 de l'Ajuntament de Barcelona". Per 

tal de formar part d'aquesta Relació, i donat que es vol prioritzar la formalització de 

contractes de préstecs financers amb entitats que tinguin una responsabilitat social 

corporativa i que tinguin un model de negoci presidit per la transparència, valors socials i 

ètics, les entitats de crèdit interessades hauran d'acreditar, en el termini de 15 dies naturals a 

comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci a la Gaseta Municipal, complir els 

requisits que s'estableixen a continuació:

− Declaració responsable de que l'entitat no incorre en cap de les prohibicions de contractar 

ni motius d'exclusió definits en l'art. 57 de la Directiva 24/2014 de contractació pública i 

en l'art. 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

− Declaració responsable relativa a que l'entitat financera i/o el seu grup d'empreses no 

realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada 

per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l'Estat 

espanyol o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment 

establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública; i 

en cas de que realitzi activitat legal en alguns dels esmentats paradisos fiscals, relació 

detallada dels mateixos. (L'Ajuntament de Barcelona, en cas que l'oferta de la entitat 

financera resulti seleccionada i que l'entitat financera hagi declarat tenir relacions 

financeres amb paradisos fiscals, es reserva el dret de donar publicitat d'aquest fet al seu 

perfil del contractant).

L'acreditació d'aquesta documentació s'haurà de presentar via telemàtica a la direcció de 

correu electrònic direccio_finances@bcn.cat.

Un cop exhaurit el termini, es publicaran a la web de l'Ajuntament 

(https://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/ca/endeutament) les entitats que hagin 

resultat adherides a aquesta Relació i, posteriorment, sempre dins de l'any 2020, és 
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convidarà a aquestes entitats a presentar oferta, comunicant-los-hi per escrit les condicions 

concretes d'aquest finançament (import i termini entre d'altres), així com, els criteris de 

valoració per a la selecció d'ofertes. El resultat d'adjudicació d'aquest procés es farà públic, 

en última instància, a la pròpia web de l'Ajuntament.

Barcelona, 8 d'octubre de 2020, el gerent de Pressupostos i Hisenda, Jordi Ayala Roqueta.
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