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PREÀMBUL 
 
 
El text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, integra en un text únic totes les modificacions 
introduïdes a la Llei 30/2007, de 31 d’octubre, de contractes del sector públic, efectuades des 
de la seva entrada en vigor. 
 
El TRLCSP regula diferents nivells de subjecció en funció de la tipologia de les entitats del 
sector públic: administracions públiques, entitats del sector públic que no tenen la consideració 
d’administració pública però se sotmeten a la directiva europea transposada al text refós i 
finalment entitats del sector públic que no tenen la consideració de poder adjudicador i que per 
tant no se’ls aplica la directiva. 
 
Al marge de l’esmentada divisió, el TRLCSP preveu dos tipus de contractes (harmonitzats o no 
harmonitzats) en funció de la regulació a aplicar d’acord amb la subjecció o no a les directives 
comunitàries sobre contractació pública, ja sigui per tipologia ja sigui pel compliment dels 
llindars econòmics preestablerts. 
 
Amb l’entrada en vigor de la Llei de Contractes del Sector Públic 30/2007, de 31 d’octubre –
actual TRLCSP- i de conformitat amb l’article 3 de la mateixa, la FUNDACIÓ HOSPITAL DE 
PALAMÓS (FHP) passa a formar part del sector públic als efectes de la normativa de 
contractació pública, essent considerada poder adjudicador i en conseqüència, se li aplica el 
TRLCSP en la mesura que aquest mateix text normatiu preveu. 
 
Atenent a aquest marc normatiu cal procedir a l’adaptació dels actuals processos de 
contractació per adequar-los a la nova llei. Com a poder adjudicador la FHP està obligada a 
aprovar unes instruccions, d’obligat compliment intern, en les que es regulin els procediments 
de contractació dels contractes que no estiguin subjectes a regulació harmonitzada, de forma 
que quedi garantida l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, 
confidencialitat, igualtat de tracte i no discriminació, i que el contracte sigui adjudicat a qui 
presenti l’oferta més avantatjosa. 
 
Les presents Instruccions Internes de Contractació han estat aprovades pel Patronat de La 
FHP reunit en sessió de data 30 de setembre de 2015, entraran en vigor l’endemà de la seva 
publicació al Perfil del contractant i deroguen qualsevol altre versió anterior. 
 
Les modificacions del TRLCSP realitzades per una disposició legal nacional o comunitària que 
afectin a les presents instruccions,  quedaran incorporades de forma automàtica en aquestes 
instruccions. 
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TÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS. 
 
 
CAPÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ. 
 
 
1. Objecte de les Instruccions Internes de Contractació (IIC) 
 
Les presents IIC, en compliment del que disposa l’article 191 TRLCSP, tenen per objecte la 
regulació dels procediments de contractació amb la finalitat de garantir l’efectivitat dels principis 
de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació així com 
que l’adjudicació dels contractes es farà a qui presenti l’oferta més avantatjosa. 
 
No és objecte d’aquestes instruccions regular els efectes, el compliment i l’extinció dels 
contractes derivats del citats procediments, que es regiran pel dret privat. 
 
 
2. Àmbit d’aplicació i interpretació. 
 
Les presents IIC s’aplicaran als procediments d’adjudicació dels contractes no subjectes a 
regulació harmonitzada. 
 
Aquestes instruccions són d’obligat compliment dins de l’àmbit intern de la FHP, es posaran a 
disposició de tots/es els interessats/des en participar en els procediments d’adjudicació dels 
contractes regulats per les mateixes i es publicaran al Perfil del Contractant de l’entitat. 
 
Qualsevol dubte que pogués sorgir en la interpretació i aplicació de les presentes instruccions 
als procediments d’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada que 
celebri la FHP es resoldrà de manera que s’assoleixi la major efectivitat dels principis que es 
recullen al capítol segon del present títol.  
 
 
3. Règim jurídic dels contractes i jurisdicció competent 
 
Els contractes subscrits per la FHP subjectes a les presents IIC tindran la consideració de 
contractes privats, sent la jurisdicció civil la competent per conèixer les incidències i/o 
reclamacions que sorgeixin en la preparació, l’adjudicació, formalització i execució dels 
mateixos, a excepció de les qüestions que se suscitin en relació amb la preparació i adjudicació 
dels contractes de serveis de les categories 17 a 27 de l’annex II TRLCSP, el valor estimat dels 
quals sigui igual o superior al llindar previst per la utilització del recurs especial en matèria de 
contractació, que serà la jurisdicció contenciosa administrativa la competent. 
 
 
CAPÍTOL II. PERFIL DEL CONTRACTANT I PRINCIPIS REGULADORS. 
 
 
4. Perfil del Contractant 
 
Am la finalitat d’assegurar la transparència i accés públic a la informació relativa a la activitat 
contractual la FHP difondrà, bé directament mitjançant la seva pàgina web institucional o 
mitjançant remissió a  la plataforma de serveis de contractació del Consorci de Salut i Social de 
Catalunya, el seu perfil del contractant. 
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Al perfil del contractant s’haurà de fer constar la informació rellevant en relació amb els 
procediments de contractació que celebri  i en tot cas la que s’exigeixi expressament al 
TRLCSP. 
 
El sistema informàtic que suporta el Perfil del Contractant comptarà amb un dispositiu que 
permeti acreditar de forma fefaent l’inici de la difusió publica i la durada de la publicació de 
qualsevol informació que s’inclogui al mateix, i tot això en garantia del principi de publicitat i 
transparència. 
 
 
5. Principi de Publicitat 
 
S’entendrà per principi de publicitat totes aquelles actuacions que l’entitat realitzi per garantir el 
coneixement per part dels possibles licitadors, dels procediments de contractació i dels 
contractes formalitzats. A aquests efectes s’haurà de donar compliment al que estableix l’article 
191.c del TRLCSP, quan assenyala que s’entendrà complert el principi de publicitat amb la 
inserció al Perfil del Contractant de la informació relativa a la licitació per aquells contractes 
d’import superior a 50.000.- €, IVA exclòs, i molt especialment de les seves condicions de 
contractació recollides al Plec de Clàusules Particulars. Tot això sens perjudici de que en virtut 
de l’article 177.2 TRLCSP es puguin adjudicar contractes mitjançant el procediment negociat 
sense publicitat en quanties que superin aquest llindar. 
 
Amb aquesta finalitat les presents IIC regularà les condicions per les que es donarà compliment 
a la publicitat dels diferents procediments de contractació, mitjançant la inserció d’anuncis al 
Perfil del Contractant o altres mitjans, que es qualificaran d’anuncis previs, de licitació i 
d’adjudicació. 
 
10.1 Anunci Previ indicatiu: S’entén per anunci previ indicatiu, aquell que l’entitat realitzi per 

donar a conèixer els potencials contractes que, durant els dotze mesos següents, tingui 
projectat adjudicar en aquell moment. Aquest anunci serà potestatiu per l’entitat, no la 
vincularà i permetrà la reducció de terminis per a la presentació d’ofertes. 

 
10.2 Anunci de licitació: S’entén per anunci de licitació, aquell que l’entitat realitzi per donar a 

conèixer l’inici d’un procediment de contractació per l’adjudicació d’un contracte objecte 
de les presents IIC. Aquest anunci serà obligatori per l’entitat en aquells procediments 
regulats a les presents IIC que així ho estableixin. 

 
10.3 Anunci d’adjudicació: S’entén per anunci d’adjudicació, aquell que l’entitat realitzi per 

donar a conèixer els contractes adjudicats  en els casos assenyalats en els presents IIC. 
 
Igualment, i en compliment del principi de publicitat, l’entitat haurà de publicar i donar a 
conèixer a través del Perfil del Contractant les presents IIC. 
 
 
6. Principi de concurrència 
 
Als efectes de les present IIC s’entendrà per principi de concurrència totes aquelles actuacions 
per garantir el lliure accés, en aquells procediments que així s’estableixi, de tots aquells 
candidats capacitats per a la correcta realització de l’objecte contractual. 
 
En els procediments negociats que es celebrin a l’emparament de les presents IIC s’entendrà 
garantit el principi de concurrència amb la petició d’ofertes d’un mínim de tres candidats, 
sempre que sigui possible, seleccionats per l’entitat i que estiguin plenament capacitats per a 
l’execució del contracte. 
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Excepcionalment, l’entitat podrà adjudicar de forma directa aquells contractes que, per raó 
d’import, així ho estableixin les IIC, d’acord amb el que determina l’article 191.c) en relació amb 
l’article 137.2, ambdós del TRLCSP. 
 
 
7. Principi de Transparència 
 
Als efectes de les presents IIC, s’entendrà per principi de transparència totes aquelles 
actuacions que l’entitat realitzi amb la finalitat de donar a conèixer la seva contractació i garantir 
el coneixement per part de tercers dels diferents tràmits que integren els procediments de 
contractació subjectes a aquestes IIC, i en particular els criteris de selecció i adjudicació, així 
com el coneixement per parts dels licitadors no adjudicataris dels motius que justifiquin la seva 
exclusió o no adjudicació a través del procediment previst en les presents IIC: 
 
 
8. Principi de Confidencialitat 
 
Als efectes de les presents IIC, s’entendrà per principi de confidencialitat l’obligació de l’entitat, 
dels seus òrgans de contractació i de les diferents persones que intervinguin en els 
procediments de contractació, de no divulgar la informació facilitada pels candidats que aquests 
hagin designat com confidencial. En particular, tindran aquest caràcter els secrets tècnics o 
comercials i els aspectes confidencials de les ofertes que expressament indiqui el licitador. 
 
Per la seva banda els contractistes hauran de respectar el caràcter confidencial de tota aquella 
informació a la que tinguin accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en els Plecs o 
en el contracte o que així li indiqui per la FHP, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser 
tractada com a tal. 
 
 
9. Principi d’igualtat de tracte i no discriminació. 
 
Els procediments de contractació regulats en les presents IIC hauran de garantir la igualtat de 
tractament de tots els licitadors i la no discriminació, per cap causa, dels mateixos, no podent-
se realitzar cap actuació que tingui com finalitat afavorir a uns licitadors o perjudicar-ne d’altres. 
 
Els Plecs de Clàusules Particulars i de Prescripcions Tècniques reguladores dels contractes 
hauran de garantir l’accés en condicions d’igualtat dels licitadors i no podran tenir com efecte la 
creació d’obstacles injustificats a la lliure competència entre les empreses. 
 
 
 
TÍTOL II: CONFIGURACIÓ GENERAL DE LA CONTRACTACIÓ. 
 
 
CAPÍTOL I. ÒRGANS DE CONTRACTACIÓ I ASSISTÈNCIA. 
 
 
10. Òrgans de contractació. 
 
L’òrgan de contractació de la FHP és el Gerent per acord adoptat pel Patronat d’aquesta 
Fundació. 
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11. Funcions de l’òrgan de contractació. 
 
Les funcions de l’òrgan de contractació seran les assignades per les presents IIC i, amb 
caràcter enunciatiu, però no limitat les següents: 
 
a. Aprovar els Plecs de Clàusules Particulars i Prescripcions Tècniques. 
b. Designar els membres de la Mesa de Contractació, Unitat Tècnica o altres òrgans 

assessors. 
c. Adjudicació i formalització del contracte. 
d. Resolució del contracte. 
 
 
12. Responsable del contracte. 
 
L’òrgan de contractació podrà designar un/a responsable del contracte amb la funció de vigilar 
la seva execució, prendre decisions i dictar les instruccions necessàries per tal d’assegurar la 
seva correcta execució de la prestació que constitueix l’objecte del contracte, d’acord amb les 
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació. L’exercici d’aquesta funció es podrà atribuir a 
una persona física o jurídica, vinculada a l’entitat contractant o aliena a ella. En aquest últim cas 
la seva designació requerirà la celebració de l’oportú contracte de serveis. 
 
 
13. Mesa de Contractació i Unitat Tècnica. 
 
En els procediments de contractació l’òrgan de contractació podrà estar assistit per una Mesa 
de contractació o Unitat Tècnica, d’acord amb el que s’estableixi al Plec de Clàusules 
Particulars. L’òrgan de contractació establirà els membres integrants de la Mesa de 
contractació o de la Unitat Tècnica, els quals, si s’escau, podran estar assistits per una  
comissió tècnica i/o per el/la responsable del contracte. 
 
En els procediments de contractació on no es constitueixi una Mesa de Contractació o Unitat 
Tècnica la valoració de la solvència econòmica i financera, tècnica o professional i de les 
ofertes presentades, es realitzarà pels serveis tècnics de l’entitat. 
 
 
14. Funcions de la Mesa de Contractació i de la Unitat Tècnica.  
 
Són funcions, entre d’altres, de la Mesa de Contractació o en el seu cas de la Unitat Tècnica de 
contractació: 
 
a) La qualificació de la documentació acreditativa de la personalitat, la representació i la 

capacitat per contractar, així com la documentació relativa a les causes d’exclusió per 
contractar. 

b) La valoració de la solvència econòmica i financera, tècnica i professional. 
c) Notificació dels defectes esmenables i determinació dels empresaris admesos o no 

admesos a la licitació. 
d) La valoració de les ofertes. 
e) La celebració de l’obertura pública de les ofertes econòmiques. 
f) La valoració de les ofertes anormals o desproporcionades. 
g) L’elevació de la proposta d’adjudicació del contracte a l’òrgan de contractació. 
h) Quantes funcions siguin necessàries per a la qualificació i valoració de les proposicions, 

així com per a formular una proposta d’adjudicació i aquelles altres que li atribueixin les 
presents. 
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15. Propostes d’adjudicació. 
 
En les propostes d’adjudicació que es formulin a l’emparament de les presents IIC, figurarà 
l’ordre de prelació dels licitadors que han formulat una proposta admissible, amb les 
puntuacions que han obtingut. 
 
 
 
CAPÍTOL II. DELS CONTRACTISTES 
 
 
Secció Primera : Capacitat dels contractistes. 
 
 
16. Aptitud per contractar. 
 
Podran celebrar els contractes regulats a les presents IIC les persones naturals o jurídiques 
que compleixin amb els requisits establerts als arts 54 i següents del TRLCSP . Aquests 
requisits hauran de concórrer en el contractista en el moment de finalització del termini de 
presentació d’ofertes. 
 
Quan concorri algú, en nom o representació d’una persona física o jurídica, ha de justificar 
documentalment que està facultat per això mitjançant els corresponents poders. 
 
Així mateix, els empresaris han de tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, 
sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 
 
Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries de contractes les prestacions dels 
quals estiguin compreses dins les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que, d’acord amb els 
seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis. 
 
Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals queden obligats solidàriament i han 
de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercir els 
drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins que aquest s’extingeixi, sense 
perjudici de l’existència de poders mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i 
pagaments d’una quantia significativa. 
 
 
17. Acreditació de la capacitat d’obrar. 
 
Els contractistes hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar i la seva representació en tots els 
procediments d’adjudicació regulats en les presents IIC. La forma d’acreditar aquesta capacitat 
serà l’establerta al TRLCSP o qualsevol altra que específicament es pugui establir als Plecs. 
 
Malgrat això per als contractes menors s’entendrà acreditada la capacitat de l’empresari o 
professional amb la presentació de la factura corresponent.  
 
 
18. Prohibicions de contractar. 
 
En cap cas podran contractar amb l’entitat, quedant excloses de la participació en els 
procediments de licitació, les persones en les que concorri alguna de les causes de prohibició 
de contractar previstes al TRLCSP. 
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TÍTOL III. ACTUACIONS PREPARATÒRIES DELS CONTRACTES 
 
 
CAPÍTOL I : DISPOSICIONS COMUNS ALS CONTRACTES REGULATS EN AQUESTES IIC. 
 
 
Secció Primera: De l’expedient de contractació. 
 
 
19. Inici, contingut i aprovació de l’expedient. 
 
Tot contracte subjecte a les presents IIC li precedirà la tramitació d’un 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 la satisfacció de les finalitats. 
 
Amb l’excepció dels contractes adjudicats a través del procediment d’adjudicació directa en els 
que la tramitació de l’expedient serà de conformitat amb allò que preveuen les presents IIC, o 
en els contractes derivats d’un acord marc que s’estarà al que estableixi aquest, per a la resta 
de contractes adjudicats mitjançant les presents IIC s’iniciarà un expedient que contindrà, com 
a mínim, la següent informació: 
 

a) Informe justificatiu exposant les necessitats, característiques i valor estimat de les 
prestacions objecte del contracte. 

b) Plec de clàusules particulars. 
c) Plec de prescripcions tècniques. 
d) Si s’escau designació dels òrgans que assisteixen a l’òrgan de contractació. 

 
Secció Segona: Plec de Clàusules Particulars, Plec de Prescripcions Tècniques i 
Contracte.  
 
 
20. Plec de Clàusules Particulars i contracte 
 
En tot procediment de licitació a excepció dels d’adjudicació directa per raó de l’import, es 
fixaran prèviament a un document denominat Plec de Clàusules Particulars (PCP)  els pactes i 
condicions de caràcter tècnic, jurídic i econòmic definidors dels drets i obligacions de les parts 
que regiran la licitació. 
 
Els PCP hauran d’establir els criteris d’adjudicació dels contractes, la ponderació atribuïda a 
cadascun dels criteris de valoració establerts, hauran de ser aprovats per l’òrgan de 
contractació i han d’estar a disposició de tots els/les interessats/des mitjançant la seva 
publicació al Perfil del Contractant. 
 
Les clàusules del PCP es consideraran sempre i en tot cas part integrant del contracte, que 
haurà de respectar el contingut d’aquestes. 
 
Els contractes subjectes a les presents IIC s’hauran de formalitzar, necessàriament, per escrit, 
a excepció dels contractes adjudicats per procediment d’adjudicació directa. 
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21. Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
Els Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT) hauran de ser elaborats pels tècnics de l’entitat 
responsables del control de l’execució del contracte amb la coordinació, si s’escau, de l’àrea 
jurídica, havent de contenir les especificacions tècniques necessàries per l’execució del 
contracte. 
 
 
CAPÍTOL II. NORMES DE PUBLICITAT I TERMINIS DE CONCURRÈNCIA. 
 
 
22. Normes de publicitat. 
 
Les licitacions, amb les excepcions de les que es detallaran, s’anunciaran al Perfil del 
Contractant de l’entitat mantenint-se l’anunci fins a l’adjudicació del contracte, garantint així el 
principi de publicitat. 
 
El termini de difusió pública de la informació contractual es mantindrà un mínim de un mes a 
comptar des de la data d’adjudicació del contracte. 
 
Així mateix l’entitat podrà publicar al Perfil del Contractant l’anunci previ indicatiu que es 
mantindrà en difusió pública durant els 12 mesos següents. Als efectes de la reducció d 
terminis de concurrència establerts en les presents 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. 
 
Les convocatòries de licitacions també podran anunciar-se a la premsa diària escrita i/o 
mitjançant anuncis al diaris oficials. Aquests anuncis es realitzaran a efectes merament 
informatius sense que tinguin cap transcendència jurídica a efectes de determinació de 
terminis. 
 
En els procediment d’adjudicació directa i negociat sense publicitat regulats en aquestes IIC no 
requeriran cap tipus d’anunci de licitació. 
 
Les adjudicacions dels contractes regulats a les presents IIC, a excepció dels adjudicats pel 
procediment d’adjudicació directa, s’anunciaran al Perfil del Contractant de l’entitat en el termini 
màxim de 15 dies a comptar de la data d’adjudicació de cada contracte. 
 
En qualsevol cas les despeses de publicitat tant de la convocatòria com de l’adjudicació del 
contracte aniran a càrrec de l’adjudicatari definitiu. 
 
 
23. Terminis de concurrència. 
 
a) En els procediments oberts el termini mínim per a la presentació de les ofertes serà de 16 

dies pels contractes d’obres i de 12 dies per a la resta de contractes, a partir de l’endemà 
del dia de la data de publicació de l’anunci. 

b) En els procediments restringits el termini mínim per la presentació de les sol·licituds de 
participació serà de 10 dies a partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci. En 
aquests procediments, el termini mínim de presentació de les ofertes per part dels 
candidats seleccionats serà de 10 dies  a comptar des de la data de recepció de la 
invitació. 

c) Els terminis regulats en els dos punts anteriors podran ser reduïts a la meitat en cas 
d’urgència degudament justificada i motivada a l’expedient de contractació. 
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d) En els procediments negociats el termini de consulta i presentació es determinarà en cada 
cas al Plec de Clàusules Particulars i en la carta d’invitació als candidats seleccionats. En 
tot cas, caldrà establir un termini suficient per garantir la concurrència, igualtat de tracte i no 
discriminació dels licitadors. 

 
Els terminis senyalats en dies en les presents IIC es consideraran com a dies naturals, llevat 
que expressament s’indiqui una altra cosa. 
 
 
TÍTOL IV : PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ. 
 
 
CAPÍTOL I. PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ. 
 
 
24. 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. 
 
24.1. Desenvolupament del procediment obert. 
 
El procediment obert s’ajustarà als següents tràmits: 
 
a) Informe justificatiu d’inici d’expedient. 
b) Elaboració dels Plecs de Clàusules Particulars i de Prescripcions Tècniques. 
c) Anunci de licitació 
d) Obertura de la documentació administrativa. 
e) Obertura de la documentació tècnica. 
f) Obertura de l’oferta econòmica. 
g) Valoració de les ofertes. 
h) Proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació o Unitat Tècnica. 
i) Resolució d’adjudicació per l’òrgan de contractació. 
j) Publicació de l’adjudicació al Perfil del Contractant. 
k) Formalització del contracte, prèvia constitució de la garantia definitiva si s’escau. 
 
 
25. Procediment restringit. 
 
El procediment restringit és aquell procediment d’adjudicació en el que qualsevol empresari o 
professional sol·licita la seva participació en el mateix, i en el que únicament els professionals o 
empresaris seleccionats per l’entitat que compleixin els criteris de selecció establert als Plecs 
de Clàusules Particulars són convidats a presentar una oferta en els termes i condicions 
establerts a la invitació. 
 
El número mínim d’empresaris als que s’invitarà a participar en el procediment no podrà ser 
inferior a tres. 
 
Aquest procediment constarà de dues fases: 
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a) Fase de selecció de candidats: consisteix en l’elecció dels empresaris que seran convidats 
a presentar les ofertes. Aquesta selecció es realitzarà d’acord amb els criteris de selecció 
de candidats establerts al Plec de Clàusules Particulars. El termini mínim per la recepció de 
candidatures serà de 10 dies des de la publicació de l’anunci al Perfil del Contractant. 

 
b) Fase de selecció de l’adjudicatari: consisteix en l’enviament simultani i per escrit 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 del Contractant, indicant les empreses seleccionades. El termini per rebre 
les ofertes de les empreses seleccionades serà d’un mínim de 10 dies, comptes des de la 
data d’enviament de la invitació. Aquesta fase es desenvoluparà d’acord amb les normes 
del procediment obert establertes a l’apartat anterior. 

 
 
25.1. Desenvolupament del procediment restringit. 
 
El procediment restringit s’ajustarà als següents tràmits: 
 

a) Informe justificatiu d’inici d’expedient. 
b) Elaboració dels Plecs de Clàusules Particulars i de Prescripcions Tècniques. 
c) Anunci de selecció i licitació. 
d) Recepció de les sol·licituds i anàlisis de les mateixes. 
e) Determinació dels empresaris seleccionats. 
f) Enviament de les invitacions als candidats seleccionats i publicació al Perfil del 

Contractant, si s’escau. 
 

g) Obertura de la documentació administrativa. 
h) Obertura de la documentació tècnica. 
i) Obertura de l’oferta econòmica. 
j) Valoració de les ofertes. 
k) Proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació o Unitat Tècnica. 
l) Resolució d’adjudicació per l’òrgan de contractació. 
m) Publicació de l’adjudicació al Perfil del Contractant. 
n) Formalització del contracte, prèvia constitució de la garantia definitiva si s’escau. 

