
 

Pg. de Mossèn Valls, 1  
43590 Jesús-Tortosa 
Tel. 977 500 533 - Fax 977 500 085 
www.grupsagessa.com 

LA NOSTRA MISSIÓ: Procurar als ciutadans amb malalties cròniques de la 
Regió Sanitària de Tortosa una atenció de qualitat, basada en les 
necessitats de la població, els coneixements actuals, la millora contínua i el 
compromís dels nostres professionals, i fer un ús adequat dels recursos 
assignats a aquesta atenció. 
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1. ANTECEDENTS 
 
L’entrada en vigor de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic 
(d’ara endavant LCSP), suposa l’establiment d’un marc jurídic procedimental al qual 
sotmetre la contractació d’entitats que formen part del sector públic, atenent a la seva 
naturalesa jurídica i als contractes que se celebrin amb la finalitat de donar 
compliment als principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat, transparència, 
no discriminació i igualtat de tracte entre tots els candidats. 
 
GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM és una societat anònima municipal 
de titularitat pública que té per objecte social la gestió dels serveis municipals de 
gestió sanitària.  
 
A partir de l’entrada en vigor de la LCSP i segons l’art. 3 de la mateixa, aquesta 
societat forma part del sector públic, i la seva consideració com a poder adjudicador no 
administració pública determina la subjecció de la seva activitat contractual al marc 
normatiu establert per la legislació vigent en matèria de contractes.  
 
L’art. 175 de la LCSP diu que per a l’adjudicació dels contractes NO HARMONITZATS 
seran d’aplicació les següents regles: 

� L’adjudicació se sotmet als principis de publicitat, concurrència, 
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació. 

� Els òrgans competents de les Entitats a què es refereix aquesta Secció 
aprovaran unes INSTRUCCIONS d’obligat compliment a l’àmbit intern de les 
mateixes, on es regulin els procediments de contractació de manera que quedi 
garantida l’efectivitat dels principis assenyalats i que el contracte és adjudicat 
a aquell que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa. Aquestes 
INSTRUCCIONS han de posar-se a disposició de tots els interessats.  

És finalitat d’aquestes INSTRUCCIONS donar compliment a aquest precepte en la 
contractació de l’Entitat. 

De conformitat amb l’establert a l’art. 20 de la LCSP, tindran la consideració de 
“contractes privats” tots els celebrats amb caràcter no harmonitzat per aquestes 
Entitats, i en conseqüència, el règim de contractació en quant a preparació i 
adjudicació es regeix, i en defecte de normes específiques, per la LCSP i les normes 
que la desenvolupen, essent d’aplicació supletòria les normes de dret privat o de dret 
administratiu, segons correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. 
 
En quant a efectes i extinció, aquests contractes es regiran per les normes de dret 
privat.  
 
Amb la finalitat de donar compliment a l’exigència legalment prevista, el Consell 
d’Administració de l’Entitat ha procedit a aprovar les presents INSTRUCCIONS 
INTERNES DE CONTRACTACIÓ.  
 
 
2. OBJECTE I FINALITAT 
 
L’objecte de les presents INSTRUCCIONS és el de donar compliment a l’art. 175.b) de la 
LCSP, essent d’aplicació als contractes que celebri l’Entitat que, pel seu import, no 
estan subjectes a regulació harmonitzada, i l’adjudicació dels quals s’ha d’ajustar als 
principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no 
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discriminació, tot garantint que el contracte sigui adjudicat a aquell que presenti 
l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
Als efectes d’aquestes INSTRUCCIONS s’entendrà per contractació, en el sentit més 
ampli de la paraula, el conjunt d’actuacions que han de realitzar-se fins a finalitzar en 
un acord d’adjudicació d’una obra, d’un servei o d’un subministrament, que són 
d’interès per a l’Entitat i, estant compresos en el seu objecte, hagin de tramitar-se 
mitjançant els procediments que estableixen aquestes INSTRUCCIONS.  
 
No obstant, l’òrgan de contractació podrà aplicar les disposicions que preveu la LCSP 
per a la contractació harmonitzada, als contractes regulats per aquesta INSTRUCCIÓ, 
quedant també garantit el compliment d’allò que preveu l’art. 175 de la LCSP. 
 
L’adjudicació dels contractes subjectes a regulació harmonitzada es regeix per les 
normes establertes al Capítol I, del Títol I, del Llibre III, del Títol Preliminar (i que són 
les normes que regulen els procediments d’adjudicació de les administracions 
públiques) amb les adaptacions referides a l’art. 174 LCSP. Amb aquestes salvedats, 
l’òrgan de contractació podrà optar per l’aplicació dels procediments d’adjudicació 
següents als contractes celebrats per l’Entitat i que tinguin la consideració de no 
harmonitzats: 

- obert, art. 141 i següents; 
- restringit, art. 146 i següents; 
- negociat, art. 153; amb o sense publicitat, arts. 161 i 162, respectivament; 
- diàleg competitiu, art. 163 i següents. 
 

A títol de resum, en aquests casos i sempre que no s’estimi oportuna l’adjudicació del 
contracte mitjançant un altre procediment regulat a les presents INSTRUCCIONS, 
l’Entitat podrà subjectar la licitació a les mateixes normes que regulen els 
procediments d’adjudicació de les Administracions Públiques, podent optar pels 
següents procediments, i amb les salvedats establertes a l’art. 174 de la LCSP: 

- Recórrer al procediment obert o restringit quan el valor estimat del contracte 
sigui igual o superior als 100.000€ en subministraments i serveis, i igual o 
superior al 1.000.000€ en obres, i fins els llindars de la contractació 
harmonitzada. 

- Optar pel procediment obert o restringit per sota d’aquests llindars si ho creu 
oportú i així ho fa constar a l’expedient de contractació. 

- Recórrer al procediment negociat amb publicitat al Perfil del Contractant quan 
el valor estimat del contracte sigui superior als 60.000€ i inferior als 100.000€ 
en cas de subministraments i serveis, i superior a 200.000€ i inferior a 
1.000.000€ en cas d’obres. 

- Recórrer al procediment negociat sense publicitat quan el valor estimat del 
contracte sigui inferior o igual als 60.000€ i igual o superior als 18.000€ en cas 
de subministraments i serveis, i igual o superior als 50.000€ i inferior o igual  
als 200.000€ en cas d’obres. En aquests casos no caldrà publicar l’anunci de 
licitació ni els plecs al Perfil del Contractant, essent suficient la indicació 
genèrica dels contractes que es pretenen celebrar i les dates previsibles dels 
mateixos, donant compliment a la previsió assenyalada a l’art. 175.c) de la 
LCSP. 

- Per a l’adjudicació dels contractes mitjançant diàleg competitiu o per a la 
realització d’un concurs de projectes regulats a la LCSP, es seguiran les normes 
específiques previstes als arts. 163 a 167 i 168 a 172, respectivament. Per a la 
composició de la Mesa Especial, l’òrgan de contractació seguirà el previst a 
l’art. 296 LCSP. En quant a la composició dels Jurats de Concursos, l’òrgan de 
contractació seguirà el previst a l’art. 298 de la LCSP, però en qualsevol, cas no 
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serà necessària la incorporació de 5 personalitats de notòria rellevància, sinó 
que l’òrgan de contractació decidirà allò que cregui més oportú en cada cas. 

 
 
3. PRINCIPIS REGULADORS DE LA CONTRACTACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA I 
ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM 
 
L’adjudicació de la contractació inclosa en l’àmbit d’aplicació d’aquestes 
INSTRUCCIONS se sotmetrà als principis de publicitat, concurrència, transparència, 
confidencialitat, igualtat i no discriminació. 
 
3.1. Principi de publicitat. 
Aquest principi implica la implantació d’actuacions destinades a garantir una difusió 
adequada dels contractes que es pretenen subscriure, per tal que els interessats puguin 
concórrer als procediments d’adjudicació, i també dels contractes finalment 
adjudicats. A aquests efectes, es donarà compliment al que s’estableix a l’article 175 
de la LCSP, relatiu a la inserció en el Perfil de Contractant, d’aquestes INSTRUCCIONS i 
de la informació relativa a la licitació per a aquells contractes d’import superior a 
50.000€. 
 
El principi de publicitat es modula en funció de l’import d’adquisició, depenent que el 
mateix sigui inferior a 50.000€ o igual o superior a aquesta quantitat. L’objectiu 
d’aquesta diferenciació és doble: optimitzar la compra i no encarir aquesta de forma 
injustificada. 
 
3.1.1. Perfil de contractant. 
Amb la finalitat de garantir transparència i accés públic a la informació relativa a la 
seva activitat contractual, i sense perjudici d’utilitzar altres mitjans complementaris 
de publicitat com butlletins oficials, diaris o publicacions locals, l’Entitat contractant 
difondrà a través d’Internet el seu Perfil de Contractant a l’adreça 
www.grupsagessa.cat  
 
La present INSTRUCCIÓ de contractació per a contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada i, en el seu cas, les seves modificacions, es publicaran al Perfil del 
Contractant. 
 
El sistema informàtic que suporti el Perfil del Contractant disposarà de sistemes que 
premetin acreditar el moment d’inici de la difusió pública de la informació que s’inclou 
en el mateix. 
 
El Perfil del Contractant inclourà qualssevol dades i informacions referides a l’activitat 
contractual de l’Entitat: anuncis de licitació, anuncis d’informació prèvia, la 
documentació relativa a totes les licitacions en curs, les contractacions programades, 
els contractes adjudicats i qualsevol altra informació que sigui d’interès general. 
 
3.2. Principi de concurrència. 
Es garanteix el principi de concurrència mitjançant la implantació d’una sèrie 
d’actuacions amb la finalitat de garantir el lliure accés de tots aquells empresaris 
interessats i capacitats per a la realització correcta de l’objecte contractual, d’acord 
amb la normativa d’aplicació i els procediments previstos en aquestes INTSRUCCIONS.  
 
Els terminis concedits per presentar ofertes hauran de ser suficients per permetre a les 
empreses realitzar una avaluació adequada i formular les seves ofertes. Així mateix, 
l’Entitat també podrà adjudicar de forma directa a un únic candidat quan concorrin les 
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causes previstes en aquestes INSTRUCCIONS i s’hagi elaborat un informe justificatiu 
previ, de manera que no s’infringeixi el principi de concurrència. 
 
3.3. Principi de transparència. 
Es garanteix el principi de transparència mitjançant la implantació d’una sèrie 
d’actuacions que es realitzaran amb la finalitat de donar a conèixer la seva 
contractació i garantir el coneixement per part de tercers interessats de les normes 
aplicables al contracte, així com el coneixement per part dels licitadors dels criteris de 
valoració de les ofertes. 
 
3.4. Principi de confidencialitat. 
Es garanteix aquest principi mitjançant el compromís, dins els límits legals, de 
l’Entitat, dels seus òrgans de contractació i de les diferents persones que intervenen en 
els procediments de contractació, de no divulgar la informació que els hagin facilitat 
els candidats i que hagin designat com a confidencial. En especial tenen aquest 
caràcter els secrets tècnics o comercials i els aspectes confidencials de les ofertes quan 
expressament així ho indiqui el licitador. 
 
No té la consideració d’informació confidencial la documentació o la informació que 
l’Entitat contractant hagi de fer pública per garantir els principis regulats en aquestes 
INSTRUCCIONS. 
 
Els contractistes hauran de respectar amb caràcter general la confidencialitat de tota 
aquella informació a la qual tinguin accés amb motiu de l’execució del contracte. Els 
plecs de condicions podran establir especificitats relatives a la confidencialitat en cada 
cas. 
 
3.5. Principis d’igualtat i de no discriminació. 
Els procediments de contractació regulats en aquestes INSTRUCCIONS han de garantir la 
igualtat de tractament de tots els licitadors i la no discriminació, per cap causa. En cap 
cas no es pot realitzar cap actuació que tingui com a finalitat afavorir uns licitadors o 
perjudicar-ne d’altres. Els requisits de solvència econòmica i financera, professional i 
tècnica que degudament justificats s’estableixin al plec de condicions, hauran de 
respectar el principi d’igualtat i no discriminació. 
 
El plec de condicions i de prescripcions tècniques i les bases del contracte han de 
garantir l’accés en condicions d’igualtat dels licitadors i no poden tenir com a efecte la 
creació d’obstacles injustificats a la lliure competència entre les empreses. 
 
Llevat que resultin indispensables per definir l’objecte del contracte, no es poden 
establir prescripcions tècniques que mencionin productes d’una fabricació o d’una 
procedència determinades o procediments especials que tinguin per objecte afavorir o 
eliminar determinades empreses o productes. Concretament, no es poden fer 
referències a marques, patents o tipus o un origen o procedència determinats, amb les 
excepcions degudes a raons tècniques o artístiques o de qualsevol altra raó relacionada 
amb la protecció de drets d’exclusivitat. No obstant això, s’admetran aquestes 
referències acompanyades de la menció «o equivalent» quan no hi hagi la possibilitat 
de definir l’objecte contractual a través de prescripcions tècniques particulars prou 
precises o intel·ligibles. 
 
Es vetllarà per la igualtat d’accés dels operadors econòmics de tots els Estats membres 
de la Unió Europea. No es podrà imposar cap discriminació directa o indirecta front als 
licitadors com, per exemple, l’obligació que les empreses interessades en el contracte 
estiguin establertes en el seu propi territori. 
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4.  ÀMBIT D’APLICACIÓ. CONTRACTES SUBJECTES A LA INSTRUCCIÓ 
 
Se sotmeten a la present INSTRUCCIÓ els contractes d’obres, de subministraments i 
serveis i d’altres que, de conformitat amb l’art. 13 i següents de la LCSP, no estan 
subjectes a regulació harmonitzada, pels imports que s’hi assenyalen. 
 
Les INSTRUCCIONS seran d’aplicació: 

� Als contractes relacionats a l’art. 13.2 de la LCSP. 
� Als contractes de serveis de les categories 17 a 27 de l’Annex II de la LCSP, 

qualsevol que sigui el seu valor. 
 
Segons l’art. 121 de la LCSP, els  contractes de serveis inclosos en aquest 
apartat el valor estimat dels quals sigui igual o superior als 193.000€ (IVA 
exclòs), malgrat no ser contractes SARHA queden subjectes al previst en 
matèria de preparació a allò que es preveu per als harmonitzats, és a dir, a les 
prescripcions previstes als arts. 101 a 104 LCSP. I l’adjudicació es realitzarà de 
conformitat amb les presents INSTRUCCIONS. Tal i com s’ha assenyalat en 
aquest document, les decisions que s’adoptin en els procediments 
d’adjudicació d’aquests contractes hauran de ser objecte de recurs especial en 
matèria de contractació. 

� Als contractes d’obres, de subministraments i de serveis de les categories 1 a 
16 de l’Annex II de la LCSP, ambdues incloses, quan siguin inferiors als següents 
imports : 

o Obres: 4.845.000€ 
o Subministraments: 193.000€ 
o Serveis: 193.000€  

 
Són contractes d’obres aquells que defineix l’art. 6 i següents de la LCSP. 
 
Són contractes de subministraments els definits a l’art. 9 de la LCSP. 
 
Són contractes de serveis els definits a l’art. 10 de la LCSP.  
 
Contractes mixtes. Quan un contracte contingui prestacions corresponents a un altre o 
a uns altres de diferent classe, per determinar les normes que s’han d’observar en la 
seva adjudicació cal atendre al caràcter de la prestació que tingui més rellevància des 
del punt de vista econòmic. 
 
Només es poden fusionar prestacions corresponents a diferents tipus de contractes en 
un contracte mixt si aquestes prestacions estan directament vinculades entre sí i 
mantenen relacions de complementarietat que exigeixen la seva consideració com una 
unitat funcional adreçada a satisfer una necessitat determinada o a la consecució d’una 
finalitat pròpia de l’Entitat.  
 
Els imports quedaran automàticament actualitzats amb els que estableixin en cada 
moment els òrgans competents de la Unió Europea. 
 
 
5. RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
Els contractes subjectes a aquesta INSTRUCCIÓ tindran naturalesa privada.  
 



 

 

 
 
 
 

 

10/31
 

L’ordre jurisdiccional civil és el competent per resoldre les qüestions litigioses relatives 
a la preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció dels contractes subjectes a 
aquesta INSTRUCCIÓ.  
 
De conformitat amb el que disposa l’art 39 de la LCSP, es preveu la possibilitat que es 
puguin sotmetre a arbitratge, conforme a les disposicions de la Llei 60/2003 de 23 de 
desembre, d’Arbitratge, la resolució de les diferències que puguin sorgir sobre els 
efectes, compliment i extinció dels contractes que se subscriguin i que estiguin 
subjectes a la present INSTRUCCIÓ. 
 
El recurs especial en matèria de contractació que preveu l’art. 37 de la LCSP només 
podrà interposar-se en els procediments d’adjudicació de contractes subjectes a 
regulació harmonitzada i en els contractes de serveis compresos a les categories 17 a 
27 de l’Annex II de quantia igual o superior als 193.000€. Contra la resolució del recurs 
només serà procedent la interposició del recurs contenciós-administratiu. 
 
 
6. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 
 
Es subscriuran aquells contractes que siguin necessaris per al compliment i la 
realització de les finalitats pròpies de l’Entitat. La naturalesa, l’extensió de les 
necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el procediment projectat, així com la 
idoneïtat han de quedar determinades amb precisió a l’expedient de contractació.   
 
 
7. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte ha de ser determinat. 
 
No es podrà fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir-ne la seva quantia i 
així eludir les exigències de publicitat i el procediment d’adjudicació que s’escaigui en 
funció dels imports. 
 
Quan l’objecte del contracte admeti fraccionament i així quedi justificat a l’expedient, 
es podrà preveure la realització independent de cada una de les parts del contracte 
mitjançant la seva divisió en lots, sempre que siguin susceptibles d’utilització o 
aprofitament separat i constitueixin una unitat funcional, o així ho exigeixi la 
naturalesa del contracte. 
 
També es podran contractar de manera separada prestacions diferenciades dirigides a 
integrar-se en una obra, de conformitat amb la definició que dóna l’art. 6 de la LCSP, 
sempre i quan aquestes prestacions gaudeixin de substantivitat pròpia que permeti 
l’execució per separat, perquè les han de realitzar empreses que disposin d’una 
determinada habilitació.  
 
En tots els casos especificats en aquest apartat, les normes de procediment a seguir i 
de publicitat a aplicar en l’adjudicació de cada lot o prestació diferenciada es 
determinaran en funció del valor acumulat de tots els lots, calculat de conformitat amb 
allò que preveu l’art. 76 de la LCSP. 
 
 
8. DURADA DELS CONTRACTES 
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En la determinació de la durada dels contractes, l’òrgan de contractació ha de tenir en 
compte la naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la 
necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la seva realització. 
 
En el plec de clàusules administratives particulars es podrà preveure una o diverses 
pròrrogues, sempre que les característqiues del contracte continuïn inalterables durant 
el període de vigència del mateix, i que la concurrència per a la seva adjudicació s’hagi 
realitzat tenint en compte la durada màxima del contracte, inclosos els períodes de 
pròrroga, especialment perquè en el càlcul del valor estimat del contracte, de 
conformitat amb l’assenyalat a l’art. 76 de la LCSP, cal tenir en compte les eventuals 
pròrrogues del mateix.  
 
La pròrroga serà acordada per l’òrgan de contractació i és obligatòria per a 
l’adjudicatari, llevat que les bases del contracte prevegin expressament el contrari, i 
sense que en cap cas es pugui produir pel consentiment tàcit de les parts. L’òrgan de 
contractació justificarà la conveniència de l’esmentada pròrroga en el corresponent 
expedient. 
 
En qualsevol cas, i amb caràcter general : 

� Els contractes menors (d’obres inferiors a 50.000 € i de serveis o 
subministraments inferiors a 18.000 €), no podran tenir una durada superior a 1 
any ni ser objecte de pròrroga. 

� Els contractes de serveis no poden tenir una durada inicial superior a quatre 
anys, ni excedir un total de sis anys en cas de pròrroga, i aquestes no podran 
concertar-se aïlladament o conjuntament per un termini superior al fixat 
originàriament (art. 279 LCSP i la resta de preceptes relacionats). 

� El termini de vigència dels contractes de subministrament es fixarà en funció 
de les seves característiques. 

� El termini dels contractes d’obra serà el que determini el plec o el contracte. 
 

 
9. PREU DEL CONTRACTE 
 
La retribució del contractista consisteix en un preu cert que s’expressa en euros. Els 
òrgans de contractació han de garantir que el preu sigui l’adequat per al compliment 
efectiu de la prestació objecte del contracte, mitjançant l’estimació del seu valor, i 
atenent el preu general del mercat en el moment de fixar el pressupost de licitació.  
 
El preu del contracte es pot formular en termes de preus unitaris referits als diferents 
components de la prestació o a les unitats d’aquesta que es lliurin o s’executin, com en 
termes de preus aplicables a tant alçat a la totalitat o a una part de les prestacions del 
contracte. En tot cas, s’ha d’indicar com a partida independent l’import de l’impost 
sobre el valor afegit (IVA) que ha de suportar l’Entitat, i que serà la corresponent al 
tipus aplicable en cada cas. 
 
Els preus fixats al contracte podran ser revisats o actualitzats, en els termes que 
prevegin les bases del contracte o el mateix contracte, quan hagin de ser ajustats, a 
l’alça o a la baixa, per tenir en compte les variacions econòmiques que s’esdevinguin 
durant la seva execució. 
 
Quan la naturalesa i l’objecte del contracte ho permetin, podrà incloure clàusules de 
variació de preus en funció del compliment de determinats objectius de terminis o de 
rendiment, així com també penalitzacions per incompliment de clàusules contractuals, 
havent de determinar els casos en què es produiran aquestes variacions i les regles per 
determinar-los, amb precisió. 



 

 

 
 
 
 

 

12/31
 

 
Es reconeix el pagament aplaçat del preu, a l’empara de les disposicions de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, i segons els usos o pràctiques habituals del comerç. 
 
 
10. CÀLCUL DEL VALOR ESTIMAT DELS CONTRACTES 
 
El valor estimat dels contractes es determina pel valor total del contracte, sense 
incloure l’IVA, que ha de ser pagat segons les estimacions de l’òrgan de contractació.  
 
De conformitat amb l’art. 76 de la LCSP, en el càlcul de l’import total estimat s’ha de 
tenir en compte qualsevol forma d’opció eventual així com les eventuals pròrrogues del 
contracte.  
 
El valor estimat del contracte s’ha de calcular en funció dels preus habituals en el 
mercat i s’ha de referir al moment de l’enviament de l’anunci de licitació o, en cas de 
no ser necessari publicar-lo, s’ha de referir al moment en què l’òrgan de contractació 
iniciï el procediment d’adjudicació del referit contracte. En el cas dels procediments 
negociats, per determinar el moment d’inici es prendrà en consideració la data 
d’aprovació dels plecs.  
 
Quan s’hagi previst abonar primes o gratificacions (de conformitat amb l’art. 163 de la 
LCSP per al diàleg competitiu) o efectuar pagaments als candidats o licitadors, la seva 
quantia s’ha de tenir en compte en el càlcul del valor estimat del contracte.  
 
En els contractes d’obres, el càlcul del valor estimat del contracte ha de tenir en 
compte l’import de les mateixes així com el valor estimat dels subministraments 
necessaris per a la seva execució que l’òrgan de contractació hagi posat a disposició del 
contractista.  
 
En els contractes de subministraments que tinguin per objecte l’arrendament financer, 
l’arrendament o la venda a terminis de productes, el valor que s’ha de tenir en compte 
per al càlcul del valor estimat del contracte és el següent: 

� En el cas de contractes de durada determinada: 
o si la durada és inferior o igual a 12 mesos: el valor total estimat 

per a la durada del contracte. 
o Si la durada prevista és superior als 12 mesos: el valor total del 

contracte, inclòs l’import estimat del valor residual. 
� En el cas de contractes la durada dels quals no es fixi per referència a 

un període de temps determinat: el valor mensual multiplicat per 48. 
 
En els contractes de subministraments o serveis que tinguin un caràcter de periodicitat, 
o de contractes que s’hagin de renovar en un període de temps determinat, s’ha de 
prendre com a base per al càlcul del valor estimat del contracte alguna de les 
quantitats següents: 

� El valor real dels contractes successius similars adjudicats durant 
l’exercici precedent o durant els 12 mesos previs, ajustat, quan sigui 
possible, en funció dels canvis de quantia o valor previstos per als 12 
mesos posteriors al contracte inicial.  

� El valor estimat total dels contractes successius adjudicats durant els 12 
mesos següents a la primera entrega o en el transcurs de l’exercici, si 
aquest fos superior als 12 mesos. 
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En cap cas, l’elecció del mètode per al càlcul del valor estimat del contracte es podrà 
fer amb la intencionalitat d’eludir l’aplicació de les normes d’adjudicació que 
corresponguin.   
 
En els contractes de serveis, per al càlcul del valor estimat del contracte, s’ha de 
prendre com a base, si escau, les quantitats següents: 

� En els serveis d’assegurances, la prima a pagar i altres formes de 
remuneració. 

� En els serveis bancaris i altres serveis financers, els honoraris, les 
comissions, els interessos i altres formes de remuneració.  

� En els contractes relatius a un projecte, els honoraris, les 
comissions i altres formes de remuneració, així com les primes o 
remuneracions que es fixin per als participants en el concurs. 

 
En els contractes de serveis en què no s’especifiqui un preu total: 

� Si tenen una durada determinada, igual o inferior a 48 mesos: el valor 
estimat equivalent a la seva durada. 

� Si la durada fos superior als 48 mesos o no es trobés fixada per referència a 
un període de temps cert: el valor mensual multiplicat per 48. 

 
Quan la realització d’una obra, la contractació d’uns serveis o l’obtenció d’uns 
subministraments homogenis pugui donar lloc a l’adjudicació simultània de contractes 
per lots separats, s’ha de tenir en compte el valor global estimat de la totalitat 
d’aquests lots. En aquest supòsit: 

� En matèria de contractes d’obres, quan el valor acumulat dels lots en què es 
divideixi l’obra iguali o superi la quantia del límit de subjecció a les normes de 
regulació harmonitzada s’han d’aplicar les normes de regulació harmonitzada a 
l’adjudicació de cada lot.  

� En els contractes de serveis, quan el valor acumulat dels lots en què es 
divideixi la compra de serveis iguali o superi els imports que impliquen la 
subjecció del contracte a les normes de regulació harmonitzada, s’apliquen les 
normes de la regulació harmonitzada a l’adjudicació de cada lot. 

� En els contractes de subministraments, quan el valor acumulat dels lots en què 
es divideixi el subministrament iguali o superi les quanties establertes per a la 
subjecció a la regulació harmonitzada, s’aplicaran les normes de la regulació 
harmonitzada a l’adjudicació de cada lot. 

 
Per als acords marc i per als sistemes dinàmics d’adquisició s’ha de tenir en compte el 
valor màxim estimat, exclòs l’IVA, del conjunt de contractes previstos durant la durada 
total de l’acord marc o del sistema dinàmic d’adquisició. 
 
 
11. REVISIÓ DE PREUS 
 

Els preus adjudicats poden ser objecte de revisió quan així es faci constar en el 
document contractual o en els plecs. La tècnica de la revisió de preus queda 
fonamentada en l’eventual llarga durada dels contractes unida a l’alteració dels preus 
inicialment convinguts. No existeix inconvenient a fer una remissió als preceptes de la 
LCSP en aplicació del principi de llibertat de pactes que estableixen els arts. 25 de la 
LCSP i 1.255 del Codi Civil. 
 
 
12. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ. COMPETÈNCIA PER CONTRACTAR 
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De conformitat amb l’art. 291 LCSP, l’òrgan de contractació és el facultat per celebrar 
els contractes en l’àmbit de les seves competències.  
 
Les funcions de l’òrgan de contractació seran les assenyalades en les presents IIC, i amb 
caràcter enunciatiu però no limitatiu, les següents: 

- Tramitació de l’expedient de contractació. 
- Designació dels membres de la Mesa de Contractació, la Unitat de 

Contractació i altres òrgans assessors. 
- Intrepretació del contracte. 
- Adjudicació del contracte. 

 
En quant a l’òrgan de contractació, s’haurà d’estar a allò que disposin a l’efecte les 
normes estatutàries vigents o normes de creació i d’apoderament. Als concrets efectes 
de determinar la competència de l’òrgan de contractació no es prendrà en consideració 
ni l’IVA ni les eventuals pròrrogues que es puguin produir. 
 
De forma ordinària i amb caràcter general són òrgans de contractació, i sense perjudici 
de les competències dels Consells d’Administració i de totes aquelles facultats que 
s’estimi convenient delegar pels respectius òrgans competents: 

- Apoderats generals: Directors Generals 
- Consellers Delegats 
 

 
13. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
L’òrgan de contractació podrà designar un responsable del contracte.  
 
Correspon al responsable del contracte supervisar l’execució del mateix i adoptar les 
decisions i dictaminar les instruccions necessàries amb la finalitat de garantir que la 
prestació pactada es realitzi correctament, dins l’àmbit de les facultats que li siguin 
atribuïdes.  
 
 
14. ÒRGAN ASSESSOR: MESA DE CONTRACTACIÓ/UNITAT DE CONTRACTACIÓ 
 
En els contractes subjectes a aquesta INSTRUCCIÓ, que tinguin un import superior a 
50.000€ (IVA exclòs) i inferior al llindar comunitari establert per als contractes 
harmonitzats, les bases del contracte inclouran la possibilitat que l’òrgan de 
contractació decideixi si està assistit per una Mesa o per la Unitat de contractació, per 
al desenvolupament concret de les funcions i tasques especificades als apartats 16 i 17 
d’aquesta INSTRUCCIÓ, i en funció de la complexitat i especificitats del contracte. 
 
L’òrgan assessor “Mesa o Unitat de contractació” podrà sol·licitar quants informes 
precisi per a la realització de les seves funcions a tècnics i experts en la matèria 
objecte de la contractació i/o pel responsable del contracte.  
 
En qualsevol cas, el procediment de contractació es tramitarà amb el suport de les 
unitats gestores que internament s’estableixin i que ajustaran la seva actuació a les 
indicacions de l’òrgan de contractació. 
 
En els procediments que tinguin import inferior als 50.000€ (IVA exclòs) i que no tinguin 
la consideració de contractes menors, l’òrgan de contractació estarà assistit per la 
Unitat de contractació. 
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15. COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
La Mesa, quan procedeixi la seva intervenció, serà designada per l’òrgan de 
contractació, i estarà integrada per un President i un Secretari (amb veu però sense 
vot). La Mesa adequarà la seva composició a cada contractació. Hi haurà un mínim de 
quatre vocals, entre els quals hi figurarà un assessor jurídic i, si escau, una persona que 
tingui les funcions relatives al control econòmic-pressupostari. 
 
La Unitat de Contractació estarà integrada com a mínim pel Director 
d’Aprovisionaments i Logística i pel/ per la tècnic/a Responsable de la Unitat, o en qui 
es delegui. 
 
 
16. FUNCIONS DE L’ÒRGAN ASSESSOR 
 
Són funcions de la “Mesa o Departament d’Aprovisionaments i Logística/Unitat de 
contractació” les següents: 

� Qualificar i valorar la documentació administrativa (sobre A) que presentin els 
licitadors. Així mateix, i a l’efecte de verificar l’eventual concurrència de 
prohibicions per contractar, es podrà requerir al licitador la presentació de 
certificats i documents complementaris als que han presentat, o bé aclariments 
sobre aquests. Aquest requeriment s’haurà de complimentar en el termini 
màxim de 3 dies hàbils. Es procedirà a la no admissió i a l’exclusió del 
procediment de licitació d’aquells licitadors que tinguin defectes no 
esmenables o que no hagin esmenat els defectes en el termini atorgat. Un cop 
qualificada la documentació i esmenats, en el seu cas, els defectes o omissions, 
es determinaran les empreses que s’ajusten als criteris de selecció fixats en el 
plec de condicions, els rebutjats i les causes del seu rebuig. Es consideraran 
inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits; i 
esmenables aquells que facin referència a la falta d’acreditació d’aquests 
requisits. 

� Obertura dels sobres B i C dels empresaris admesos. 
L’òrgan de contractació podrà rebutjar les ofertes presentades, d’acord amb 
els criteris que es facin constar en els plecs de condicions o els previstos en la 
LCSP. Així mateix, es poden establir al plec de condicions o a les bases de 
contractació els criteris per declarar ofertes desproporcionades o anormals. 

� Qualificar i valorar les ofertes tècniques i econòmiques dels licitadors admesos. 
� Elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació. En qualsevol cas, la 

proposta d’adjudicació no crea cap dret a favor del licitador proposat; no 
obstant, quan l’òrgan de contractació no adjudiqui el contracte d’acord amb la 
proposta formulada, haurà de motivar la seva resolució.  

 
De tot l’actuat, es deixarà constància en acta. 
 
 
17. ACTE PÚBLIC D’OBERTURA DELS SOBRES B I C 
 
Les proposicions seran secretes respecte a la resta de licitadors fins al moment de la 
seva obertura. 
 
En un sobre independent (sobre B) els licitadors presentaran l’oferta tècnica. 
 
La proposició econòmica/criteris numèrics (sobre C) es presentarà en un sobre 
independent i serà objecte d’obertura en un acte públic. 
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Amb independència de l’import del contracte, no caldrà fer aquest acte públic en els 
casos següents: 

� Quan per raons tècniques o artístiques o per motius relacionats amb la 
protecció de drets d’exclusivitat el contracte només es pugui encomanar a un 
empresari determinat.  

� Quan una imperiosa urgència, resultant d’esdeveniments imprevisibles per a 
l’òrgan de contractació i no imputables a ell, demani una ràpida execució del 
contracte. En aquest cas es podrà iniciar l’execució del contracte sense 
necessitat de prèvia formalització. 

� Quan únicament concorri o hagi quedat admès en la licitació un sol empresari. 
� Quan el contracte derivi d’un contracte, o part d’aquest, declarat desert.  

 
L’acte públic d’obertura de les proposicions s’ha de realitzar en el lloc i el dia que 
prèviament s’hagi assenyalat en l’anunci de licitació, o en el perfil del contractant si 
l’anuci no ho indiqués. 
 
L’acte públic d’obertura de les proposicions comença amb la lectura de l’anunci del 
contracte i seguidament es farà el recompte de les ofertes presentades i a la seva 
confrontocació amb les dades que constin en els certificats extesos per la Unitat de 
Contractació, oficina receptora de la documentació. Es donarà coneixement del 
nombre de proposicions rebudes i el nom dels licitadors, donant ocasió als interessats 
perquè puguin comprovar que els sobres que contenen les ofertes es troben en les 
mateixes condicions en què es van lliurar.  
 
En cas de discrepàncies entre les proposicions que constin en poder de l’òrgan assessor 
i les que com a presentades es dedueixin de les esmentades, o en cas que sorgeixin 
dubtes sobre les condicions de secret en què s’han hagut de custodiar, l’acte s’ha de 
suspendre i tot seguit s’hauran de fer les investigacions oportunes sobre el que hagi 
pogut passar. S’haurà de tornar a anunciar, si escau, al Perfil del Contractant de 
l’Entitat la represa de l’acte públic un cop tot hagi quedat aclarit en la forma deguda.  
 
En l’acte s’ha de manifestar el resultat de la qualificació dels documents presentats, 
amb indicació expressa de les proposicions admeses, de les rebutjades i de la causa de 
la seva no admissió.  
 
Les ofertes que corresponguin a proposicions rebutjades queden excloses del 
procediment d’adjudicació del contracte i els sobres que les continguin no seran 
oberts.  
 
Abans de l’obertura de la primera proposició s’ha d’invitar als licitadors interessats a 
que manifestin els dubtes que tinguin o que demanin les explicacions que considerin 
oportunes. L’òrgan assessor ha de procedir als aclariments i a les respostes pertinents, 
però sense que en aquest moment es pugui admetre cap document que no hagi estat 
lliurat durant el termini d’admissió d’ofertes, o el de correcció d’esmena de defectes o 
omissions.  
 
 
18. CONDICIONS D’APTITUD 
 
Només podran contractar amb l’Entitat les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin suficient solvència 
econòmica, financera i tècnica o professional, d’acord amb la naturalesa del contracte. 
Aquests requisits hauran de concórrer en l’empresari en el moment de finalització del 
termini de presentació d’ofertes. 
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Quan concorri algú, en nom o representació d’una persona jurídica o física, ha de 
justificar documentalment que està facultat per a això, mitjançant els corresponents 
poders. 
 
Els empresaris hauran de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si 
escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que conformi l’objecte del 
contracte.  
 
Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries de contractes les prestacions 
dels quals estiguin compreses dins les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que, 
d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis. 
 
No podran contractar les persones en què es doni alguna de les circumstàncies de 
prohibició de contractar previstes a l’art. 49 de la LCSP. 
 
Poden contractar amb l’Entitat les unions d’empresaris que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte, i no és necessari formalitzar-les en escriptura pública 
fins que no s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte a favor seu. Als efectes de la 
licitació, els empresaris que vulguin concórrer integrats en una unió temporal han 
d’indicar en un document privat els noms i les circumstàncies dels que la constitueixin i 
la participació de cadascun, com també que assumeixen el compromís de constituir-se 
en unió temporal si resulten adjudicataris del contracte.  
 
La durada de les unions temporals ha de coincidir amb la del contracte adjudicat fins a 
la seva extinció.  
 
Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals queden obligats 
solidàriament i han de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poders 
suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins 
que aquest s’extingeixi, sense perjudici de l’existència de poders mancomuntats que 
puguin atorgar per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 
 
 

19. ACREDITACIÓ DE LA CAPACITAT D’OBRAR DELS EMPRESARIS NACIONALS 

1. Les persones físiques han de presentar Document Nacional d'Identitat o aquell que el 
substitueixi reglamentàriament.  

2. En el cas de persones jurídiques, escriptura o document de constitució i, si escau, de 
modificació, els estatuts o l’acte fundacional i les seves modificacions, on constin les 
normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el 
registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica que es tracti. 

Amb caràcter general, tots els documents de la licitació hauran de ser originals, còpies 
notarials o fotocòpies compulsades. 

 

20. ACREDITACIÓ DE LA CAPACITAT D’OBRAR DE LES EMPRESES COMUNITÀRIES NO 
ESPANYOLES 
 
Els empresaris no espanyols  que són nacionals d’estats membres de la Unió Europea 
han d’acreditar la seva capacitat d’obrar mitjançant la seva inscripció en el registre 
procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on estan establerts o mitjançant la 
presentació d’una declaració jurada o un  certificat que s’indiquen a l’Annex IX de la 
Directiva 2004/18/CE. 



 

 

 
 
 
 

 

18/31
 

 
Aquests licitadors estrangers han de presentar una declaració de sotmetre’s a la 
jusrisdicció 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 escau, al fur jusridiccional estranger que pugui correspondre al licitador. 

 
21. ACREDITACIÓ DE LA CAPACITAT D’OBRAR DE LES EMPRESES NO COMUNITÀRIES 
 
Les persones físiques o jurídiques d’Estats no pertanyents a la Unió Europea han 
d’acreditar la seva capacitat d’obrar amb un informe de la Missió Diplomàtica 
permanent d’Espanya a l’estat corresponent o de l’oficina consular en l’àmbit 
territorial del qual radiqui el domicili de l’empresa.  
 
Així mateix s’ha d’incloure, adjunt, un informe de la respectiva Missió Diplomàtica 
permanent espanyola que l’estat de procedència de l’empresa estrangera admet al seu 
torn la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració i 
amb els ens, organismes o entitats del sector públic assimilables als enumerats a l’art. 
3 de la LCSP, de manera substancialment anàloga.  
 
Aquestes empreses han de tenir oberta sucursal a Espanya, amb designació d’apoderats 
o representants per a les seves operacions i han d’estar inscrites en el Registre 
Mercantil.  
 
Aquests licitadors estrangers han de presentar una declaració de sotmetre’s a la 
jurisidicció 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 escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador. 
 
 
22. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL DE 
L’EMPRESARI 
 
Els requisits mínims de solvència que ha de reunir l’empresari i la documentació 
requerida per acreditar-los s’indicarà a l’anunci i/o bases del contracte/plecs, havent 
en tot cas d’estar vinculats a l’objecte i ser proporcionals als mateixos. A l’empara de 
l’art. 63.3 LCSP es podran admetre altres mitjans de prova de la solvència, degudament 
especificats als plecs/bases del contracte i/o anunci de licitació, diferents dels 
previstos als arts. 64 a 68 de la LCSP. Respecte a la classificació, de l’art. 54.5 de la 
LCSP es desprèn que la seva exigència és potestativa per a les entitats del sector públic 
que no són administració pública. La classificació s’entendrà sempre prova de solvència 
a l’empara de l’art. 63.2 de la LCSP. 
 
22.1. Inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores. 
De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 del Decret 107/2005, de 31 de maig, 
de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de 
Catalunya, les empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els documents i 
les dades que hi figuren. 
 
Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació que 
acredita: la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; la classificació 
empresarial; l’alta en l’Impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament 
o, si escau, la declaració d’exempció. 
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Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita de presentar la declaració segons la qual no 
es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que 
estableix l’article 49 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic, no s’ha donat de baixa en la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, 
especialment, segons la qual està al corrent en el compliment tant de les obligacions 
tributàries com de les relatives a la Seguretat Social. 
 
No obstant l’establert anteriorment, els licitadors que figuren inscrits en el RELI podran 
acreditar tal extrem amb una certificació del registre oficial corresponent, 
acompanyada d'una declaració responsable del licitador en la qual manifesti que les 
circumstàncies reflectides en el corresponent certificat no han experimentat variació i 
que estan actualitzats. Podrà presentar-se a aquests efectes una certificació expedida 
per mitjans electrònics automàtics per aquests Registres, però hauran d'aportar la clau 
perquè l'òrgan de selecció de les ofertes pugui verificar aquesta certificació.  
 
 
23. CERTIFICATS DE GARANTIA DE QUALITAT 
 
Quan l’òrgan de contractació exigeixi la presentació de certificats expedits per 
organismes independents que acreditin que l’empresari compleix determinades normes 
de garantia de la qualitat, han de fer referència als sistemes d’assegurament de la 
qualitat basats en la sèrie de normes europees en la matèria, certificats per organismes 
conformes a les normes europees relatives a la certificació. 
 
L’òrgan de contractació ha de reconèixer els certificats equivalents expedits per 
organismes establerts en qualsevol estat membre de la Unió Europea, i també acceptar 
altres proves de mesures equivalents de garantia de la qualitat que presentin els 
empresaris. 
 
 
24. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: INICI, CONTINGUT, APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Amb ple sotmetiment a la reglamentació interna de desenvolupament que pugui dictar-
se a tal efecte, un cop determinada la necessitat i oportunitat de l’obra, del servei o 
del subministrament s’iniciarà el tràmit mitjançant sol·licitud. 
 
La subscripció de contractes per part de l’Entitat requerirà de la tramitació prèvia 
d’un expedient, en els casos que s’exigeixi, que s’iniciarà per l’òrgan de contractació 
motivant la necessitat del contracte, en els termes que preveu l’article 6 d’aquesta 
Instrucció, bé directament o bé mitjançant sol·licitud de comanda que s’haurà fet 
arribar a la Direcció de Compres. 
 
En qualsevol cas, correspondrà a la Direcció de Compres, a través de la Unitat de 
Contractació, la formació de l’expedient de contractació, amb la integració dels 
documents que han de formar part del mateix. 
 
Aquest expedient estarà integrat per: 

1. Resolució d’inici de l’expedient per part de l’òrgan de contractació, on es 
justificarà la necessitat i la conveniència de les prestacions objecte del 
contracte.  

2. Redacció del plec de condicions o bases de la contractació. Als contractes el 
valor estimat dels quals superi els 50.000€ (IVA exclòs) és preceptiva 
l’elaboració de plecs. Quan l’import sigui igual o inferior als 50.000€ (IVA 
exclòs) i superior als imports de la contractació menor (18.000€, en el cas dels 
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contractes de serveis i de subministraments) es regirà per les bases de la 
contractació. 

3. Resolució d’aprovació de l’expedient. L’òrgan de contractació dictarà resolució 
motivada aprovant el mateix i disposant l’obertura del procediment. Aquesta 
resolució implicarà també l’aprovació de la despesa corresponent. 

4. Procediment d’adjudicació. 
 
 
L’aprovació dels plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques i de les 
bases de la contractació correspon a l’òrgan de contractació. 
 
Aquest apartat s’entén amb l’excepció dels contractes d’adjudicació directa per raó 
de l’import, i en els quals no cal la tramitació prèvia de cap expedient. 
 
 
24.1. Les bases de la contractació. 
Són les bases que han de regir el concret procediment de contractació que s’inicia. 
Estaran disposades en un plec de clàusules administratives i en un plec de prescripcions 
tècniques quan la quantia del contracte sigui superior als 50.000€ (IVA exclòs) i inferior 
al llindar comunitari. Quan l’import sigui igual o inferior als 50.000€ (IVA exclòs) i 
superior als imports de la contractació menor (en el cas dels contractes de serveis i de 
subministraments) es regirà per les bases de la contractació, i que en concret hauran 
de tenir la següent informació: 

- Descripció de l’objecte del contracte, amb les característiques 
essencials del mateix.  

- Preu. 
- Durada i pròrrogues. Documentació a lliurar pels licitadors i forma 

de presentació de l’oferta. 
- Lloc i termini de lliurament en l’execució del servei o del 

subministrament. 
- Forma de pagament. 
 

24.2. Els plecs. 
Els plecs de clàusules administratives particulars han de contenir els pactes i condicions 
definidors dels drets i de les obligacions de les parts i les altres mencions requerides 
per aquesta Instrucció, la LCSP i la resta de normes que la desenvolupen. 
 
Els plecs de prescripcions tècniques particulars han de contenir les prescripcions 
tècniques que han de regir la realització de la prestació i definir les seves qualitats, i 
han de contenir, com a mínim, els següents aspectes: 

� Característiques tècniques que han de complir els béns o les prestacions del 
contracte. 

� Preu de cada una de les unitats en que es descompon el pressupost i el nombre 
estimat de les unitats que s’han de subministrar. 

� Si escau, requists, modalitats i característiques tècniques de les variants. 
� Si escau, les especificacions que es considerin necessàries per a la correcta 

execució del contracte. 
� Penalitzacions 
� Característiques bàsiques del contracte 
� Contingut i forma de presentar les ofertes 
� Pressupost 
� Criteris d’adjudicació. Per valorar les proposicions i l’oferta econòmicament 

més avantatjosa s’han de tenir en compte criteris directament vinculats a 
l’objecte del contracte; si només s’utilitza un criteri d’adjudicació aquest 
haurà de ser el preu. En la determinació dels criteris d’adjudicació es donarà 
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més rellevància a aquells que facin referència a les característiques de 
l’objecte del contracte que puguin valorar-se amb xifres o percentatges. Si es 
prenen en consideració més d’un criteri s’haurà de precisar la ponderació 
donada a cada un d’ells. 

� Garanties que hagin de constituir els licitadors, si escau. 
 
Només per als contractes de serveis compresos en les categories 17 a 27 de l’Annex II 
de la LCSP de quantia igual o superior a 193.000 € s’hauran de complir les regles 
establertes a l’article 101 de la LCSP per a la definició i establiment de prescripcions 
tècniques, essent igualment d’aplicació les previsions dels articles 102 a 104 de la 
LCSP, sobre condicions especials d’execució del contracte, informació sobre obligacions 
relatives a fiscalitat, protecció del medi ambient i condicions laborals, i informació 
sobre les condicions de subrogació dels contractes de treball, tot assimilant-se en 
aquest cas al règim de preparació dels contractes subjectes a regulació harmonitzada 
(art. 121.1 LCSP). En quant a l’adjudicació, aquests contractes es regiran per allò que 
diu la present INSTRUCCIÓ. 
 
 
25. INFORMACIÓ DE LES CONDICIONS DE SUBROGRACIÓ EN CONTRACTES DE 
TREBALLL 
 
En els contractes que imposin a l’adjudicatari l’obligació de subrogar-se com a 
ocupador en determinades relacions laborals, l’òrgan de contractació ha de facilitar als 
licitadors, en les bases de la contractació/plecs, la informació sobre les condicions dels 
contractes dels treballadors als quals afecti la subrogació que sigui necessària per 
permetre l’avaluació dels costos laborals que implica aquesta mesura. A aquests 
efectes, l’empresa que efectuava la prestació objecte del contracte a adjudicar i que 
tingui la condició d’ocupadora dels treballadors afectats està obligada a proporcionar la 
informació esmentada a l’òrgan de contractació, a requeriment d’aquest. 
 
 
26. ANUNCIS. PUBLICITAT 
 
Amb independència del nivell de contracte que es tracti, quan el valor estimat superi 
els 50.000€ (IVA exclòs) haurà d’insertar-se la informació relativa a la licitació al Perfil 
del Contractant.  
 
No obstant, en cas de considerar-se necessari, i atenent a les circumstàncies i 
característiques del contracte, amb caràcter potestatiu, es podrà publicar l’anunci en 
qualsevol diari o butlletí oficial, publicacions locals o Diari Oficial de la Unió Europea.  
 
Tanmateix, si s’estima necessari, es podran difondre anuncis previs relatius als 
contractes que es projectin adjudicar a cada exercici o en un període plurianual.  
 
Les despeses d’aquests anuncis aniran a càrrec de l’adjudicatari. 
 
L’òrgan de contractació podrà publicar ressenyes de les licitacions per imports iguals o 
inferiors a 50.000€. 
 
L’anunci de licitació haurà de tenir la següent informació: 

� Identificació de l’Entitat contractant. 
� Objecte del contracte. 
� Data de finalització del termini de presentació d’ofertes. 
� Lloc de presentació, obtenció de documentació i informació adicional. 
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� Els plecs en format electrònic. Estaran disponibles per ser consultats a l’adreça 
que s’assenyali al Perfil del Contractant o a l’anunci. 

 
Si les circumstàncies i característiques del contracte ho aconsellen, podrà ampliar-se el 
contingut de l’anunci o incorporar-se informació adicional al Perfil del Contractant.  
 
Es podran exceptuar de publicitat els casos en què la LCSP eximeix de la necessitat de 
publicitat segons l’art. 153, en relació amb el 161 de la LCSP, en resultar d’aplicació 
per analogia als contractes no harmonitzats a realitzar pels poders adjudicadors que no 
tinguin la consideració d’Administració Pública quan es trobin en algun dels supòsits 
previstos als apartats corresponents dels arts. 154 a 159 LCSP. Tanmateix, quan la 
quantia d’aquests contractes no superi els imports del 161.2 en relació amb el 155.d), 
156.b), 157.f), 158.e) i 159, l’adjudicació podria realitzar-se, per interpretació 
analògica, sense necessitat de licitació pública, d’acord amb el disposat al 153.2, però 
això no exhimeix del compliment del principi de concurrència, quan aquesta sigui 
possible, d’acord amb el disposat al 162.1  LCSP. En aquests casos, no cal publicar 
l’anunci de licitació ni els plecs o bases del contracte, i serà suficient amb què 
s’assenyalin genèricament informació del contracte que es pretén celebrar i les dates 
previsibles, i acreditar el compliment del principi de concurrència, i segons l’establert 
a la clàusula 2 d’aquestes INSTRUCCIONS. 
 
 
27. TERMINIS 
 
L’òrgan de contractació tindrà en compte la complexitat del contracte i el temps 
necessari per preparar les ofertes, a l’hora de fixar els terminis que disposen els 
licitadors per presentar les seves proposicions, i sense perjudici dels terminis mínims 
assenyalats en aquesta INSTRUCCIÓ.  
 
En els procediments de contractació que se segueixin pel tràmit de “sol·licitud pública 
d’ofertes”, els terminis mínims de recepció de les proposicions i de la resta de 
documentació ha de ser de 15 DIES NATURALS, excepte en cas d’urgència justificada 
que requereix un termini més curt que no serà inferior a 8 DIES NATURALS,  a comptar 
del dia següent de la data de publicació de l’anunci de licitació al Perfil del 
Contractant, havent de constar expressament el dia i l’hora de finalització del termini 
de recepció, així com indicació expressa del lloc de presentació de les proposicions i de 
la resta de documentació.  
 
 
28. COMUNICACIONS. NORMES GENERALS 
 
Les comunicacions que faci l’òrgan de contractació i els intercanvis d’informació, a 
elecció del mateix, podran fer-se per carta, per telefax o per correus electrònics, a 
l’empara d’allò que preveu l’art. 27 de la Llei 11/2007. 
 
Tots els licitadors han d’assenyalar, en el moment de presentar les propostes, a banda 
de la seva adreça postal, una adreça de correu electrònic per a les comunicacions i les 
relacions que, en general, es derivin del procediment de licitació o que, en qualsevol 
cas, puguin afectar el licitador. 
 
Quan en l’oferta econòmica existeixi discrepància entre l’import indicat en xifres i 
l’indica’t amb lletres, prevaldrà l’import indicat amb lletres. Igualment, posat que 
l’oferta econòmica no especifiqui res en relació amb l’Impost sobre el Valor Afegit, 
s’entendrà que en l’oferta econòmica no hi està inclòs l’IVA. 
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L’oferta econòmica únicament podrà ser objecte d’aclariments quan el preu ofert 
vingui referit en una fórmula, equació o similar, tot respectant sempre el principi 
d’igualtat de tracte i no discriminació dels licitadors que, en cap cas, podran modificar 
l’oferta presentada. 
 
Si l’òrgan de contractació considera que l’oferta presentada es pot considerar poc 
comprensible o inconcreta, podrà sol·licitar aclariments tot respectant en tot cas el 
principi d’igualtat de tracte i no discriminació dels licitadors que, en cap cas, podran 
modificar-la. El termini de contestació no podrà ser superior a 3 dies hàbils. 
 

 
29. PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ 
 
Els contractes regulats en aquestes INSTRUCCIONS s’adjudiquen d’acord amb algun dels 
procediments que es detallen en aquest apartat. 
 
En contractacions iguals o superiors a 50.000 €, l’òrgan de contractació podrà aplicar, 
en funció de les seves característiques, el procediment obert o negociat. A proposta de 
l’Àrea que promou el contracte, també podran ser d’aplicació a les contractacions 
d’import inferior a 50.000€. 
 
El tipus de procediment aplicable s’indicarà en la documentació de l’expedient de 
contractació. 
 
a) Sol·licitud pública d’ofertes: Procediment Obert/Procediment negociat. 

1. Procediment obert: en el procediment obert, tot licitador interessat que 
reuneixi els requisits de capacitat i solvència establerts al plec de condicions 
podrà presentar ofertes, i en quedarà exclosa qualsevol negociació dels termes, 
condicions i requisits del contracte amb els licitadors.  

2. Procediment negociat: Si les bases de contractació/plecs ho preveuen, es 
podrà instar consultes i negociació amb els licitadors admesos un cop feta 
l’obertura dels sobres B i C. En aquestes bases hi ha de constar els aspectes 
econòmics i tècnics que, si escau, han de ser objecte de negociació amb les 
empreses. Durant les consultes i la negociació els òrgans han de vetllar perquè 
tots rebin el mateix tracte. Amb ells consultarà i negociarà les condicions de 
les ofertes per adaptar-les als requisits indicats en el plec de condicions, a 
l’anunci de licitació, si s’escau, i als possibles documents complementaris, el 
que permetrà identificar l’oferta econòmicament més avantatjosa. Amb 
caràcter general, es podrà optar per aquest procediment quan el valor estimat 
del contracte sigui inferior al 1.000.000 d’euros, si es tracta d’un contracte 
d’obres, o inferior als 100.000 euros, quan es tracti d’altres contractes, segons 
l’assenyalat a la LCSP, o quan les característiques especials del contracte 
aconsellin iniciar un procés de negociació, amb l’objectiu de cercar l’oferta 
econòmica més avantatjosa per a l’Entitat. 

 
El procediment SOL·LICITUD PÚBLICA D’OFERTES serà el procediment aplicable, de 
forma general, per a contractacions iguals o superiors a 50.000€: 

� Subministraments: de 50.000€ a inferior de 193.000€ 
� Serveis: de 50.000€ a inferior de 193.000€ 
� Obres: de 50.000€ a inferior de 4.845.000€ 

 
S’elaborarà un plec amb les característiques bàsiques del contracte, les modalitats de 
recepció de les ofertes, criteris d’adjudicació, garanties i aspectes de subrogació.  
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Es publicarà al Perfil del Contractant, sense perjudici d’altres modalitats de publicitat. 
 
Es respectaran els terminis assenyalats a l’art. 28 d’aquesta INSTRUCCIÓ. 
 
b) Procediment sol·licitud d’ofertes. 
 
Aquest procediment serà aplicable als contractes de subministrament i serveis el valor 
estimat dels quals se situï entre els imports iguals o superiors als 18.000€ i els inferiors  
als 50.000€. 
 
Aquest procediment serà anomenat SOL·LICITUD D’OFERTES. 
 
S’elaboraran unes bases del contracte. 
 
A l’empara de l’art. 175 de la LCSP, els contractes per import inferior als 50.000€ estan 
exempts de la publicitat que s’hi estableix.  En aquestes casos, sempre i quan no es 
tracti de contractes menors, de conformitat amb l’establert a l’art. 122 LCSP, n’hi 
haurà prou amb la invitació a presentar ofertes a les empreses considerades més 
adients, de manera que es contrasti, mitjançant la concurrència d’almenys 3 ofertes 
(sempre que això sigui possible), que l’adjudicació recaigui sobre l’oferta més profitosa 
econòmicament. L’òrgan de contractació també podrà optar per publicar al Perfil del 
Contractant d’acord amb el que es fixa a la INSTRUCCIÓ reguladora dels procediments 
no harmonitzats (procediment SOL·LICITUD PÚBLICA D’OFERTES). 
 
No serà preceptiva la convocatòria pública d’ofertes, ni els terminis mínims continguts 
en el procediment general, ni la publicació de l’adjudicació, a l’empara de l’art. 175.c) 
de la LCSP. 
 
S’enviarà el document bases del contracte, on s’assenyalaran els requisits i les 
condicions per a la formulació de l’oferta al menys a 3 proveïdors, sol·licitant-los la 
presentació d’una oferta en el termini i forma que s’assenyali. Un cop rebudes, es 
seleccionarà aquella que sigui econòmicament més avantatjosa per a l’Entitat, d’acord 
amb els criteris objectius d’adjudicació establerts en el document de bases del 
contracte i condicions de formulació de l’oferta. L’adjudicació es notificarà a tots els 
participants. 
 
c) Procediment Negociat especial. 

Podrà aplicar-se el procediment especial negociat en els casos següents: 

• Quan les proposicions presentades en un procediment general previ siguin 
irregulars o inacceptables, sempre que no es modifiquin substancialment les 
condiciones originals del contracte i es convidi a formular noves proposicions a 
tots els licitadors que haguessin presentat ofertes anteriorment.  

• Quan no s’hagi presentat cap proposició en un procediment general previ, 
sempre que no es modifiquin substancialment les condicions originals del 
contracte.  

• Únic subministrador possible, d’acord amb les condicions especificades. 

• Ampliació o modificació justificada de contractes ja existents amb preus 
comprovats i competitius. 

• Urgències, que amb caràcter excepcional i justificat, es puguin produir.  
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• Els casos previstos als arts. als quals es refereix l’art. 161 LCSP (remissió als 
arts. 154 a 159 LCSP, supòsits en què no cal publicitat). 

 
En la proposta d’adjudicació es justificaran els motius pels quals es proposa 
l’aplicació d’aquest procediment especial. 

  
En aquests casos, la tramitació seguirà el procediment establert per a SOL·LICITUD 
PÚBLICA D’OFERTES , amb les simplificacions següents: 

  

• No és necessària l’elaboració de plecs. Els elements essencials del contracte 
han d’estar ben definits i documentats en l’expedient.  

• No serà preceptiva la convocatòria pública d’ofertes, ni els terminis mínims 
continguts en el procediment general, havent-hi prou amb la inserció en el 
perfil del contractant de ressenyes de l’anunci del contracte.  

Es podrà fer una sol·licitud particularitzada a diferents empreses, en un nombre 
que, d’acord amb les possibilitats, garanteixi la contractació en les millors 
condicions tècniques i econòmiques, i de termini, sol·licitant ofertes a un mínim de 
tres empresaris, sempre que això sigui possible. En aquests casos, serà suficient 
amb què s’assenyalin genèricament informació del contracte que es pretén 
celebrar i les dates previsibles, i acreditar el compliment del principi de 
concurrència. 

 
De forma adicional a la publicitat, i amb la finalitat de garantir suficient concurrència, 
el Departament d’Aprovisionaments i Logística/Unitat de contractació, de forma 
coordinada amb el Departament que planteja la necessitat, podran acordar la remissió 
d’invitació per escrit (fax, carta o correu electrònic) a les empreses que, al seu criteri, 
puguin complir de forma més adecuada amb la qualificació requerida per portar a 
terme el contracte. L’enviament d’aquesta invitació no suposarà cap privilegi, 
significant només posar en coneixement de l’empresa l’existència de la licitació. 
 
d) Contractes Menors. 
 
En el cas dels contractes menors, és a dir, els de subministraments i serveis inferiors a 
18.000 € i d’obres inferiors a 50.000 €, la durada del contracte no podrà excedir d’1 
any, sense que el contracte pugui ser objecte de pròrroga, ampliació, modificació o 
revisió. 
 
Aquests contractes es podran adjudicar directament a qualsevol empresari amb facultat 
d’obrar, que no incorri en prohibicions de contractar i tingui l’habilitació professional 
necessària per realitzar la prestació. 
 
La formalització dels contractes menors s’efectuarà amb la incorporació a l’expedient 
de la factura o de les factures que obligatòriament han de lliurar els empresaris i 
professionals, que haurà de contenir les dades i requisits que regula la normativa 
aplicable. 
 
La tramitació de l’expedient només exigeix l’aprovació de la despesa i la incorporació a 
aquest de la factura corresponent. 
 
En el contracte menor d’obres, s’hi ha d’afegir a més el pressupost de les obres, sense 
perjudici que hagi daver-hi el corresponent projecte quan ho requereixin normes 
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específiques. Igualment s’ha de sol·licitar l’informe de supervisió del projecte quan el 
treball afecti l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra. 
 
e) Acord Marc. 
 
L’òrgan de contractació podrà formalitzar acords marc amb diverses empreses amb la 
finalitat de fixar les condicions a les quals hauran d’ajustar-se una determinada 
tipologia de contractes durant un període determinat. 

 
Els acords esmentats s’hauran de formalitzar amb un mínim de tres empreses, sempre 
que existeixi un nombre suficient d’empreses interessades que compleixin els criteris 
de selecció i adjudicació establerts als plecs de prescripcions tècniques i de clàusules 
particulars. En cas contrari, l’acord marc únicament es durà a terme amb aquella o 
aquelles empreses licitadores que haguessin acomplert els criteris establerts als plecs 
de clàusules reguladores que regeixen l’acord. 

 
L’adjudicació d’acords marc seguirà el procediment de SOL·LICITUD PÚBLICA 
D’OFERTES i es publicarà al perfil del contractant. La durada dels acords marc no podrà 
superar un termini de 4 anys excepte en cas excepcional degudament justificat. Li és 
d’aplicació la LCSP. 
 
Anualment, les empreses que hagin subscrit l’acord marc amb l’entitat presentaran, si 
escau, els aspectes de solvència tècnica i econòmica sol·licitats als plecs de clàusules 
reguladores d’aquest acord que s’haguessin d’actualitzar des de la presentació les 
ofertes de licitació corresponents. 

 
Els contractes derivats de l’acord marc s’adjudicaran de conformitat amb les 
condicions establertes en aquest acord, sense que sigui necessari convocar els 
contractistes a una nova licitació. 
 

 
CONTRACTACIÓ PER RAONS D’EMERGÈNCIA. 
Si l’entitat contractant ha d’actuar de manera immediata a causa d’esdeveniments 
catastròfics, de situacions que suposin un greu perill o de necessitats inajornables 
resultants de situacions imprevisibles i no imputables a l’òrgan de contractació, aquest 
podrà contractar lliurement l’objecte de la necessitat sobrevinguda, sense tenir 
l’obligació d’ajustar-se a les regles i els procediments contemplats en aquestes 
INSTRUCCIONS. 
Un cop executades les actuacions objecte d’aquest règim excepcional, es 
complimentaran els tràmits necessaris per a documentar les actuacions realitzades i 
per a procedir al seu abonament. 
 
El termini d’inici de l’execució de les prestacions no pot ser superior a un mes, comptat 
des que l’òrgan de contractació ha declarat l’emergència. En el cas d’exhaurir-se 
aquest termini, la contractació de les prestacions s’efectuarà de conformitat amb les 
regles ordinàries contingudes en aquestes INSTRUCCIONS. 
 
CONTRACTACIÓ PER RAONS D’URGÈNCIA. 
Si la celebració del contracte és necessària per atendre una necessitat inajornable o si 
resulta precís accelerar l’adjudicació per raons d’interès públic, l’òrgan de 
contractació podrà declarar urgent la seva tramitació, motivant-ho a la documentació 
preparatòria. En aquets cas, serà d’aplicació l’art. 96.2.b) de la LCSP sobre reducció de 
terminis, així com la resta de les previsions de la LCSP.  
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30. VERIFICACIÓ DE L’APTITUD I SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS. 
 
L’adjudicació dels contractes es realitzarà basant-se en els criteris previstos en aquesta 
INSTRUCCIÓ,  pel que fa als licitadors que no hagin resultat exclosos i en haver 
acompert els requisits de capacitat, d’aptitud i de solvència previstos en la mateixa. 
 
Les ofertes seran rebudes al registre general de l’Entitat, qui deixa constància del 
moment en què es rebin. Les ofertes rebudes fora de termini no seran tingudes en 
compte per a l’adjudicació.  
 
L’òrgan assessor analitzarà, homogeneïtzarà i tabularà les ofertes, avaluant els 
aspectes tècnics i la resta d’elements establerts als plecs. 
 
Si així es preveu a les bases de contractació/plecs, en funció del procés d’adjudicació, 
es podran fer consultes i iniciar un procés de negociació amb els licitadors admesos un 
cop feta l’obertura dels sobres B i C. En qualsevol cas, les bases hauran de fer 
referència expressa als aspectes econòmics i tècnics que podran ser objecte de 
negociació amb les empreses. Durant aquets procés l’òrgan de contractació ha de 
vetllar i garantir que tots els licitadors rebin el mateix tracte; en cap cas podrà 
facilitar, de forma dicriminatòria, informació que pugui donar avantatges a determinats 
licitadors respecte a la resta.  
 
 
31. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’òrgan assessor elaborarà l’informe econòmic i tècnic de les ofertes, formulant 
proposta d’adjudicació. 
 
L’òrgan assessor, per proposar l’oferta econòmicament més avantatjosa, i l’òrgan de 
contractació, per fer l’adjudicació del contracte, hauran de fonamentar la seva decisió 
d’acord amb el disposat a les bases de contractació.  
 
En qualsevol cas, els criteris de selecció hauran de fer-se constar a les bases de 
contractació, així com també la ponderació relativa que s’atribueixi a cada un dels 
criteris, i que han de servir per triar l’oferta econòmicament més avantatjosa.  
Els òrgans de contractació poden articular el procediment en fases successives 
mitjançant l’aplicació dels diferents criteris d’adjudicació que han estat assenyalats en 
les bases de contractació/plecs, tot assenyalant en les bases si es farà ús d’aquesta 
facultat així com el llindar mínim de puntuació exigit al licitador per continuar el 
procés selectiu, si escau.  
 
 
32. RESOLUCIÓ DE L’ADJUDICACIÓ 
 
L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte mitjançant resolució motivada en el 
termini màxim de dos mesos, a comptar des del dia següent a la data de finalització del 
termini de presentació de les ofertes. 
 
En cas de no produir-se l’adjudicació en el termini assenyalat, els licitadors tindran 
dret a retirar la seva oferta.  
 
Si cap de les propostes presentades s’adeqüen a les bases de contractació/plecs, 
l’òrgan de contractació podrà declarar deserta la contractació.  
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La resolució de l’adjudicació serà notificada als licitadors i s’haurà de publicar al Perfil 
del Contractant, a l’empara d’allò establert a l’art. 138 de la LCSP, i en relació amb els 
arts. 174 i 175. 
 
L’òrgan de contractació pot no publicar dades determinades relatives a l’adjudicació 
quan consideri, i ho justifiqui degudament a l’expedient, que la divulgació d’aquesta 
informació pot obstaculitzar l’aplicació d’alguna norma, ser contrària a l’interès públic 
o perjudicar interessos comercials legítims d’empreses públiques o privades o la 
competèncai lleial entre aquestes, o quan es tracti de contractes declarats secrets o 
reservats o l’execucio dels quals hagi d’anar acompanyada de mesures de seguretat 
especials de conformitat amb la legislació vigent o, quan ho exigeixi la protecció dels 
interessos essencials de seguretat i s’hagi declarat així de conformitat amb la legislació 
vigent.  
 
En cas que l’òrgan de contractació renunciï a la subscripció d’un contracte pel qual 
s’hagi fet la convocatòria corresponent, o decideixi reinicar el procediment per a la 
seva adjudicació, ho ha de notificar als licitadors i publicar-ho al Perfil del Contractant. 
 
En els contractes de serveis compresos a les categories 17 a 27 de l’Annex II de la LCSP 
que adjudiqui l’Entitat, quan tinguin import igual o superior als 193.000 euros, es 
dictarà resolució d’adjudicació provisional, als efectes de donar compliment al previst 
a l’art. 37 de la LCSP, i en els termes que s’hi estableixen. Un cop transcorregut el 
termini de 15 dies hàbils (10 en cas de tramitació urgent) comptats des del següent a la 
publicació de la resolució d’adjudicació provisional, i acomplertes les obligacions 
assenyalades a l’acord d’adjudicació (de conformitat amb l’art. 135 LCSP) l’òrgan de 
contractació podrà elevar definitiva la resolució d’adjudicació provisional. Serà 
d’aplicació en aquest cas el règim previst per als contractes SARHA. 
 
 

33. NOTIFICACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ 
 
La resolució de l’adjudicació es notificarà en el termini de 10 DIES NATURALS a comptar 
des de l’endemà de la data en què la resolució hagi estat dictada, al licitador 
adjudicatari i a la resta de licitadors.  
 
Els licitadors no adjudicataris podran, en el termini de 10 DIES NATURALS a comptar 
des del dia següent a la data de la notificació de la resolució de l’adjudicació, 
sol·licitar per escrit a l’òrgan de contractació els motius de rebuig de la seva proposició 
i de les característiques de la proposició de l’adjudicatari que van ser determinants de 
l’adjudicació en favor seu. En un termini màxim de 15 DIES NATURALS a comptar des de 
l’endemà de la recepció de la sol·licitud, l’òrgan de contractació ha de facilitar al 
sol·licitant la informació demanada.  
 
En la notificació a l’adjudicatari se’l requerirà perquè aporti la documentació 
necessària per signar el contracte. 
 
 
34. PUBLICITAT DE L’ADJUDICACIÓ 
 
La resolució de l’adjudicació s’ha de publicar al Perfil del Contractant en el termini de 
5 DIES NATURALS a comptar des del dia següent de la data de la resolució de 
l’adjudicació.  
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En el cas de contractes de serveis inclosos a les categories 17 a 27 de l’Annex II de la 
LCSP i de quantia igual o superior al llindar comunitari, l’Entitat contractant haurà de 
comunicar l’adjudicació a la Comissió Europea i indicar si en considera necessari la seva 
publicació.  
 
 
35. GARANTIA 
 
En les bases de contractació/plecs es podrà establir la constitució, prèviament a la 
formalització del contracte, d’una garantia per import que es determini de l’import 
d’adjudicació; en cas de preus unitaris, l’import que es prendrà com a referència serà 
el de la licitació. 
 
La garantia exigida haurà de constituir-se en alguna de les diferents formes previstes en 
l’art. 84 de la LCSP, al compte assenyalat a aquest efecte. L’adjudicatari ha de fer 
arribar el resguard justificatiu original  d’aquesta constitució a l’òrgan de contractació 
en el termini màxim de 10 DIES NATURALS, a comptar des de l’endemà de la notificació 
de l’adjudicació. En els procediments simplificats (sol·licitud d’ofertes) aquesta podrà 
ser presentada en el moment de formalitzar el contracte. 
 
En qualsevol cas, la garantia respon dels següents conceptes: 

� De les penalitats imposades al contractista. 
� De l’execució correcta de les prestacions del contracte, de les despeses 

causades a l’Entitat per la demora del contractista en el compliment de les 
seves obligacions i dels danys i perjudicis ocasionats amb motiu de l’execució 
del contracte o pel seu incompliment, quan no escaigui resoldre’l. 

� De la confiscació que es pot decretar en els casos de resolució del contracte. 
� De l’existència de vicis o defectes com a conseqüència de l’execució del 

contracte durant el termini de garantia que s’hagi previst. 
� La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que no s’hagi produït el 

venciment de la mateixa, sense que resultin responsabilitats i un cop acomplert 
de forma satisfactòria el contracte.  

 
Les entitats contractants podran sol·licitar garanties provisionals en les sol·licituds 
d’ofertes de contractació que efectuïn, en funció de les característiques i naturalesa 
de cada contractació i en els termes de l’article 92 de la LCSP.  
 
La sol·licitud de garanties no es considerarà excepcional, encara que en aquestes 
INSTRUCCIONS no es prevegi amb caràcter general. 
 
L’import i el règim de devolució i cancel·lació de les garanties s’establirà en cada cas 
per l’òrgan de contractació. 
 
36. ACREDITACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA 
SEGURETAT SOCIAL 
 
Llevat que l’adjudicatari ja hagi acreditat el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social incloent els certificats pertinents en el sobre A i 
sempre i quan aquests no hagin caducat, d’acord amb l’art. 16.3 del Reglament general 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, ho ha de fer en el termini 
màxim de 10 DIES NATURALS, a comptar des de l’endemà de la notificació de 
l’adjudicació, en la forma establerta en els arts. 13 i 14 del Reglament.  
 
En virtut dels arts. 135.4 de la LCSP i 15 del Reglament, l’esmentat adjudicatari ha 
d’acreditar l’estar al corrent amb els següents documents: 
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� Pel que fa a les obligacions tributàries, art. 13 del Reglament: 

� L’últim rebut de l’impost d’activitats econòmiques, juntament amb una 
declaració de no haver-se donat de baixa en la seva matrícula, i, només 
en el cas que en el rebut no consti l’epígraf corresponent a l’objecte 
del contracte, també el document acreditatiu de l’alta.  

 
Si el licitador s’ha donat d’alta en el mateix exercici en què es presenta 
a la licitació, ha de presentar el document acreditatiu de l’alta, en 
l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte.  

 
Si el licitador es troba en algun supòsit d’exempció recollit a l’apartat 1 
de l’art. 83 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aportarà una 
declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal 
d’exempció. 

 
� Certificat positiu de l’òrgan competent que acrediti que l’empresa es 

troba al corrent de les seves obligacions tributàries, i, si escau, que no 
té deutes de naturalesa tributària amb l’Estat/Generalitat. 

 
� Pel que fa a les obligacions amb la Seguretat Social establertes a l’art. 147 del 

Reglament ha d’aportar un certificat positiu emès per l’òrgan competent, que 
acrediti que es troba al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat 
Social.  

 
 
37. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’adjudicació del contracte s’ha de formalitzar en un document dins el termini de 15 
DIES HÀBILS, si l’adjudicatari és un empresari individual, a comptar des de l’endemà de 
la notificació de l’adjudicació i prèvia presentació de l’acreditació del compliment de 
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, en el seu cas, constitució 
de la garantia i la resta de documentaciò requerida per l’òrgan de contratació. El 
termini serà de 30 DIES NATURALS si és una UTE. 
 
Quan per causes imputables al contractista no s’hagi formalitzat el contracte en el 
termini indicat, es podrà resoldre l’adjudicació i exigir una indemnització pels danys i 
perjudicis causats. En aquets cas, l’òrgan de contractació podrà adjudicar el contracte 
a la següent oferta econòmicament més avantatjosa, sempre que aquesta presti la seva 
conformitat. Si no la prestés o bé no es pogués adjudicar el contracte per causes 
imputables a l’empresa, es podran realitzar successius oferiments a la resta d’empreses 
licitadores, seguint l’ordre de puntuació obtingut. 
 
El contracte es basarà en els documents que hagin servit de base a l’adjudicació. 
 
 
38. DEVOLUCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA 
 
Un cop adoptat l’acord d’adjudicació i prèvia sol·licitud dels licitadors, s’ha de 
retornar la documentació presentada. L’Entitat es reserva la facultat de destruir tota 
aquella documentació que no hagi estat retirada en el termini de 3 mesos des de la 
data de la notificació de la resolució de l’adjudicació, i no perjudiqui a les empreses 
licitadores ni vagi en detriment de les facultats de control dels òrgans competents en el 
cas que el centre gestor estigui sotmès a control financer permanent. 
 



 

 

 
 
 
 

 

31/31
 

 
39. PERFECCIÓ I CONTINGUT MÍNIM DEL CONTRACTE 
 
Els contractes subjectes a aquestes INSTRUCCIONS no podran ser verbals i s’hauran de 
formalitzar, necessàriament, per escrit, llevat dels contractes menors en què serà 
suficient que consti l’acceptació de la despesa i la factura corresponent. Amb caràcter 
general, els contractes seran redactats per l’entitat contractant. 
 
Excepte pel cas que ja es prevegi en els plecs, els contractes hauran d’incloure les 
següents mencions: 
a) Identificació de les parts 
b) Acreditació de la capacitat dels signants per subscriure el contracte 
c) La definició de l’objecte del contracte 
d) Referència a la legislació aplicable al contracte 
e) L’enumeració dels documents que integren el contracte 
f) El preu o la forma de determinar-lo. 
g) Les condicions de pagament 
h) La durada del contracte o les dates estimades pel començament de la seva execució 
i la seva finalització, així com la pròrroga o pròrrogues que estiguin previstes. 
i) Les condicions de recepció, lliurament o admissió de les prestacions. 
j) Els supòsits en què procedeixi la resolució 
k) La extensió objectiva i temporal del deure de confidencialitat que, en el seu cas, 
s’estableixi en el contracte. 
 
Les mencions anteriors es consideraran efectuades quan constin en qualsevol dels 
documents contractuals, incloses les ofertes o acceptacions. 
 
Els contractes es perfeccionaran amb l’adjudicació del contracte, entesa com un acte 
únic. 
 
 
40. ENTRADA EN VIGOR 
 
Les presents INSTRUCCIONS seran d’aplicació a tots aquells expedients de contractació 
que s’iniciïn a partir de la data d’aprovació de les mateixes, per part dels òrgans 
competents, en compliment de l’art. 175 de la LCSP i als principis que s’hi estableixen. 
 
Les presents INSTRUCCIONS resulten de compliment obligatori a l’àmbit intern de 
l’Entitat. Tanmateix seran posades a disposició de tots els interessats en participar en 
procediments d’adjudicació dels contractes regulats per aquestes i es publicaran al 
Perfil del Contractant. 
 
Les modificacions de la Llei de contractes del sector públic realitzades per una 
disposició legal nacional o comunitària que afectin les presents INSTRUCCIONS, hi 
queden automàticament incorporades, les quals es ratificaran per l’òrgan competent 
de l’Entitat.  
 
Qualsevol modificació d’aquestes INSTRUCCIONS no serà eficaç front a tercers fins la 
seva publicació al Perfil de Contractant (www.grupsagessa.cat, pestanya Perfil del 
Contractant), excepte l’assenyalat en el paràgraf anterior. 
 

 

 


