
Acord entre Biciclot i BiciHub per la cessió de Can Picó

Sotasigna Montserrat Ramirez Faidella com a representant legal de Biciclot SCCL amb 
NIF F-60628187 i amb seu a carrer Pere IV, 58, 08005, Barcelona. 

Tal i com es fa esment en l’Article II del document de formalització de la concessió d’ús 
privatiu de domini públic que afecta a la finca de propietat municipal situada cada en el 
carrer Pere IV 58-60, Pamplona 71-73 i Pujades núm. 57 (Can Picó) de Barcelona a 
favor de la Cooperativa Biciclot en data 20 de març de 2015.

I tal i com es fa esment en la clàusula dotzena del plec de clàusules reguladores de la 
concessió d’ús privatiu de la finca de propietat municipal situada en el carrer Pamplona 
núm. 71-73 (Can Picó) a favor de la cooperativa Biciclot SCCL, en relació a les relacions 
de la concessionària amb tercers:

DECLARA QUE BICICLOT SCCL:

Té la voluntat de crear un clúster de la bicicleta on conflueixin la formació, la 
reutilització, la producció, l’educació i la participació social, en el marc de la mobilitat 
sostenible i l’economia social i solidària, i per fer-ho possible,

ACORDA:

La cessió de 564,60m2 que representen un 60% del total de la superfície útil a 
l’Associació BiciHub amb NIF G-67394668. Que els espais cedits a l’associació BiciHub 
són els què a continuació és detallen:

  ESPAI PRIVATIU ESPAI COMU

  BICICLOT SCCL
Associació
BICIHUB

PLANTA BAIXA 
    Planta baixa nau 218 m2 63 m2

    Planta baixa Pamplona 46 m2 95 m2

    Entrada Principal 0 m2 20 m2

PLANTA ALTELL 103 m2 100 m2

PLANTA 1 9 m2 165 m2

PLANTA SOTERRANI 0 m2 122 m2

 
TOTAL 376 m2 565 m2

     
*Veure plànols en annex
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Les despeses de subministraments i generals de funcionament seran repercutides 
proporcionalment als espais assignats per ambdues parts, sent aquestes sempre tal i 
com s’estipula en els convenis anteriors, de titularitat de Biciclot SCCL.

Que els espais són cedits a l’Associació BiciHub amb l’objecte de que aquesta pugui 
desenvolupar la seva activitat segons les línies estratègiques i eixos transversals 
acordats en el document marc del BiciHub elaborat de manera participada. 

Que la cessió d’ús dels citats espais NO comporta de cap manera la transmissió ni total i
ni parcial de la condició de concessionària de Biciclot SCCL, ni l’alteració de la relació 
jurídica entre l’Ajuntament i Biciclot SCCL.

Que la cessió d’ús dels citats espais a l’associació BiciHub NO suposa l’adquisició de 
drets de cap mena enfront l’Ajuntament de Barcelona per part d’aquests.

Que aquesta cessió pot ser extingida en qualsevol moment per alguna d’ambdues parts. 
Que aquesta cessió s’extingirà automàticament en el moment d’extingir-se la concessió 
per qualsevol causa. 

Biciclot SCCL garantirà en tot moment la gestió unitària de l’espai de concessió. I per a 
què així consti es firma la present a Barcelona, 25 de març

Montse Ramirez Faidella Raquel León Mayol
Representant legal Biciclot Presidenta Associació 
BiciHub
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ANNEX 1. ACORD PER LA CESSIÓ D’ESPAIS DE CAN PICÓ A L’ASSOCIACIÓ BICICHUB.

PLÀNOLS
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