 
 
26. Procediment negociat. 
 
Aquest procediment negociat és un procediment d’adjudicació on l’entitat pot consultar i 
negociar les condicions dels contractes amb varis empresaris de la seva elecció, i selecciona 
l’oferta de forma justificada i d’acord als criteris establerts al Plec de Clàusules Particulars. 
 
 
26.1. Desenvolupament del procediment negociat sense publicitat. 
 
L’adjudicació de contractes mitjançant aquest procediment s’haurà d’ajustar als següents 
tràmits: 
 
a) Informe justificatiu d’inici d’expedient. 
b) Elaboració dels Plecs de Clàusules Particulars i de Prescripcions Tècniques. 
c) Enviament de les invitacions: a un mínim de 3 empresaris sempre que sigui possible. 
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d) Presentació d’ofertes en les condicions i terminis indicats a la invitació. 
e) Recepció d’ofertes: s’iniciarà el procés de negociació amb els licitadors. 
f) Proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació o Unitat Tècnica. 
g) Resolució d’adjudicació per l’òrgan de contractació. 
h) Publicació de l’adjudicació al Perfil del Contractant. 
i) Formalització del contracte, prèvia constitució de la garantia definitiva si s’escau. 

 
26.2. Desenvolupament del procediment negociat amb publicitat per raó de quantia. 
 
L’adjudicació de contractes mitjançant aquest procediment s’haurà d’ajustar als següents 
tràmits: 
 
a) Informe justificatiu d’inici d’expedient. 
b) Elaboració dels Plecs de Clàusules Particulars i de Prescripcions Tècniques. 
c) Anunci de licitació: hi constarà els empresaris convidats que no podrà ser inferior a tres. 

L’anunci s’efectuarà al Perfil del Contractant i haurà d’indicar expressament la possibilitat 
que aquells tercers interessats que reuneixin els requisits de capacitat i solvència requerits i 
que no hagin estat convidats expressament també podran presentar les seves ofertes en el 
termini que s’indiqui a l’anunci. 

d)  Enviament de les invitacions. 
e) Presentació d’ofertes en les condicions i terminis indicats a la invitació. 
f) Recepció d’ofertes: s’iniciarà el procés de negociació amb els licitadors. 
g) Proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació o Unitat Tècnica. 
h) Resolució d’adjudicació per l’òrgan de contractació. 
i) Publicació de l’adjudicació al Perfil del Contractant. 
j) Formalització del contracte, prèvia constitució de la garantia definitiva si s’escau. 
 
27. Procediment d’adjudicació directa. 
 
Es podrà adjudicar un contracte mitjançant el procediment d’adjudicació directa quan el valor 
estimat del contracte sigui inferior o igual a 50.000.- €. 
 
27.1. Desenvolupament del procediment d’adjudicació directa per raó d’import. 
 
Per aquest tipus de procediment se seguiran els procediments i protocols interns de l’entitat. 
 
 
28. Procediment per a la contractació derivada d’un acord marc. 
 
En procediments derivats d’acord marc s’adjudicaran de conformitat amb les condicions 
establertes en aquest acord, sense que sigui necessari convocar els contractistes a una nova 
licitació. 
 
28.1. Desenvolupament del procediment per a la contractació derivada d’un acord 

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

a) Es convidarà per escrit o a través d’un mitjà on quedi constància totes les empreses 
amb les quals s’hagués formalitzat l’acord marc per tal que presentin les ofertes 
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corresponents. Tanmateix l’òrgan de contractació podrà decidir justificant-ho 
degudament a l’expedient, no estendre la consulta a la totalitat d’empresaris que siguin 
present a l’acord marc, sempre que, com a mínim, sol·liciti ofertes a tres d’ells. 

b) Les empreses hauran de presentar les seves ofertes per escrit en les condicions i 
terminis indicats en les invitacions. 

c) