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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

La Directiva 2004/18/CE del Parlament i del Consell, de 31 de març, sobre coordinació dels 
procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres, de subministraments i de serveis es va 
aprovar amb la finalitat de garantir que les empreses radicades a la Unió Europea puguin accedir, en 
condicions d’igualtat, als contractes amb ens públics de qualsevol estat membre. En base a aquesta 
normativa que estableix un marc comú, els Estats Membres de la Unió Europea han aprovat o adaptat 
la seva normativa sobre contractes tot transposant les disposicions contingudes en ella. 

 

L’Estat espanyol, dins aquest marc, va aprovar La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic (en endavant, LCSP) que venia a substituir el Text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny . Posteriorment, va 
refondre la normativa del 2007 i les seves modificacions en el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic (en endavant TRLCSP) aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. Una 
de les aportacions més significatives de la Llei 30/2007 va ser l’àmbit subjectiu de la normativa. En 
aquest sentit, no només es regeixen per aquesta llei els contractes que adjudiquen les administracions 
públiques, sinó també altres ens del sector públic, que malgrat no tenir la consideració d’administració 
pública passen a tenir la condició de poder adjudicador. 

 
L’Associació Cooperació Rural pel Desenvolupament ACORD, va néixer el 2014 amb la missió de 
d’ajudar a aconseguir millores en el desenvolupament i en la rendibilitat tant de les empreses agràries 
i industries agroalimentàries com en altres àmbits del conjunt de l’entorn rural. 

 

L’ Associació Cooperació Rural pel Desenvolupament ACORD d’acord amb la seva acta fundacional té 
caràcter privat i no es dóna en ella cap dels supòsits de l’article 3 del TRLCSP de forma que no es pot 
considerar part del sector públic. Així doncs, l’activitat contractual de l’Associació per tal d’assolir les 
seves fites es regeix exclusivament pel dret privat. Això no obstant, no es pot obviar que els projectes 
desenvolupats tenen un eminent interès general i que en base a la finalitat que  responen poden ser 
objecte de finançament públic. En la mesura que, dels projectes finançats per entitats del sector públic 
que exigeixi el compliment de la normativa de contractes del sector públic, caldrà adaptar el 
procediment de contractació a la normativa europea i a la normativa de contractes del sector públic 
per tal de garantir la major publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no 
discriminació. 

 
Per tant, quan, en relació a un projecte concret, es rebi finançament d’entitats del sector públic i hagi 
d’ajustar-se a la normativa de contractes del sector públic, aquesta tindrà la condició subjectiva de 
poder adjudicador no administració pública, la qual determina el règim d’aplicació i el nivell de 
subjecció al TRLCSP. 

 
Quant al règim d’adjudicació dels contractes, cal diferenciar entre contractes subjectes i no subjectes 
a regulació harmonitzada. Són contractes subjectes a regulació harmonitzada els següents, d’acord 
amb els articles 13 a 16 del TRLCSP
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Els contractes subjectes a regulació harmonitzada que adjudiqui la Associació s’hauran de regir per les 
disposicions del TRLCSP, en els termes que estableix l’article 190 del Text refós. 

 
Els contractes amb valor estimat inferior als llindars fixats així com els restants contractes de serveis 
de l’esmentat Annex II amb independència del seu import no estaran subjectes a regulació 
harmonitzada. Dins aquest tipus de contractes també s’hi encabeixen els altres tipus contractuals 
esmentats en l’article 13.2 del TRLCSP. D’acord amb l’article 191 del TRLCSP, aquests contractes 
s’adjudicaran conforme a les presents instruccions internes de contractació (en endavant IIC). 

 

 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 
Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació 

 

Article 1. Objecte de les Instruccions Internes de Contractació (IIC) 
 

1. De conformitat amb l’article 191 del TRLCSP, aquestes IIC tenen per objecte la regulació dels 
procediments de contractació de contractes no subjectes a regulació harmonitzada realitzats en virtut 
del finançament, de la totalitat o d’una part, d’un projecte de la Associació per part d’una entitat del 
sector públic que exigeixi l’aplicació de la normativa específica de contractes del sector públic, de 
manera que es garanteixin els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, 
igualtat i no discriminació. A l’annex d’aquestes IIC es recull el quadre resum en matèria de contractació 
d’aplicabilitat de les normes de dret privat i de les normes objecte d’aquestes IIC i del Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic i la seva normativa de desplegament. 

 
2. Aquestes IIC, d’acord amb el què estableix el TRLCSP, no tenen per finalitat regular els contractes 
ordinaris de l’Associació, que es regeixen pel dret privat. 

 
Article 2. Àmbit d’aplicació 

 
1. Les IIC s’aplicaran als procediments d’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada, que són els següents: 

a) Contractes d’obres amb valor estimat inferior a 5.186.000,00 euros, IVA exclòs 
b) Contractes de subministrament amb valor estimat inferior a 207.000,00 euros, IVA exclòs 
c) Contractes de serveis de les categories 1 a 16 de l’annex II del TRLCSP amb valor estimat 

inferior a 207.000,00 euros 
d) Contractes de serveis de les categories 17 a 27 de l’annex II del TRLCSP independentment del 

seu valor estimat 
e) Els altres contractes enumerats a l’article 13.2 del TRLCSP 

 
2. Als efectes d’aquestes IIC el contingut de cada tipus de contracte (obres, serveis o 
subministraments) és el que es determina als articles 6 a 10 del TRLCSP. 

 
3. Quan un contracte reuneixi prestacions de més d’un dels tipus de contractes esmentats 
anteriorment serà considerat un contracte mixt i per la determinació de les normes a aplicar per a la 
seva adjudicació s’atendrà a la prestació que tingui més importància des del punt de vista econòmic. 
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Article 3. Valor estimat dels contractes 
 

El càlcul del valor estimat dels contractes subjectes a les IIC es realitzarà d’acord amb el què preveu 
l’article 88 del TRLCSP. 

 
 

Article 4. Durada dels contractes 
 

La durada dels contractes no podran tenir un caràcter indefinit o indeterminat. El Plec de clàusules 
administratives particulars haurà de fixar el termini del contracte i el de les pròrrogues previstes que 
puguin ser aplicables. 

 

Caldrà respectar els terminis de durada màxims i el règim de pròrrogues establerts al TRLCSP. No 
obstant, atenent a la naturalesa de les prestacions i les característiques del seu finançament, la durada 
dels contractes podrà ser superior, sempre i quan estigui degudament justificat a l’expedient i tenint 
en consideració la necessitat de sotmetre’ls periòdicament a concurrència. 

 
Article 5. Formalització dels contractes 

 

1. Els contractes es perfeccionaran amb la seva formalització, qualsevol que sigui el procediment 
d’adjudicació utilitzat. Els contractes s’hauran de formalitzar en el termini màxim de 15 dies hàbils a 
comptar des de la data de notificació de l’adjudicació. 

 
2. Tanmateix, d’acord amb allò previst a l’article 28.3 del TRLCSP, els contractes de serveis de les 
categories 17 a 27 de l’Annex II del TRLCSP, amb valor estimat dels quals sigui igual o superior a 
207.000,00 euros i en aquells casos en què sigui possible la interposició de recurs especial en matèria 
de contractació, hauran de formalitzar-se en el termini establert a l’article 156.3 del TRLCSP. En aquests 
casos, no es podrà subscriure el contracte abans que hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils a 
comptar des de la notificació de l’adjudicació als licitadors per interposar recurs especial en matèria 
de contractació. 

 
3. Els contractes subjectes a les presents IIC s’hauran de formalitzar per escrit, estant prohibida la 
contractació verbal excepte en els casos que el contracte tingui caràcter d’emergència, en els que 
podrà actuar de conformitat amb l’establert a l’article 113 del TRLCSP. 

 
4. En el supòsit que l’adjudicatari no atengués el requeriment de l’entitat, no complís els requisits per 
a la celebració del contracte o impedís que es formalitzés en el termini establert, l’entitat podrà, 
donant un tràmit d’audiència a l’interessat de 10 dies naturals, deixar sense efecte l’adjudicació. En 
aquests casos, l’entitat podrà adjudicar el contracte a la següent oferta econòmicament més 
avantatjosa. En aquest supòsit es podrà confiscar la garantia provisional de l’adjudicatari i l’entitat 
podrà exigir, en allò que excedeixi, la quantia corresponent a la indemnització pels danys i perjudicis 
causats. 

 
Article 6. Règim jurídic dels contractes, jurisdicció competent i règim de recursos 

 
1. Els contractes subscrits per la Associació subjectes a les presents IIC, tindran la consideració de 
contractes privats. La preparació i l’adjudicació dels contractes sota procediments de contractació no 
subjectes a regulació harmonitzada es troba regulada al TRLCSP, en els termes i condicions  establerts, 
tenint en compte especialment els articles 137, 189 i 191 de l’esmentat Text refós. 
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2. D'acord amb allò previst a l'article 20 del TRLCSP, els contractes es regiran per les normes del dret 
privat pel que fa als efectes, compliment i extinció, i per allò previst al TRLCSP pel que fa a la seva 
modificació. 

 
3. L’ordre jurisdiccional civil és el competent per resoldre les gestions litigioses relatives a la 
preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció dels contractes subjectes a les presents 
instruccions. No obstant això, de conformitat amb l’establert a l’article 21.1 del TRLCSP, la jurisdicció 
contenciosa administrativa serà la competent per resoldre les qüestions relatives a la preparació i 
adjudicació dels contractes de serveis de l’Annex II, categories 17 a 27, del TRLCSP, amb valor estimat 
igual o superior a 207.000,00 euros. 

 
4. En els procediments per a l’adjudicació de contractes de serveis compresos dins de les categories 
17 a 27 de l’Annex II del TRLCSP de valor estimat igual o superior a 207.000, EUROS (IVA exclòs), els 
licitadors podran interposar: 

 
- Recurs especial en matèria de contractació i sol·licitar l’adopció de mesures provisionals d’acord amb 
allò establert pels articles 40 i següents del TRLCSP. El recurs es podrà interposar contra els anuncis de 
licitació, els plecs reguladors de la licitació i els documents contractuals que estableixin les condicions 
que hagin de regir la contractació, contra els actes de tràmit adoptats en el procediment, sempre que 
decideixin directament o indirecta sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el 
procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, i, contra els 
acords d’adjudicació. 

 
- Qüestió de nul·litat, en els casos previstos a l’article 37 del TRLCSP, que es tramitarà i resoldrà 
d’acord amb allò previst a l’article 39 de la norma esmentada. 

 
5. Els Plecs de clàusules particulars podran preveure la remissió a un Arbitratge pel que fa als efectes, 
compliment i extinció dels contractes celebrats. 

 

Article 7. Perfil de Contractant 
 

1. L’entitat haurà de difondre a través de la seva pàgina web el Perfil de Contractant, degudament 
identificat sota les paraules “Perfil de Contractant”, tota l’activitat contractual de la Associació en els 
termes establerts en aquestes IIC, que haurà de ser accessible a tots aquells que accedeixin a la pàgina 
web a través d’Internet. 

 
2. Aquest Perfil pot ser propi de la Associació i estar dins la web de l’entitat, sempre i quan compleixi 
amb els requeriments tècnics mínims establerts legalment, com pot estar allotjat a la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya o la Plataforma de contractació de 
l’Estat. 

 

3. El contingut mínim del Perfil de Contractant, tant pel que fa a les licitacions obertes o en curs com 
als contractes adjudicats, haurà de ser el que estableix el TRLCSP. 

 
Article 8. Protecció de dades de caràcter personal 

 
1. D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, les dades que siguin comunicades a la Fundació, en virtut d’un procediment de 
licitació o durant l’execució d’un contracte sotmès a aquestes IIC, seran incorporades a un fitxer de 
dades titularitat de la Associació per a la gestió del procés de licitació, adjudicació i execució del 
contracte. 
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2. La Associació es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter 
personal i al seu deure de guardar-les i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, 
pèrdua, manipulació, tractament o accés no autoritzat, en funció en tot moment de l’estat de la 
tecnologia. Així mateix, es cediran aquelles dades que sigui necessari pel compliment de qualsevol 
obligació legal existent. 

 
3. Els titulars de les dades tindran la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició mitjançant petició escrita acompanyant còpia de document oficial que els identifiqui adreçada 
a la Gerència de la Associació a l’adreça de Travessera del Mig 10 de Montsonis, Foradada, 25737. 
En cas que el licitador faciliti informació de tercers deurà amb caràcter previ haver informat i sol·licitat 
el seu consentiment dels extrems aquí exposats. 

 

 
Capítol II. Òrgans que intervenen en la contractació 

 

Article 9. Òrgan de contractació 
 

1. L’òrgan de contractació de l’entitat és aquell que en els seus Estatuts o normes de creació i 
apoderament s’atribueixi la facultat de celebrar contractes en nom de l’Associació. Pot ser un òrgan 
unipersonal o col·legiat. 

 

2. L’òrgan de contractació podrà delegar o desconcentrar les seves competències i facultats en 
aquesta matèria, sempre que es compleixi amb els requisits establerts a les normes i les formalitats 
aplicables en cada cas per a l’atorgament de poders. 

 
3. Les funcions de l’òrgan de contractació de l’entitat seran les que es determinen en aquestes IIC i, 
amb caràcter enunciatiu, però no limitador, les següents: 

 
a. Aprovació dels Plecs de clàusules particulars i dels de prescripcions tècniques 
b. Designació dels membres de la Mesa de contractació o altres òrgans assessors 
c. Exclusió de les ofertes anormals o desproporcionades i de les proposicions que no puguin ser 

admeses d’acord amb aquestes IIC i/o els Plecs que regeixin els contractes 
d. Adjudicació dels contractes 
e. Interpretació dels contractes i resolució de dubtes que es plantegin en relació al seu 

compliment 
f. Modificació dels contractes 
g. Resolució dels contractes 

 
Article 10. Mesa de contractació 

 

1. En els procediments oberts, restringits, negociats amb publicitat, als acords marc i concurs de 
projectes l’òrgan de contractació estarà assistit per una Mesa de contractació. La Mesa de contractació, 
serà la responsable de qualificar la documentació presentada i proposar l’adjudicació a l’òrgan de 
contractació. 

 
La Mesa de contractació, de conformitat amb l’acord de la Comissió Executiva de la Associació de data 
2 d’abril de 2014 tindrà caràcter permanent i estarà composta pels membres següents: 
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o Els membres de la Junta de l’Associació. 
 

Actuarà com a secretari de la Mesa el secretari de l’Associació. 
 

En cas d’impossibilitat d’assistència del President, serà substituït pel vocal de major antiguitat i edat, 
per aquest ordre. En el cas d’absència del Secretari, la Mesa podrà delegar aquesta tasca en algun dels 
vocals o a una persona vinculada a l’Associació. 

 

Tots els membres de la mesa tenen veu i vot, a excepció del Secretari, que només té veu. El President 
dirimirà amb el seu vot els empats que es puguin produir en qualsevol assumpte derivat de les presents 
instruccions. 

 
Es podran incorporar a la Mesa els assessors externs que es consideri pertinents, els quals tindran veu 
però no tindran vot. 

 
Per a la constitució vàlida de la mesa han d’estar presents meitat més un dels seus membres, i, en tot 
cas, el President, el Secretari. 

 

2. En els procediments negociats sense publicitat i en els d’adjudicació directa regulats a les presents 
IIC potestativament es podrà constituir una Mesa de contractació. En aquest cas, caldrà que 
expressament es prevegi la seva constitució al Plec de clàusules particulars i tindrà la mateixa 
composició i les mateixes funcions que quan es constitueixi per als procediments previstos en l’apartat 
1 d’aquest article. 

 

Article 11. Funcions de la Mesa de Contractació 
 

1. Són funcions de la Mesa de contractació, entre d’altres: 
 

a) Ha de qualificar les documentacions de caràcter general acreditatives de la personalitat jurídica, 
capacitat d’obrar, apoderament i solvència econòmica financera, tècnica i professional dels 
licitadors i altres requisits a què es refereix la Llei de contractes del sector públic, així com la 
garantia provisional en els casos en què s’hagi exigit, i comunicar als interessats els defectes i 
omissions solventables que apreciï en la documentació. 

b) Ha de determinar els licitadors que hagin de ser exclosos del procediment perquè no han acreditat 
el compliment dels requisits establerts en els plecs. 

c) Ha d’obrir les proposicions presentades i fer-ne conèixer el contingut en un acte públic. 
d) Quan el procediment de valoració s’articuli en diverses fases, ha de determinar els licitadors que 

hagin de quedar exclosos perquè no han superat el llindar mínim de puntuació exigit al licitador 
per continuar en el procés selectiu. 

e) Ha de valorar les diferents proposicions i classificar-les en ordre decreixent de valoració, i a aquest 
efecte pot sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la proposta. 

f) Quan entengui que alguna de les proposicions podria ser qualificada d’anòmal o 
desproporcionada, ha de tramitar el procediment que a aquest efecte preveu la Llei de 
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contractes del sector públic, i davant el seu resultat ha de proposar a l’òrgan de contractació la 
seva acceptació o rebuig. 

g) Excepte el cas previst a la lletra anterior ha de proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació 
provisional a favor del licitador que hagi presentat la proposició que contingui l’oferta 
econòmicament més avantatjosa segons que sigui procedent de conformitat amb els plecs que 
regeixin la licitació. Si es tracta de l’adjudicació dels acords marc, ha de proposar l’adjudicació a 
favor dels licitadors que hagin presentat les ofertes econòmicament més avantatjoses. En els 
casos en què, de conformitat amb els criteris que figurin en el plec, no sigui admissible cap de  les 
ofertes presentades, ha de proposar que la licitació es declari deserta. De la mateixa manera, si 
durant la seva intervenció aprecia que s’ha comès alguna infracció de les normes de preparació o 
reguladores del procediment d’adjudicació del contracte, ho pot exposar justificadament a l’òrgan 
de contractació, i proposar-li que es declari el desistiment. 

h) En el procediment restringit, la mesa de contractació ha d’examinar la documentació 
administrativa en els mateixos termes que preveu l’apartat anterior. La selecció dels sol·licitants 
correspon a l’òrgan de contractació, que, tanmateix, pot delegar a la mesa aquesta funció fent- 
ho constar en el plec de clàusules administratives particulars. Una vegada feta la selecció de 
candidats i presentades les proposicions, corresponen a la mesa de contractació les mateixes 
funcions establertes als apartats c), d), e), f) i g) del paràgraf anterior. 

i) En el procediment negociat, la mesa, en els casos en què intervingui, ha de qualificar la 
documentació general acreditativa del compliment dels requisits exigits 1 i, una vegada conclosa 
la fase de negociació, ha de valorar les ofertes dels licitadors, i a aquest efecte pot demanar els 
informes tècnics que consideri necessaris, i ha de proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació 
provisional 

j) 
k) .Aquelles altres funcions que li atribueixin les presents IIC o l’òrgan de contractació. 

 
2. En els procediments d’adjudicació en els quals no es constitueixi la Mesa de Contractació, la 
valoració de la solvència econòmica i financera, tècnica o professional, així com de les ofertes 
presentades, correspondrà als serveis tècnics que l’òrgan de contractació designi a aquest efecte. 
Igualment serà el secretari qui formularà la proposta d’adjudicació del contracte a l’empara dels 
informes tècnics de valoració de l’oferta, si es consideren necessaris. 

 
 

 
TÍTOL II. APTITUD DELS LICITADORS 

 

Article 12. Capacitat i representació 
 

1. Podran contractar amb la Associació en aquells contractes regulats en aquestes IIC les persones 
naturals o jurídiques, de naturalesa pública o privada, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena 
capacitat d'obrar, que acreditin la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional d’acord 
amb el que s’estableixi al Plec de clàusules particulars o a les condicions reguladores del contracte, no 
es trobin incursos en causa de prohibició de contractar establertes al TRLCSP i disposin de l’habilitació 
empresarial o professional exigible per a la realització de l’objecte del contracte de què es tracti. 

 

2. La capacitat del licitador s’acreditarà mitjançant: 
 

A) Persona jurídica: quan el licitador sigui una persona jurídica espanyola, l’acreditació es farà 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el 
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seu objecte social o activitat així com les normes per les quals es regeix l’entitat, així com mitjançant 
qualsevol modificació dels documents esmentats, degudament inscrits, en el seu cas, en el registre 
públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti. Caldrà també que aporti 
còpia compulsada de la targeta del número d’identificació fiscal. 

 
Caldrà que la finalitat, objecte o àmbit d’activitat de la persona jurídica, d’acord amb els  seus estatuts 
o normes fundacionals, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte. Així mateix, i quan es tracti 
d’una societat que d’acord amb la Llei 2/2007 de 15 de març de societats professionals (en endavant, 
LSP) tingui la consideració de societat professional, ha de complir amb allò disposat per la mateixa. A 
dit efecte el licitador haurà de presentar una declaració responsable sobre la subjecció o no a la LSP, 
segons el model de l’annex que constarà als Plecs de Bases, i en cas afirmatiu, acreditar el seu 
compliment mitjançant la corresponent inscripció en el Registre Mercantil de l’escriptura d’adaptació 
o constitució. 

 
B) Persona física: quan el licitador sigui una persona física espanyola, l'acreditació abans esmentada es 
farà mitjançant la presentació de còpia compulsada de la targeta del número d’identificació fiscal. 
També serà necessària l'acreditació, si és el cas, del nom comercial amb el que opera al tràfic mercantil. 

 

C) Empreses comunitàries o d’Estats membres de l’Espai Econòmic Europeu: tindran capacitat per a 
contractar amb la Associació les persones jurídiques o físiques no espanyoles d’Estats membres de la 
Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu les que estiguin establertes, es trobin habilitades per a 
realitzar la prestació de què es tracti, de conformitat amb la legislació de l’Estat en el que estiguin 
establertes. La capacitat d’obrar d’aquestes empreses s’acreditarà per la seva inscripció en el registre 
procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on estiguin establertes, o mitjançant la presentació d’una 
declaració jurada o d’una certificació, a que fan referència els apartats 1 o 3 de l’annex I del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre. Quan la legislació de l’Estat en que es trobin establertes aquestes 
empreses exigeixi una autorització especial o la pertinença a una determinada organització per a poder 
prestar en aquell el servei de què es tracti, hauran d’acreditar que compleixen aquest requisit. 

 
D. Altres empresaris estrangers: Les persones físiques o jurídiques estrangeres, d’Estats no pertanyents 
a la Unió Europea o no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran de justificar 
mitjançant informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola en l’Estat corresponent 
o de l’oficina consular en l’àmbit territorial en el qual radiqui el domicili de l’empresari, que figuren 
inscrites en el Registre local professional, comercial o anàleg, o bé que actuen de forma habitual en el 
tràfic local dins l’àmbit d’activitat a les quals s’estén l’objecte del contracte. Així mateix, han de 
presentar informe conforme l’Estat de procedència de l’empresa estrangera admet la participació 
d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració i ens, organismes o entitats del sector 
públic assimilables als relacionats a l’article 3 del TRLCSP, en forma substancialment anàloga. 

 
Per a celebrar contractes d’obres serà necessari, a més, que aquestes empreses tinguin oberta sucursal 
a Espanya, amb designació d’apoderats o representants per a les seves operacions, i que estiguin 
inscrites en el Registre Mercantil. 

 
E) Unions Temporals d’Empreses: Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es 
constitueixin temporalment a l’efecte, sense que calgui la seva formalització en escriptura pública fins 
que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor. En tot cas aportaran: 

a) Un compromís subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unió temporal 
d’empreses en cas de resultar adjudicatàries. 
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b) El nom i circumstàncies de les empreses que volen constituir la unió. 
c) El percentatge en que cada una participarà a la unió temporal d’empreses. 

 
Aquestes empreses quedaran obligades solidàriament davant la Associació i hauran de nomenar un 
representant o apoderat de la unió amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les 
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. Cadascun dels components de la unió 
temporal acreditarà la seva capacitat de conformitat amb allò demanat en el present apartat. Les 
proposicions presentades per una Unió Temporal d’Empreses han de ser signades pels representants 
de totes les empreses que la composen. 

 

F) Els licitadors hauran d’acreditar disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, 
sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació objecte del contracte licitat 

 
G) Prohibicions de contractar i obligacions tributàries i de seguretat social: Els licitadors hauran 
d’aportar una declaració responsable manifestant que no concorren en l’empresa licitadora cap de les 
circumstàncies previstes a l’article 60.1 del TRLCSP amb menció expressa a la circumstància de trobar-
se al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents, segons el model de l’annex que constarà als Plecs de Bases. En 
cas que l’empresa no estigui obligada a estar donada d’alta en algun tribut, a tributar o bé al 
compliment d’obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb la legislació vigent, aquesta 
circumstància es farà constar mitjançant declaració responsable especificant el supòsit legal 
d’exempció que hi concorre. 

 

3. En el supòsit que es comparegui o se signin proposicions en nom d’un altre es presentarà poder 
bastant a l’efecte i fotocòpia legitimada notarialment o fotocòpia degudament compulsada del 
document nacional d’identitat o passaport. 

 
Article 13. Solvència econòmica i financera i professional o tècnica 

 

1. El nivell de solvència econòmica i financera i tècnica o professional que hauran d’acreditar els 
licitadors serà específic per a cada contracte i haurà de ser adequat i proporcionat a les característiques 
de la prestació contractada. La solvència s’haurà d'acreditar d’acord amb el què s’estableixi al Plec de 
clàusules particulars, que podran preveure l’exigència d’una determinada classificació empresarial. 
2. La solvència econòmica i financera s’haurà d’acreditar per un o diversos dels criteris de l’article 75 
del TRLCSP. 

 
3. La solvència tècnica o professional s’acreditarà per un o diversos mitjans dels enunciats als articles 
del TRLCSP aplicables segons el tipus de contracte de què es tracti. Per a contractes d’obres s’atendrà 
als mitjans de l’article 76, per als subministraments als de l’article 77 i per als de serveis a l’article 78 
del TRLCSP. No obstant, també es podran tenir en compte les normes de garantia de qualitat i de gestió 
mediambiental dels articles 80 i 81 del TRLCSP. 

 

4. En cas que el licitador sigui una unió temporal d’empreses, totes les empreses que la composin 
hauran d’acreditar tots els mitjans de solvència econòmica i financera i tècnica o professional de forma 
que s’acumularan als efectes de la determinació de la solvència de la unió temporal les característiques 
acreditades para cadascuna de les empreses integrants de la unió. 

 
14. Altres mitjans per acreditar la capacitat i la solvència 
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1. Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat: la inscripció en el aquest registre 
acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar, 
representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i classificació, 
així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en 
el mateix. 

 
2. Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de 
la Generalitat de Catalunya: la inscripció en aquest registre acreditarà la classificació del licitador. 

 

3. Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya: de conformitat amb el 
que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya, la inscripció en aquest registre acreditarà les 
condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la 
representació; l’habilitació professional o empresarial; la solvència econòmica i financera i la 
classificació empresarial; la concurrència o no concurrència de prohibicions de contractar; l’alta en 
l’impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaració d’exempció. 

 
4. Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els anteriors apartats 1, 
2 i 3, no han d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres. En aquests casos, l’òrgan 
de contractació ha de consultar d’ofici i de forma telemàtica, en la fase procedimental que 
correspongui, la informació dels licitadors del procediment d’adjudicació en curs les dades que constin 
en el registre que correspongui. Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita de presentar la declaració 
que no es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix 
l’article 60 del TRLCSP, que no s’ha donat de baixa a la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques 
, especialment, que està al corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries com de les 
relatives a la Seguretat Social. 

 
Els certificats d’inscripció als Registres hauran d’anar acompanyats d’una declaració responsable del 
licitador en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el corresponent certificat no han 
experimentat variació. Les declaracions responsables referides en el paràgraf anterior hauran de 
reiterar-se en el document en que es formalitzi el contracte, sens perjudici de que l’òrgan de 
contractació pugui, si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials. 

 

5. Documentació prèviament lliurada: En cas que tota o part de la documentació acreditativa de la 
capacitat i la solvència ja es trobés a disposició de l’Associació, en el marc d’una anterior licitació i no 
hagués estat objecte de cap modificació o actualització, no caldrà que el licitador l’aporti de nou 
sempre i quan acompanyi, degudament complimentada i sota la seva responsabilitat, declaració 
indicant a quina licitació va presentar l’esmentada documentació fent referència a la seva vigència. 

 

6. Declaració responsable: Quan es prevegi expressament als Plecs de clàusules particulars, la 
capacitat i la solvència dels licitadors es podrà substituir per una declaració responsable conforme 
l’empresari reuneix els requisits per a contractar amb l’Administració. En tot cas, caldrà que l’empresa 
que hagi estat proposada com a adjudicatària presenti la documentació acreditativa de la seva 
capacitat i solvència abans de l’adjudicació del contracte. Si bé, l’acreditació d’aquests requisits tindrà 
lloc abans de l’adjudicació del contracte, caldrà que en la data límit de presentació d’ofertes el 
proposat com a adjudicatari ja tingui la capacitat i la solvència exigits en el mateix Plec. En qualsevol 
cas, l’òrgan de contractació, per tal de garantir la bona finalització del procediment, podrà recabar, en 
qualsevol moment anterior a l’adopció de la proposta d’adjudicació, que els licitadors aportin 
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documentació acreditativa del compliment de les condicions establertes per a ser adjudicatari del 
contracte. 

 

TÍTOL III. Actuacions preparatòries dels contractes 
 

Article 15. Inici i contingut de l’expedient de contractació 
 

1. Amb l’excepció dels contractes d’adjudicació directa per raó de l’import on no serà necessària la 
tramitació de cap expedient de contractació, els contractes subjectes a les IIC hauran de seguir la 
tramitació del corresponent expedient de contractació, que estarà integrat pels documents esmentats 
en els articles corresponents a cada un dels procediments i en el qual es justificarà la necessitat o 
conveniència de les prestacions objecte del contracte per a assolir els objectius establerts. 

 

2. L'expedient de contractació s’iniciarà contenint els documents següents: 
 

a) El Plec de prescripcions tècniques i documentació tècnica complementària que s’escaigui. 
b) Certificat d’existència de crèdit o document que legalment el substitueixi, d’acord amb el 

pressupost aprovat per l’entitat. 
c) Resolució per la qual s’acordi iniciar la tramitació del contracte corresponent. 

d) El Plec de clàusules particulars, on caldrà fer constar expressament la necessitat que justifica 
la contractació i l’elecció del procediment d’adjudicació corresponent. 

e) La designació de la Mesa de contractació per part de l’òrgan de contractació. Aquesta 
designació també podrà establir-se al Plec i es considerarà designada la Mesa en el moment 
que l’òrgan de contractació aprovi els Plecs. 

f) Quan es tracti de contractes d’obres, si s’escau, es requerirà el corresponent projecte visat o 
document equivalent, prèviament aprovat per la direcció o departament corresponent, 
d’acord amb allò establert al TRLCSP . 

 
3. Completat l'expedient de contractació, es dictarà resolució per l’òrgan de contractació segons 
procedeixi, d’acord amb l’article 9.3.a) d’aquestes IIC, aprovant els Plecs, la despesa i disposant 
l'obertura del procediment d'adjudicació. 

 

4. La tramitació dels expedients de contractació serà, per defecte, l’ordinària, podent-se tramitar 
també de forma urgent o per emergència en els casos expressament establerts als articles 112 i 113 
del TRLCSP. 

 
5. D’acord amb l’article 110.2 del TRLCSP, es podrà tramitar l’expedient de contractació fins a 
l’adjudicació i formalització del contracte tot i que la seva execució hagi d’iniciar-se en l’exercici 
següent. En aquest cas, caldrà fer constar expressament aquesta circumstància en els documents 
d’inici del contracte i en el moment d’aprovar la despesa deixar-la en la condició suspensiva que hi hagi 
crèdit adequat i suficient en el pressupost de la Associació per a l’exercici corresponent. 

 
 

Article 16. Plec de clàusules particulars 
 

1. En els procediments de licitació que s’hagin d’adequar a aquestes IIC, a excepció dels procediments 
d’adjudicació directa per raó de l’import, es fixaran prèviament els pactes i condicions de caràcter 
tècnic, jurídic i econòmic i s’establiran els drets i obligacions de les parts que regiran la licitació i 
l’execució del contracte, en el Plec de clàusules particulars, i que es consideraran sempre i en tot cas 
part integrant del contracte juntament amb el Plec de prescripcions tècniques. 
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2. El Plec de clàusules particulars haurà de contenir la definició de l’objecte del contracte, la necessitat 
que justifiqui la contractació i les característiques bàsiques del contracte i del procediment de 
contractació; la documentació a presentar i la forma de recepció de les ofertes; així com els criteris 
d’adjudicació i la seva ponderació; el règim d’admissió de variants o millores i les garanties a constituir; 
les penalitats per demora i incompliment i, en el seu cas, les condicions i límits en que podran dur-se a 
terme les modificacions contractuals. 

 
3. Quan s’escaigui, caldrà fer constar la informació sobre les condicions de subrogació en contracte de 
treball en aquells contractes en què s’imposi a l’adjudicatari l’obligació de subrogar-se en 
determinades relacions laborals. 

 

5. En el Plec de clàusules particulars dels projectes cofinançats per fons europeus es farà esment del 
fons en qüestió que subvenciona l’objecte del contracte, així com del programa on s’emmarca 
l’operació. 

 
Article 17. Plec de prescripcions tècniques 

 
1. Els Plecs de prescripcions tècniques hauran de ser elaborats pels tècnics responsables del control de 
l’execució del contracte, per les direccions corresponents o podrà contractactar-se la seva elaboració 
quan la Associació no tingui personal adient per fer-ho. 

 
2. Les prescripcions tècniques hauran de contenir les especificacions tècniques necessàries per 
l’execució del contracte, tenint en consideració els articles 117 a 120 del TRLCSP. Hauran d’estar 
redactar-se de forma que permetin l’accés en condicions d’igualtat dels licitadors i no podran tenir com 
objecte la creació d’obstacles injustificats a la lliure competència entre les empreses. No podran 
esmentar una fabricació o una procedència determinada o un procediment concret, ni fer referència a 
una marca, a una patent o a un tipus, a un origen o a una producció determinats amb la finalitat 
d’afavorir o descartar determinades empreses o productes. En tot cas, aquesta referència s’autoritzarà 
amb caràcter excepcional quan no sigui possible fer una descripció suficientment precisa i intel·ligible 
de l’objecte del contracte i haurà d’anar acompanyada de l’expressió «o equivalent». 

 
 
 
 

TÍTOL IV.- PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ 
 

Capítol I. Procediments de contractació 
 

Article 18. Procediments de contractació 
 

1. Els contractes subjectes a aquestes IIC s’adjudicaran d’acord amb algun dels següents 
procediments: 

 

a. Procediment obert 
b. Procediment restringit 
c. Procediment negociat 

c.1. Procediment negociat amb publicitat 
c.2. Procediment negociat sense publicitat 
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d. Procediment d’adjudicació directa 
e. Diàleg competitiu 
f. Procediment de concurs de projectes 
g. Acord Marc 

 
2. Amb caràcter general i sempre que no procedeixi l’adjudicació del contracte mitjançant un altre 
procediment regulat en les presents IIC, serà obligatori acudir al procediment obert o restringit quan 
el valor estimat del contracte sigui superior a 100.000,00 euros en subministraments i serveis i 
1.000.000,00 euros en obres. No obstant, per sota d’aquests imports, la Associació podrà acudir al 
procediment obert o restringit, sempre que ho estimi convenient, independentment del seu valor 
estimat. 

 
3. Es podrà adjudicar un contracte mitjançant procediment negociat amb publicitat al perfil de 
contractant per raó de l’import, quan el valor estimat del contracte sigui superior a 15.000,00 euros i 
inferior a 100.000,00 euros en contractes de subministraments i serveis i superior a 40.000,00 euros i 
inferior a 1.000.000,00 euros, en contractes d’obres. 

 
5. Es podrà adjudicar un contracte mitjançant el procediment d’adjudicació de forma directa per raó 
de l’import quan el valor estimat del contracte sigui inferior a 15.000,00 euros en contractes de subministre o 
serveis i 40.000€ en contractes d’obres  

 

6. El diàleg competitiu es podrà utilitzar en el cas de contractes particularment complexos, quan 
l’òrgan de contractació consideri que l’ús del procediment obert o del restringit no permet una 
adequada del contracte. 

 
7. Es podrà promoure un acord marc amb diverses empreses en aquells supòsits en què l’entitat 
pretengui fixar les condicions a les quals hauran d’ajustar-se una determinada tipologia de contractes 
durant un període determinat. 

 
8. S’adjunta com annex a les presents IIC, un quadre explicatiu amb les quanties corresponents a 
cadascú dels procediments aquí assenyalats, com també aquells contractes que no resten sotmesos a 
aquestes instruccions en tractar-se de contractes subjectes a regulació harmonitzada. Aquests imports 
es modificaran de forma automàtica i sense cap necessitat d’aprovació en els supòsits que una norma 
estableixi altres quanties. 

 
 
 

Secció 1a. Procediment obert 
 

Article 19. Delimitació del procediment obert 
 

En el procediment obert tot licitador interessat que reuneixi els requisits de capacitat i solvència 
establerts al Plec de clàusules particulars podrà presentar ofertes, quedant exclosa tota negociació dels 
termes, condicions i requisits del contracte amb els licitadors. 

 
Article 20. Desenvolupament del procediment obert 

 
1. El procediment obert s’ajustarà als següents tràmits: 

 
2. Inici i aprovació de l’expedient d’acord amb el que s’estableix a l’article 15 d’aquestes IIC. 
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3. Anunci de licitació: l’anunci de licitació es publicarà al Perfil de contractant en els termes establerts 
en les presents IIC, des d’on seran accessibles els Plecs de clàusules particulars i de Prescripcions 
tècniques i altra documentació complementària que es consideri necessària per l’execució del 
contracte. L’anunci de licitació es publicarà també, si es considera oportú, en d’altres mitjans. 

 
4. Presentació de proposicions o ofertes 

 

4.1. Podran presentar oferta tots els empresaris interessats que reuneixin els requisits i condicions 
que s’estableixin al Plec de clàusules particulars i a l’anunci de licitació. 

 

4.2. El termini per a la presentació d’ofertes haurà de ser raonable atenent a la naturalesa i 
complexitat del contracte i de la documentació requerida en les ofertes. En cap cas, el termini de 
presentació serà inferior a 26 dies naturals per a contractes d’obres i a 15 dies naturals per a la resta 
de contractes. No obstant, es podran reduir els terminis a la meitat (13 dies naturals per a obres i 8 
dies naturals per a la resta de contractes) en cas de tramitació d’urgència, sempre que es compleixin 
els requisits de l’article 112 del TRLCSP. 

 
4.3. Cap licitador podrà presentar més d’una proposta, ni subscriure cap oferta en unió temporal 
d’empreses amb d’altres si ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una unió temporal 
d’empreses. 

 

4.4. No seran admeses les proposicions de les empreses que hagin participat en l’elaboració de la 
documentació preparatòria del contracte sempre que la seva participació en el procediment pugui 
provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte els altres 
licitadors. El contracte que tingui per objecte la vigilància, supervisió, control i direcció de l’execució 
d’obres i/o instal·lacions no podrà adjudicar-se a l’empresa adjudicatària de l’execució de les obres, ni 
a una empresa vinculada a aquestes en els termes de l’article 56.2 del TRLCSP. 

 
4.5. Les ofertes hauran d’ajustar-se al que prevegin els Plecs i la presentació de l’oferta suposa 
l’acceptació incondicionada pel licitador de la totalitat del contingut de les clàusules dels Plecs  i de les 
condicions i requeriments que s’hi estableixen, sense cap excepció ni reserva. 

 

4.6. Sobres: Les ofertes constaran de tres (3) sobres tancats i signats pel licitador, quan sigui una 
persona física, o per la persona que el representi, quan sigui una persona jurídica. A cada sobre es farà 
constar el seu contingut i el nom o raó social i NIF del licitador. El contingut dels sobres serà el següent: 

 
- Sobre número 1 - Documentació general: en aquest sobre s’inclouran els documents acreditatius 

de la capacitat, la representació, la manca de concurrència de prohibicions per contractar, com 
també la solvència del licitador, la garantia provisional (si s’escau) i la resta de documentació que 
s’indiqui en el corresponent Plec de clàusules particulars. 

 
- Sobre número 2 – Oferta relativa a criteris a valorar de forma automàtica: en aquest sobre 

s’inclourà l’oferta econòmica i, si s’escau, financera i la proposta relativa als altres criteris de 
valoració que es puguin avaluar de forma automàtica que figurin al Plec de clàusules particulars. 

 
- Sobre número 3 – Oferta relativa a criteris a valorar mitjançant un judici de valor: en aquest 

sobre s’inclourà la proposta tècnica d’acord amb les previsions, requisits i condicions establerts 
als Plecs que regeixin el contracte. Si tots els criteris de valoració són avaluables de forma 
automàtica, aquest sobre no caldrà presentar-lo. 
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d) Obertura documentació general: Finalitzat el termini de recepció d’ofertes, la Mesa de contractació 
procedirà a l’obertura de la documentació general i, en el seu cas, demanarà als licitadors que 
correspongui l’esmena de defectes en la documentació presentada en el termini màxim de 3 dies. 
Transcorregut aquest termini es procedirà a l’admissió dels licitadors presentats que reuneixin els 
requisits establerts al Plec de clàusules particulars. 

 
e) Obertura d’ofertes relatives a criteris a valorar mitjançant un judici de valor: Realitzada la revisió de 
la documentació administrativa es procedirà a l’obertura en acte públic de les ofertes a valorar 
mitjançant un judici de valor en la data i lloc indicats al Plec de clàusules particulars o a l’anunci de 
licitació. 

 
f) Obertura d’ofertes relatives a criteris a valorar de forma automàtica: Realitzada la valoració per part 
de la Mesa de les ofertes relatives a criteris a valorar mitjançant un judici de valor, es procedirà  a donar 
a conèixer en acte públic la puntuació obtinguda per cada licitador i seguidament es procedirà a 
l’obertura en acte públic de les ofertes a valorar de forma automàtica en la data i lloc indicats al Plec 
de clàusules particulars o a l’anunci de licitació. 

 
g) Valoració global de les ofertes de la Mesa de contractació: la Mesa procedirà a la valoració global de 
les ofertes atenent als criteris d’adjudicació, tant avaluables mitjançant un judici de valor com a valorar 
de forma automàtica, especificats al Plec de clàusules particulars. 

 
h) Proposta d’adjudicació: un cop realitzada la valoració de les ofertes acceptades a licitació, la Mesa 
de contractació formularà la proposta d’adjudicació del contracte i l’elevarà a l’òrgan  de contractació. 

 
i) Resolució d’adjudicació del contracte: l’òrgan de contractació resoldrà sobre l’adjudicació del 
contracte. 

 

j) Publicació i notificació: un cop adjudicat el contracte, s’haurà de publicar l’adjudicació al Perfil de 
contractant i, si s’escau, en els altres mitjans que resultin procedents a criteri de l’òrgan de contractació 
i es procedirà a la notificació d’aquesta resolució a tots els candidats que hagin presentat oferta. 

 
k) Formalització del contracte: El contracte es perfarà amb la seva formalització. L’adjudicatari haurà 
de presentar la documentació que s’estableixi al Plec i haurà de constituir, si s’escau, la garantia 
definitiva, per l’import que s’estableixi al Plec de clàusules particulars d’acord amb el TRLCSP. La 
formalització del contracte també es publicarà al Perfil de contractant. 

 

Secció 2a. Procediment restringit 
 

Article 21. Delimitació del procediment restringit 
 

1. El procediment restringit és aquell procediment d’adjudicació en què qualsevol empresari o 
professional sol·licita la seva participació en el mateix, i en què únicament els professionals o 
empresaris seleccionats per l’entitat que compleixin els criteris de selecció basats en la solvència dels 
candidats establerts al Plec de clàusules particulars són convidats a presentar oferta, en els termes i 
condicions establerts en la invitació. 
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2. L’òrgan de contractació determinarà i motivarà a l’inici de l’expedient de contractació el número 
d’empreses a seleccionar, que no poden ser inferior a cinc. El procediment restringit constarà de dues 
fases diferenciades: la fase de selecció de candidats i la fase d’adjudicació del contracte. 

 
a) Fase de selecció, o primera fase: consistirà en l’elecció dels empresaris que seran convidats a 
presentar ofertes, en atenció a la seva solvència. Aquesta selecció es realitzarà d’acord amb els criteris 
per la “selecció de candidats” establerts al Plec de clàusules particulars i amb estricta subjecció que 
allà s’hi estableixin. El termini mínim per la recepció de sol·licituds de participació serà de 10 dies des 
de la publicació de l’anunci al Perfil de contractant de l’Associació. 

 

b) Fase d’adjudicació o segona fase: consistirà en l’enviament simultani i per escrit, una vegada 
comprovada la personalitat i la solvència dels sol·licitants, de les invitacions als candidats  seleccionats 
per presentar una oferta. Aquest enviament es podrà realitzar per fax, carta o comunicació electrònica. 
Simultàniament, la invitació es publicarà també al Perfil de contractant, indicant les empreses 
seleccionades. El termini per rebre les ofertes de les empreses seleccionades serà d’un mínim de 15 
dies naturals, comptats des de la data d’enviament de la invitació. La resta de tràmits a dur a terme en 
aquesta fase es desenvoluparan d’acord amb les normes del procediment obert establertes a l’article 
anterior. 

 
Article 22. Desenvolupament del procediment restringit. 

 
El procediment restringit s’ajustarà als següents tràmits: 

 
a) Inici i aprovació expedient d’acord amb el que s’estableix a l’article 15 de les presents IIC. 

 

b) Anunci de selecció i licitació: es publicarà un anunci de selecció i licitació al Perfil de contractant en 
els termes establerts en aquestes IIC, on estaran plenament accessibles els Plecs de clàusules 
particulars i de Prescripcions tècniques i documentació complementària que es consideri necessària 
per l’execució del contracte. L’anunci de licitació es publicarà també, si es considera oportú, en altres 
mitjans. 

 

c) Recepció de sol·licituds: Els interessats hauran de presentar les seves sol·licituds de participació en 
el termini que s’estableixi al Plec de clàusules particulars i a l’anunci, que en cap cas podrà ser inferior 
a 10 dies naturals. No obstant, es podrà reduïr el termini a la meitat (5 dies naturals) en cas de 
tramitació d’urgència, sempre que es compleixin els requisits de l’article 112 del TRLCSP. Les sol·licituds 
de participació aniran acompanyades de la mateixa documentació general que s’estableix en aquestes 
IIC per als procediments oberts i de la solvència que serà la que es valorarà per a seleccionar els 
candidats a convidar. Finalitzat el termini per la recepció de sol·licituds, es procedirà a l’obertura de la 
documentació i, en el seu cas, l’esmena de defectes en el termini màxim de 3 dies, procedint-se a 
l’anàlisi de les mateixes. 

 
d) Selecció d’empresaris a convidar: l’òrgan de contractació seleccionarà, d’acord amb els criteris que 
s’estableixin al Plec de clàusules particulars, els empresaris que seran convidats a presentar 
proposicions. 

 
e) Invitacions: Enviament de les invitacions als candidats seleccionats i publicació simultània al Perfil 
de contractant. Les invitacions s’enviaran per fax, carta o correu electrònic, a tots els empresaris 
seleccionats, assenyalant la data límit i lloc per a la presentació de les proposicions. Simultàniament, 
els empresaris seleccionats es publicaran també al Perfil de contractant. A l’expedient de contractació 
s’haurà d’acreditar l’enviament i recepció de les invitacions, així com les ofertes rebudes i la valoració 
de les mateixes. 
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f) Recepció de proposicions: Els empresaris seleccionats presentaran les proposicions amb els 
requisits, termini i condicions que s’estableixin a les invitacions i/o al Plec de clàusules particulars. El 
termini de presentació no podrà ser inferior a 15 dies naturals des de la data de tramesa de les 
invitacions No obstant, es podran reduir els terminis a la meitat (8 dies naturals) en cas de tramitació 
d’urgència, sempre que es compleixin els requisits de l’article 112 del TRLCSP. 

 
g) El procediment d’adjudicació dels restringits serà igual que el del procediment obert des de la 
recepció de les ofertes fins a la formalització del contracte. 

 

Secció 3a. Procediment negociat 
 

Article 23. Delimitació del procediment negociat 
 

1. El procediment negociat és un procediment d’adjudicació on l’entitat pot consultar i negociar les 
condicions dels contractes amb diversos empresaris de la seva elecció i adjudicar el contracte a 
l’empresa que presenti l’oferta més avantatjosa, entre totes les ofertes rebudes, tenint en consideració 
els criteris establerts al Plec de clàusules particulars. 

 

2. En aquest procediment serà necessari sol·licitar ofertes, com a mínim, a tres empresaris capacitats 
per la realització del contracte, sempre que sigui possible. 

 
3. El procediment negociat podrà ser amb o sense publicitat. 

 
Article 24. Supòsits d’aplicació del procediment negociat amb publicitat. 

 
Es podrà emprar el procediment negociat amb publicitat al Perfil de contractant en els següents 
supòsits: 

a) Quan les proposicions o ofertes econòmiques en els procediments oberts, restringits o de diàleg 
competitiu seguits prèviament siguin irregulars o inacceptables per haver-se presentat per 
empresaris mancats d’aptitud, per incompliment en les ofertes de les obligacions legals relatives a 
la fiscalitat, protecció del medi ambient i condicions de treball a què es refereix l’article 119 del 
TRLCSP, per infringir les condicions per a la presentació de variants o millores, o per incloure valors 
anormals o desproporcionats, sempre que no es modifiquin substancialment les condicions 
originals del contracte. 

b) En casos excepcionals, quan es tracti de contractes en què no es pugui determinar prèviament el 
seu preu global per raó de llurs característiques o dels riscos que comportin. 

 

c) Quan es tracti d’obres que es realitzin únicament per a investigació, experimentació o 
perfeccionament, i no amb objecte d’assolir una rendibilitat o de cobrir les despeses d’investigació 
o de desenvolupament. 

 
d) Quan es tracti de serveis en els que no sigui possible establir llurs condicions amb la precisió 

necessària per adjudicar-los pels procediments obert o restringit (especialment en els contractes 
que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual o en el cas de serveis financers). 

 

e) En els contractes d’obres, quan el valor estimat de les obres sigui superior a 40.000,00 euros i 
inferior a 1.000.000,00 euros. 
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f) En la resta de contractes quan el valor estimat dels contractes de serveis, subministraments i no 
nominats sigui superior a 15.000,00 euros i inferior a 100.000,00 euros. 

 
Article 25. Desenvolupament del procediment negociat amb publicitat 

 
L’adjudicació de contractes mitjançant aquest procediment, s’haurà d’ajustar als següents tràmits: 

 
a) Inici i aprovació expedient d’acord amb el que s’estableix a l’article 15 d’aquestes IIC, tot indicant 
els aspectes que podran ser objecte de negociació. 

 

b) Anunci de licitació: es publicarà l’anunci de licitació al Perfil de contractant, en el qual es podrà 
limitar el número de licitadors que seran convidats a presentar ofertes. En tot cas, el número 
d’invitacions no podrà ser inferior a tres, sempre que sigui possible. En aquells casos en que no es limiti 
el número de participants, l’entitat podrà simplificar el procediment i establir a l’anunci un termini per 
la presentació de les ofertes, no essent necessari que es realitzi la fase de selecció prèvia. En aquests 
supòsits, es passarà, per tant, directament al tràmit previst a la lletra f) d’aquest procediment. L’anunci 
de licitació es publicarà també, si es considera oportú, en d’altres mitjans. 

 
c) Presentació de sol·licituds: Els interessats hauran de presentar les seves sol·licituds de participació, 
com també la documentació acreditativa de la capacitat i solvència que, si s’escau, es requereixi per 
l’entitat, a través del Perfil de contractant o a través del mitjà que s’estableixi al Plec de Clàusules 
Particulars o a l’anunci. Si s’ha limitat el número de licitadors, l’entitat únicament haurà de convidar al 
número de licitadors indicats a l’anunci, entre totes les sol·licituds de participació rebudes. Els criteris 
de selecció es determinaran al Plec de clàusules particulars. Es donarà un termini no inferior a 10 dies 
naturals per a la presentació de les sol·licituds. No obstant, es podrà reduir el termini a la meitat (5 
dies naturals) en cas de tramitació d’urgència, sempre que es compleixin els requisits de l’article 112 
del TRLCSP. 

 
d) Selecció d’empresaris a convidar: si no hagués limitat el número de licitadors, es convidarà a tots 
els sol·licitants a presentar proposicions. No obstant, en el supòsit que s’hagi limitat el número de 
licitadors, l’entitat únicament haurà de convidar al número de licitadors indicats a l’anunci, entre totes 
les sol·licituds de participació rebudes. Els criteris de selecció, si s’escauen, es determinaran al Plec de 
clàusules particulars. 

 

e) Invitacions: Enviament de les invitacions de forma simultània, per correu electrònic, fax o carta a 
tots els empresaris escollits, assenyalant la data límit i lloc per a la presentació de les ofertes, adjuntant 
el Plec de clàusules particulars o indicant el lloc on estarà a disposició dels candidats. La invitació també 
es podrà publicar al Perfil de contractant, indicant les empreses seleccionades. A l’expedient de 
contractació haurà de quedar acreditat l’enviament i recepció de les invitacions. 

 

f) Presentació de proposicions: Els empresaris seleccionats presentaran les seves proposicions en les 
condicions i termini indicat en la invitació, que no podrà ser inferior a 10 dies naturals, juntament amb 
l’acreditació de la seva capacitat i la solvència d’acord amb el Plec de clàusules particulars. No obstant, 
es podrà reduir el termini a la meitat (5 dies naturals) en cas de tramitació d’urgència, sempre que es 
compleixin els requisits de l’article 112 del TRLCSP. 

 
g) Negociació de les ofertes: Rebudes les proposicions o ofertes s’iniciarà el procés de negociació amb 
els licitadors, vetllant perquè tots els licitadors rebin el mateix tracte, donant a tots les mateixes 
oportunitats i facilitant la mateixa informació. Quedaran excloses de la licitació les propostes que no 
estiguin signades, les propostes incompletes per manca d’alguna de les dades que s’han d’oferir i 
aquelles que presentin un preu o termini superior als indicats al Plec de Bases o a la carta d’invitació. 
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Així mateix, es podran rebutjar aquelles proposicions que no guardin concordança amb la 
documentació lliurada i admesa, modifiquin substancialment el model establert o comportin error 
manifest en l’import de la proposició o quan el licitador reconegui error o inconsistència en la 
proposició que la faci inviable. Un cop conclosa la negociació, la Mesa de Contractació atorgarà un 
termini a l’efecte perquè les empreses redactin la seva oferta definitiva complimentant novament el 
model facilitat. A l’expedient hi constaran les ofertes rebudes i la valoració de l’oferta definitiva dels 
licitadors. 

 
h) El procediment d’adjudicació dels negociats amb publicitat serà igual que el del procediment obert 
i el restringit des de la proposta d’adjudicació fins a la formalització del contracte. 

 

Article 26. Supòsits d’aplicació del procediment negociat sense publicitat 
 

Es podran tramitar procediments negociats sense publicitat en els següents supòsits: 
 

a) En el cas a què es refereix la lletra a) de l’article 24, es podrà prescindir de la publicació de l’anunci 
quan es vagi al procediment negociat per haver-se presentat ofertes irregulars o inacceptables en els 
procediments antecedents, sempre que en la negociació s’inclogui a tots els licitadors que en el 
procediment obert o restringit, o en el procediment de diàleg competitiu seguit amb anterioritat 
s’haguessin presentat ofertes conforme amb els requisits formals exigits, i sols a ells. 

 

b) Quan, després d’haver-se tramitat un procediment obert o restringit, no s’hagi presentat cap oferta 
o candidatura, o les ofertes no siguin adequades, sempre que les condicions inicials del contracte no 
es modifiquin substancialment. 

 
Article 27. Desenvolupament del procediment negociat sense publicitat 

 
a) Inici i aprovació expedient d’acord amb el que s’estableix a l’article 15 d’aquestes IIC, tot indicant 
els aspectes que podran ser objecte de negociació. 

 

b) Invitació a presentar oferta: Es convidarà les empreses que es consideri convenients i capacitades 
per a la realització de l’objecte del contracte, sense que el seu número sigui inferior a 3, sempre que 
sigui possible. En el cas a què es refereix l’article 26.a), es convidarà a tots els licitadors que en el 
procediment obert o restringit, o en el procediment de diàleg competitiu seguit amb anterioritat 
haguessin presentat ofertes conforme amb els requisits formals exigits, i sols a ells. 

 
L’enviament de les invitacions es farà de forma simultània, per correu electrònic, fax o carta, a tots els 
empresaris escollits, assenyalant la data límit i lloc per a la presentació de les ofertes. La invitació també 
es podrà publicar al Perfil de Contractant, indicant les empreses seleccionades. 

 

c) Presentació de proposicions: Els empresaris convidats presentaran les seves proposicions en les 
condicions i termini indicat en la invitació, junt amb l’acreditació de la seva capacitat i la solvència 
requerides per l’entitat. En tot cas, el termini que es doni per a presentar oferta no podrà ser inferior 
a 10 dies naturals. No obstant, es podrà reduir el termini a la meitat (5 dies naturals) en cas de 
tramitació d’urgència, sempre que es compleixin els requisits de l’article 112 del TRLCSP. En cas de 
procediments negociats sense publicitat amb un únic criteri d’adjudicació, no s’admetran variants i/o 
millores. 

 
d) El procediment d’adjudicació dels negociats sense publicitat serà igual que el del procediment 
negociat amb publicitat des de la recepció de les ofertes i fins a la formalització del contracte. 
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Secció 4a. Adjudicació directa 
 

Article 28. Delimitació del procediment d’adjudicació directa per raó de l’import 
 

1. Procedirà l’adjudicació del contracte d’obra, subministrament i serveis de forma directa en aquells 
supòsits on el seu valor estimat sigui inferior a 15.000,00 euros i inferior a 40.000,00 euros en el cas 
d’obres. 

 
2. No obstant l’apartat anterior, quan el valor estimat sigui igual o superior a 12.000,00 euros en el cas 
de submionistres i serveis i 30.000,00 euors en el cas d’obres, caldrà sol·licitar com a mínim tres ofertes 
de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’obra, la prestació del 
servei o el lliurament del bé, a excepció que per les seves característiques especials no existeixi en el 
mercat suficient número d’entitats que ho puguin fer. 

 

Article 29. Desenvolupament del procediment d’adjudicació directa per raó de l’import 
 

En els contractes que per import es puguin tramitar per procediment d’adjudicació directa per raó de 
l’import, l’expedient haurà de contenir la justificació de la necessitat de la contractació, l’aprovació de 
la despesa i la incorporació de la factura corresponent. 

 
En els contractes d’obres que es tramitin per aquest procediment s’haurà d’afegir el pressupost de les 
obres, sens perjudici que sigui necessari el projecte corresponent quan així ho requereixin les normes 
específiques. 

 

Article 30. Adjudicació directa per raons diferents del import 
 

La Associació podrà procedir a l’adjudicació directa del contracte per raons diferents a l’import en els 
següents supòsits: 

 
1. Causes generals aplicables a tots els contractes: 

 

a) Quan per raons tècniques o artístiques o per qualsevol altra raó relacionada amb la protecció de 
drets d’exclusivitat, el contracte només es pugui encomanar a un empresari o professional 
determinat. 

 
b) Quan per una imperiosa urgència resultat de circumstàncies imprevisibles i no imputables a 

l’entitat, demandi una immediata execució del contracte que no es pugui aconseguir mitjançant 
l’aplicació de la tramitació d’urgència regulada a l’article 112 del TRLCSP. En aquest supòsit es 
seguirà la tramitació de l’expedient de conformitat amb el previst a l’article següent. 

 
2. Causes aplicables als contractes d’obres 

 

a) Quan es tracti d’obres complementàries que no figurin en el projecte ni en el contracte però que, 
atesa una circumstància imprevista, passin a ser necessàries per executar l’obra tal com estava 
descrita en el projecte o en el contracte sense modificar-la, i la seva execució es confiï al contractista 
de l’obra principal d’acord amb els preus que regeixin el contracte primitiu o que, en el seu cas, es 
fixin contradictòriament, sempre que concorrin els següents requisits: 

 
- Que les obres no es puguin separar tècnicament o econòmicament del contracte primitiu sense 

causar grans inconvenients a l’entitat o que, encara que resultin separables, siguin estrictament 
necessaris per al seu perfeccionament i, 
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- Que, l’import acumulat dels serveis complementaris no superi el 50% del preu primitiu del 
contracte. 

 
b) Quan les obres consisteixin en la repetició d’altres de similars adjudicats per un procediment obert 

o restringit al mateix contractista per part de l’òrgan de contractació, sempre que s’ajustin a un 
projecte base que hagi estat objecte del contracte inicial adjudicat pels procediments esmentats, i 
que la possibilitat de fer ús d’aquest procediment estigui indicada a l’anunci de licitació del 
contracte inicial i que l’import dels nous serveis s’hagi computat en fixar la quantia total del 
contracte. Únicament es podrà recórrer a aquest procediment durant un període de tres anys, 
comptats a partir de la formalització del contracte inicial. 

 
3. Causes aplicables als contractes de subministrament 

 

a) Quan els productes es fabriquin exclusivament per a finalitats d’investigació, experimentació, estudi 
o desenvolupament; aquesta condició no s’aplica a la producció en sèrie destinada a establir la 
viabilitat comercial del producte o a recuperar els costos d’investigació i desenvolupament. 

 
b) Quan es tracti de lliuraments complementaris fets pel proveïdor inicial que constitueixin o bé una 

reposició parcial de subministraments o instal·lacions d’ús corrent, o bé una ampliació dels 
subministraments o instal·lacions existents, sempre que el canvi de proveïdor obligui l’òrgan de 
contractació a adquirir material amb característiques tècniques diferents, i doni lloc a 
incompatibilitats o a dificultats tècniques d’ús i manteniment desproporcionats. La durada 
d’aquests contractes, així com la dels contractes renovables, no podrà ser, per regla general, 
superior a tres anys. 

 

c) Quan es tracti d’un subministrament concertat en condicions especialment avantatjoses amb un 
proveïdor que cessi definitivament en les seves activitats comercials o amb els administradors d’un 
concurs, o a través d’un acord judicial o un procediment de la mateixa naturalesa. 

 

4. Causes aplicables als contractes de serveis 
 

a) Quan degut a les circumstàncies de la prestació, especialment en els contractes que tinguin per 
objecte prestacions de caràcter intel·lectual i en els inclosos a la categoria 6 de l’Annex II, del TRLCSP 
(serveis financers) no sigui possible establir les seves condicions amb la precisió necessària per a 
adjudicar-lo mitjançant un procediment obert o restringit. 

 
b) Quan es tracti de serveis complementaris que no figurin en el projecte ni en el contracte però que 

degut a una circumstància imprevista passin a ser necessaris per a executar el servei tal i com estava 
descrit en el projecte o en el contracte sense modificar-lo i llur execució es confiï al empresari a qui 
s’adjudicà el contracte principal d’acord amb el preus que regeixin per a aquest o que es fixin 
contradictòriament, sempre que els serveis no puguin separar-se tècnica o econòmicament del 
contracte o que, encara que siguin separables, resultin estrictament necessaris per al seu 
perfeccionament i que l’import acumulat dels serveis complementaris no superi el 50% del preu del 
contracte. 

 
c) Quan els serveis consisteixin en la repetició d’altres similars adjudicats per procediment obert o 

restringit al mateix contractista per l’òrgan de contractació, sempre que s’ajusti a un projecte que 
hagi estat objecte del contracte inicial adjudicat per aquests procediments que s’hagi indicat al Plec 
la possibilitat de fer ús d’aquest procediment i que l’import dels nous serveis s’hagi computat al 
fixar la quantia total del contracte. 
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Article 31. Desenvolupament del procediment d’adjudicació directa per raons diferents a l’import 
 

L’adjudicació de contractes mitjançant aquest procediment, s’haurà d’ajustar als següents tràmits: 
 

a) Inici de la contractació: Elaboració d’un informe explicatiu de les necessitats que pretén satisfer 
el contracte, així com de l’existència de les causes justificatives d’aquest procediment. Així mateix, 
caldrà elaborar almenys un Plec de clàusules particulars, que haurà d’estar informat jurídicament. 

 

b) Aprovació expedient: Aprovació de l’expedient d’acord amb el què s’estableix a l’article 12 
d’aquestes IIC. 

 
c) Invitació i oferta: Invitació a l’empresari, enviada per correu electrònic o per fax o altres mitjans, 

i presentació de la proposta econòmica i tècnica per part de l’empresari convidat. 
 

d) Capacitat i solvència: Es verificarà per part de la Associacióque l’empresari seleccionat té capacitat 
d’obrar i la solvència necessària per poder realitzar l’objecte del contracte i que l’oferta rebuda 
s’ajusta als requeriments mínims establerts al Plec de clàusules particulars i es procedirà a fer la 
proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació. 

 

e) El procediment d’adjudicació directa per raons diferents de l’import serà igual que el del negociat 
sense publicitat des de la resolució d’adjudicació i fins a la formalització del contracte. 

 
 

Secció 5a. Diàleg competitiu i concurs de projectes 
 

Article 32. Adjudicació mitjançant diàleg competitiu i concurs de projectes 
 

L‘entitat podrà acudir al diàleg competitiu en els supòsits previstos a l‘article 180 del TRLCSP. Per a 
l‘adjudicació del contracte mitjançant aquest procediment s’hauran de seguir els tràmits previstos als 
articles 180 i següents del TRLCSP. 

 
En el cas de concursos de projectes, es seguiran les normes establertes als articles 184 a 188 del 
TRLCSP. 

 
 

Secció 6a. Sistemes de racionalització de la contractació 

Article 33. Adjudicació mitjançant Acord Marc 

La Associació 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 es podran formalitzar amb un o més empresaris. En tot cas, l’adjudicació dels 
contractes de subministraments que suposin el lliurament d’una pluralitat de béns de forma successiva 
i per preu unitari, sense que la quantia total es defineixi amb exactitud en el moment de celebrar el 
contracte, per estar subordinats els lliuraments a les necessitats de la Fundació, s’efectuarà mitjançant 
acord marc celebrat amb un únic adjudicatari. 
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L’import de la totalitat dels contractes basats o derivats de l’acord marc subjectes a aquestes IIC no 
podran superar, en cap cas, la quantia de 5.186.000,00 euros en contractes d’obres i la de 207.000,00 
euros en els contractes de subministraments i de serveis compresos a les categories 1 a 16 de l’annex 
II del TRLCSP, llindars màxims fixats pels contractes no harmonitzats. En el cas dels contractes de 
serveis de les categories 17 a 27, es podrà celebrar el referit acord marc, amb independència de 
l’import dels contractes basats en el mateix. 

 
La durada dels acords marc no podrà superar un termini de 4 anys, incloses les pròrrogues, excepte en 
supòsits excepcionals que hauran de ser justificats en l’expedient de contractació. 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 
actualitzat des de la presentació les ofertes de licitació corresponents. 

 

Article 34. Desenvolupament de l’acord marc 
 

L’acord marc s’ajustarà als tràmits determinats a l’article 20 d’aquestes IIC per a l’adjudicació de 
contractes per procediment obert. 

 
Article 35. Desenvolupament dels contractes derivats de l’Acord Marc 

 

Els contractes derivats de l’acord marc s’adjudicaran de conformitat amb les condicions establertes a 
l’acord marc, sense que sigui precís convocar als contractistes a una nova licitació. En conseqüència, 
als contractes derivats no es podran modificar les condicions o termes establerts a les ofertes 
presentades per les empreses de l’acord marc. Tanmateix, en el supòsit que a l’acord marc formalitzat 
amb les diferents empreses no estiguessin previstes totes les condicions del contracte derivat, l’entitat 
haurà de donar compliment al procediment següent: 

 
a) Redacció del plec de clàusules particulars i , si s’escau, del plec de prescripcions tècniques en els 

que es recolliran els termes o condicions no previstes a l’acord marc. 
 

b) Es convidarà, per escrit, ja sigui per carta, fax o correu electrònic, a totes les empreses amb què 
s’hagués formalitzat l’acord marc per tal que presentin les corresponents ofertes. 

 
c) Les empreses hauran de presentar les seves ofertes per escrit en les condicions i termini indicat a 

les invitacions. 
 

d) Proposta d’adjudicació dels serveis tècnics. 
 

e) Resolució de l’adjudicació per part de l’òrgan de contractació. 
 

f) Publicació de l’adjudicació al Perfil de contractant i notificació d’aquesta resolució a les empreses 
que hagin presentat oferta. 

 
g) Formalització del contracte. 

 

 
Capítol II. De la presentació de les proposicions 

 

Article 36. Normes de publicitat 
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1. Les licitacions en què sigui preceptiva la publicitat s’anunciaran al Perfil de contractant de la 
Associació sense que calgui inserir-la en diaris oficials. 

 
2. L’anunci de licitació es mantindrà publicat al Perfil, tot i que hagi finalitzat el termini de presentació 
de proposicions, fins a l’adjudicació del contracte, per tal de garantir al màxim el principi de publicitat. 
El termini de difusió pública de la informació contractual es mantindrà un mínim de 2 mesos a comptar 
des de la data de formalització del contracte. 

 
3. Les convocatòries de licitacions també es podran anunciar a la premsa diària escrita. Així mateix, 
l’òrgan de contractació podrà decidir la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea o altres 
Diaris oficials, tot i que aquesta no sigui obligatòria. 

 

Els anuncis descrits en aquest apartat es realitzaran a efectes merament informatius, sense que tinguin 
cap transcendència jurídica a efectes de determinació de terminis i per a la presentació d’ofertes o 
sol·licituds, pels quals només es podran prendre en consideració els publicats al Perfil de contractant. 
 
Els contractes d’adjudicació directa per raó de la quantia o per raó d’altres causes diferent a l’import 
i els adjudicats per procediment negociat sense publicitat, regulats en les presents IIC no requeriran 
cap tipus d’anunci de licitació. 

 

3. Les adjudicacions dels contractes regulats en aquestes IIC, a excepció dels adjudicats de forma 
directa per raó de l’import, s’anunciaran al Perfil de contractant de l’Associació. Aquest anunci s’ha de 
realitzar en el termini de 15 dies a comptar de la data d’adjudicació de cada contracte. 

 
4. Així mateix, la Associació podrà publicar al Perfil de contractant un anunci previ indicatiu que es 
mantindrà en difusió pública durant els 12 mesos següents. Als efectes de la reducció de terminis de 
concurrència establerts en aquestes IIC, l’anunci previ indicatiu caldrà que hagi estat publicat amb un 
mínim de 20 dies d’antelació a l’anunci de licitació que s’escaigui. 

 

5. En els anuncis de licitació, adjudicació i formalització de la contractació dels projectes cofinançats 
per fons europeus i dels quals sigui beneficiària la Associació, es farà esment del fons en qüestió que 
subvenciona el contracte, així com del programa on s’emmarca l’operació. En cas que el contracte 
pugui optar a finançament de fons europeus però no estiguin concedits, es farà constar aquesta 
qüestió en els anuncis. 

 
Article 37. Forma de presentació de la documentació en els procediments regulats en aquestes IIC 

 
1. Les proposicions dels interessats s’ajustaran a la forma i es presentaran amb els requisits, 
formalitats i conseqüències que es prevegin al Plec de clàusules particulars i la seva presentació 
suposarà l’acceptació incondicionada per l’empresari de la totalitat de les clàusules particulars i de les 
prescripcions tècniques, sense cap objecció o reserva. 

 
2. En cap cas i sota cap circumstància seran admeses les proposicions presentades fora del termini 
(dia i hora) assenyalat al perfil, a l’anunci de licitació o a la carta d’invitació. 

 
3. Les proposicions es presentaran al lloc que determini l’anunci de licitació, la invitació o el Plec de 
clàusules particulars. Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini atorgat a 
l’efecte. En aquest darrer cas, els licitadors hauran de justificar que la data i l’hora d’imposició de la 
tramesa a l’Oficina de Correus són, com a màxim, les assenyalades en l’anunci i anunciar-les a l’entitat 
mitjançant telegrama, telefax o correu electrònic que l’entitat haurà de rebre dins el mateix 
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dia de finalització del termini. L’anunci a l’entitat per correu electrònic només serà vàlid si existeix 
constància de la transmissió i recepció, de les seves dates i del contingut íntegre de les comunicacions 
i si identifica fidedignament al remitent i al destinatari. Sense la concurrència d’aquests requisits, 
l’oferta no serà admesa si és rebuda per la Associació amb posterioritat al termini assenyalat a l’anunci. 
En cas que després de 10 dies naturals des de la finalització del termini de presentació de proposicions 
no s’hagués rebut a la Associació la proposició enviada per correu, aquesta no serà admesa en cap cas. 

 
2. Cap licitador no podrà presentar més d’una oferta, sens perjudici de la possibilitat de presentar 
variants o millores, si així es preveu al Plec de clàusules particulars i l’anunci. Tampoc ho pot fer si s’ha 
presentat amb una unió temporal d’empreses amb altres empresaris o participar en més d’una unió 
temporal. La infracció per aquests incompliments donarà lloc a la no admissió de totes les ofertes que 
hagi subscrit. 

 

3. Els Plecs de clàusules particulars podran establir que l’aportació inicial de documentació que 
s’indiqui al mateix es substitueixi per una declaració responsable del licitador en la qual manifesti  que 
compleix les condicions exigides per contractar. En aquest cas, el licitador que sigui proposat com a 
adjudicatari haurà d’aportar la documentació que acrediti la capacitat i solvència exigides al Plec de 
clàusules particulars abans de l’adjudicació del contracte. La Fundació, per assegurar que el 
procediment arriba a bon terme, podrà en qualsevol moment anterior a la proposta d’adjudicació 
demanar a tots els licitadors que acreditin els requisits per a contractar establerts al Plec de clàusules 
particulars. 

 
En el supòsit que no s’aporti la documentació necessària en el termini establert per causes imputables 
al contractista, l’entitat podrà deixar sense efecte l’adjudicació, amb confiscació de les garanties 
provisionals, si s’haguessin constituït, i amb la indemnització complementària de danys i perjudicis en 
tot el que superi el percentatge garantit. En el cas de falsedat o inexactitud de les dades indicades pel 
contractista o per qualsevol altre licitador provocarà l’exigència de les responsabilitats i 
indemnitzacions que del fet se’n derivin, amb confiscació de la garantia inclosa. En aquests casos, 
l’entitat podrà adjudicar el contracte a la següent oferta econòmicament més avantatjosa. 

 

4. Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i 
esmenables aquells que facin referència a la mera falta d’acreditació dels mateixos. 

 
Article 38. Forma de presentació de les proposicions tècniques i econòmiques 

 
Les proposicions dels interessats seran secretes fins el moment de la seva obertura, havent-se de 
presentar per escrit, complint els requisits i condicions que s’estableixi al Plec de clàusules particulars 
i de prescripcions tècniques. 

 

Article 39. Ofertes desproporcionades o anormals 
 

1. En els plecs de clàusules particulars es podrà determinar si s’apreciarà o no la concurrència de valors 
anormals o desproporcionats i els criteris per determinar si una oferta es troba en aquest supòsit o no. 

 
 

2. En el cas que s’haguessin apreciat ofertes desproporcionades o anormals, prèviament a la seva 
declaració, l’entitat atorgarà un termini entre un mínim de 5 dies naturals i un màxim de 10 dies 
naturals al licitador afectat per tal que pugui justificar que l’oferta no és anormal ni desproporcionada 
i que per tant, en cas d’adjudicació al seu favor pot complir amb l’execució del 
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contracte. Un cop rebuda la justificació el licitador, previ informe tècnic, l’Òrgan de contractació 
decidirà sobre la seva admissió o rebuig. 

 
Article 40. Aplicació dels criteris d’adjudicació 

 
1. Per a l’adjudicació dels contractes subjectes a aquestes IIC, els plecs de clàusules particulars en els 
procediments d’adjudicació en què n’hi hagi, establiran criteris per tal de valorar les ofertes que 
presentin els licitadors i determinar quina és l’econòmicament més avantatjosa per a l’Associació.. 

 
2. Com a norma general, per determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa s’atendrà a la 
valoració de més d’un criteri. Els criteris estaran directament relacionats amb l’objecte del contracte i 
entre aquests criteris, necessàriament hi haurà el de l’oferta econòmica. Altres criteris que es poden 
establir, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, són: la qualitat o els seus mecanismes de control, 
el valor tècnic de l’oferta, la possibilitat de recanvis, les característiques estètiques i funcionals, les 
característiques mediambientals o vinculades amb la satisfacció d’exigències socials que responguin  a 
necessitats definides, en les especificacions del contracte, pròpies de les categories de població 
específicament desfavorides a les que pertanyin els usuaris o beneficiaris de les prestacions a 
contractar, el cost de funcionament, la rendibilitat, el servei postvenda i assistència tècnica, els 
terminis de lliurament, terminis de garantia o altres similars o que s’estimin d’interès en relació amb 
l’objecte del contracte. Els criteris d’adjudicació i la seva ponderació, en el seu cas, es determinaran al 
Plec de clàusules particulars. En la determinació dels criteris d’adjudicació es donarà preponderància 
a aquells que facin referència a característiques de l’objecte del contracte que puguin valorar-se 
mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de fórmules establertes als 
plecs de clàusules particulars. 

 
3. Quan l’òrgan de contractació ho consideri pertinent o quan tots els aspectes tècnics del contracte 
estiguin definits sense que els licitadors puguin millorar les condicions establertes, es podrà utilitzar 
un únic criteri de valoració, que necessàriament serà el preu ofert. S’atorgarà la puntuació màxima al 
preu més baix, d’entre totes les proposicions admeses i a la resta s’atorgarà la puntuació de forma 
proporcional. 

 

Article 41. Excepció dels procediments d’adjudicació directa per raó de l’import 
 

Les normes i requisits establerts en aquest Capítol i el següent no seran aplicables als procediments 
d’adjudicació directa per raó de l’import regulats en aquestes IIC. 

 
Article 42. Valoració de les ofertes 

 
La Mesa de contractació o el departament competent en matèria de contractació de la Fundació, 
segons s’escaigui, procedirà a la valoració de l’oferta econòmica i tècnica presentada pels licitadors, 
conforme als criteris d’adjudicació establerts al Plec de clàusules particulars. 

 

 
Capítol III. De les garanties 

 

Article 43. Garanties provisionals 
 

1. La Associació podrà exigir al Plec de clàusules particulars la constitució de garanties provisionals pels 
imports que allí es determinin, que en cap cas podran superar el 3% de l’import de licitació, amb la 

29 



 

finalitat de garantir que els licitadors mantinguin les seves ofertes fins a l’adjudicació del contracte, 
retenint-se les corresponents a l’adjudicatari fins al lliurament de la garantia definitiva, si s’escau. 

 
2. Les garanties es podran constituir en qualsevol de les formes establertes al Plec de Clàusules 
Particulars, fins i tot en metàl·lic. 

 
Article 44. Garanties definitives 

 
1. El licitador que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa haurà de constituir a disposició de 
la Associació una garantia definitiva per un 5 per 100 de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, amb 
caràcter previ a la formalització del contracte. 

 

2. No obstant l’anterior, quan per la naturalesa del contracte l’òrgan de contractació no consideri 
pertinent, s’eximirà la constitució de la garantia i es farà constar al Plec de clàusules particulars. En cas 
de subministraments de béns consumibles i serveis en què el lliurament i la recepció es facin abans del 
pagament del bé o prestació, s’eximirà sempre la seva constitució. 

 
3. Les garanties quedaran afectades al compliment del contracte per part del contractista fins al 
moment de la finalització del termini de garantia que es reguli en el contracte i, en particular, al 
pagament de les penalitats que s’imposin, així com per la reparació dels possibles danys i perjudicis 
ocasionats pel contractista durant l’execució del contracte. 

 

4. Les garanties es podran constituir en qualsevol de les formes establertes al Plec de clàusules 
particulars, fins i tot en metàl·lic o mitjançant retenció de preus. 

 
 

Capítol IV. De l’adjudicació i formalització dels contractes 
 

Article 45. Adjudicació 
 

1. Amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte, la Associació requerirà al licitador que hagi 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè presenti la documentació següent en el 
termini màxim de deu (10) dies hàbils: 

 

1. Tota la documentació general acreditativa de la capacitat i solvència en el cas que el proposat 
com adjudicatari hagués presentat la declaració responsable conforme reuneix els requisits 
per contractar amb l’administració. 

 
2. En relació amb l’impost sobre activitats econòmiques: 

 

- Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’impost sobre activitats 
econòmiques i està obligada a pagar aquest impost, ha de presentar el document d’alta de 
l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el 
darrer rebut de l’impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se donat de 
baixa en la matrícula de l’impost. 

 

- Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’article 82.1 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 
4 de març, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal 
d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris. 
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3. Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva 

 
2. En els procediments d’adjudicació on el criteri sigui únicament el preu ofert, l’adjudicació caldrà 
realitzar-la en el termini màxim de 15 dies naturals, llevat que en el Plec de clàusules particulars se 
n’estableixi, motivadament, un altre de superior, a comptar des del dia següent a la data d’obertura 
les ofertes econòmiques. 

 

En els procediments on es valori l’oferta amb més d’un criteri, l’òrgan de contractació adjudicarà el 
contracte en el termini màxim de dos mesos, llevat que en el Plec de clàusules particulars se 
n’estableixi, motivadament, un altre de superior, a comptar des del dia següent a la data d’obertura 
les ofertes econòmiques. 

 
En qualsevol cas, la Associació haurà d’adjudicar el contracte dins els 5 dies hàbils següents a la 
recepció de la documentació esmentada en l’apartat anterior. 

 

3. L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte a la proposició econòmicament més avantatjosa. No 
obstant, podrà declarar desert el procediment de contractació quan concorrin causes i circumstàncies 
que ho justifiquin. En cap cas es podrà declarar desert el contracte quan hi hagi ofertes que siguin 
admissibles d’acord amb les clàusules i condicions dels plecs. 

 
4. L’adjudicació del contracte haurà de ser motivada en referència als criteris d’adjudicació que figurin 
en el Plec de clàusules particulars incorporant la indicació de les puntuacions, totals i parcials, 
obtingudes per totes les empreses admeses, en cada un dels criteris d’adjudicació. Es considerarà 
motivació suficient si la resolució de l’adjudicació l’òrgan de contractació accepta i assumeix el 
contingut de la proposta d’adjudicació i/o de l’informe tècnic de valoració. 

 

Si l’òrgan de contractació s’aparta de la proposta d’adjudicació caldrà que justifiqui els motius en què 
es fonamenta la seva decisió. 

 
5. El resultat de l’adjudicació es notificarà en el termini màxim de 15 dies al licitador adjudicatari i a la 
resta de licitadors, publicant-se al Perfil de contractant en el mateix termini. En relació amb els 
contractes de serveis descrits a l’annex II (categories 17 a 27) del TRLCSP de quantia igual o superior a 
200.000 Euros, l’Òrgan de contractació comunicarà l’adjudicació a la Comissió Europea, indicant si 
estima procedent la seva publicació al DOUE. 



 

6. Contra l’acord d’adjudicació dels contractes de serveis inclosos dins de les categories 17 a 27 de 
l’annex II del TRLCSP de valor estimat igual o superior a 200.000 € (abans IVA) es podrà interposar el 
recurs especial en matèria de contractació previst a l’article 40 del TRLCSP i la qüestió de nul·litat 
prevista als articles 37 a 39 de la mateixa Llei. 

 
Article 46. Efectes de l’adjudicació 

 
Els contractes es perfeccionen amb la formalització del contracte, independentment del procediment 
o la forma d’adjudicació utilitzada. 

 

Article 47.- Formalització dels contractes 
El contracte ha de tenir el contingut mínim següent, llevat que ja es trobin recollits en els plecs: 

a) Identificació de les parts 
b) Acreditació de la capacitat dels signants 
c) Definició de l’objecte del contracte 
d) Referència a la legislació aplicable 
e) Enumeració dels documents que integren el contracte 
f) Preu del contracte o forma de determinar-lo 
g) La durada del contracte o les dates estimades pel començament de la seva execució i per a la 

seva finalització, com també la de la pròrroga o pròrrogues, si estiguessin previstes 
h) Les condicions de recepció, lliurament o admissió de les prestacions 
i) Les condicions de pagament 
j) Supòsits de resolució del contracte 
k) El crèdit pressupostari o el programa o rúbrica comptable amb càrrec al qual s’abonarà el 

preu, si escau 
l) L’extensió objectiva i temporal del deure de confidencialitat que, si s’escau, s’imposi al 

contractista. 
 

Article 48.- Remissió a òrgans o registres públics 
 

En tot cas, la Associació comunicarà els contractes que formalitzi als registres públics que 
corresponguin i d’altres organismes de control, de conformitat amb el TRLCSP. 

 
 
 
 
 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 

Disposició addicional primera. Les modificacions que es produeixin del TRLCSP realitzades per una 
disposició legal, nacional o comunitària, que afectin a les IIC, s’hi incorporaran automàticament sense 
necessitat de la ratificació per part de la Junta. Per tant, els imports que determinen el llindar dels 
contractes subjectes a regulació harmonitzada quedaran automàticament actualitzats per aquells que 
es determini per la normativa de contractes del sector públic. Aquelles modificacions normatives que 
obliguin a la modificació d’aquestes IIC en aspectes diferents als imports, caldrà la ratificació per part 
de la Junta. 

 
Disposició addicional segona. Qualsevol referència imports o quanties dels contractes feta en 
aquestes IIC s’entendrà que no inclouen l’IVA ni cap altre impost, excepte que expressament es faci 
constar el contrari. 
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Disposició addicional tercera. Les referències d’aquestes IIC a terminis fetes en dies, 
s’entendran fetes en dies naturals, llevat que expressament es faci constar el contrari. Si 
es fa constar expressament que un determinat termini es computarà en dies hàbils es 
comptaran els dies no festius de dilluns a dissabte. Si el darrer del termini (comptat en dies 
hàbils, en dies naturals o en qualsevol altre unitat de temps) fos un dia inhàbil, el termini 
s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent. En cas que els plecs o altra documentació 
contractual faci referència a terminis i no concreti si es tracta de dies hàbils o naturals, 
s’entendrà que són dies naturals. No obstant, quan en aquestes IIC es faci referència a un 
termini mínim o màxim, les referències que facin els plecs o altra documentació 
contractual s’haurà d’interpretar de manera que el termini s’ajusti al que estableixen les 
IIC. 

 
Disposició addicional quarta. De conformitat amb l’establert a l’article 31.3 de la Llei 
38/2003 General de Subvencions, s’hauran de sol·licitar un mínim de tres ofertes, sempre 
que això sigui possible, per als contractes de serveis i subministraments subvencionats 
d’import superior a 18.000,00 euros i per als contractes d’obres subvencionats de quantia 
superior a 50.000,00 euros. En el cas que aquest tipus de contractes subvencionats superin 
l’import de 50.000,00 euros li seran d’aplicació els procediments establerts a les presents 
IIC. 

 

DISPOSICIONS FINALS 
 

Disposició final primera. Aquestes IIC han estat aprovades per donar efectiu compliment 
a l’article 191 del TRLCSP i als principis que s’hi estableixen. No obstant l’establert 
anteriorment, els òrgans competents de la Associació podran acordar aplicar la normativa 
prevista al TRLCSP per la contractació harmonitzada, als contractes regulats en aquestes 
IIC, donant també d’aquesta manera efectiu compliment a l’article 191 del TRLCSP. 

 
Disposició final segona. Per la composició de la Mesa Especial del Diàleg Competitiu, 
l’òrgan de contractació de l’entitat respectarà les proporcions i requisits previstos a 
l’article 321 del TRLCSP. Per la composició dels Jurats de concursos, l’òrgan de contractació 
en designar els Jurats respectarà les proporcions i requisits previstos a l’article 323 del 
TRLCSP, no essent necessària, però, la incorporació de 5 personalitats de notòria 
rellevància, sinó les que decideixi l’òrgan de contractació en cada cas. En el cas que l’entitat 
pretengui utilitzar sistemes dinàmics de contractació se seguiran les normes establertes 
als articles 199 a 202 del TRLCSP. 

 
Disposició final tercera. En els supòsits que sigui necessària la tramitació d’urgència o d’emergència 
de l’expedient seran d’aplicació els tràmits abreujats previstos a l’article 112 i 113 del TRLCSP. 

 
Disposició final quarta. En cas que algun dels articles ofereixi dubtes pel que fa a la seva 
interpretació o algun aspecte no quedi regulat suficientment en aquestes instruccions, 
caldrà aplicar allò que estigui previst a la normativa de contractes del sector públic. 

 

33 


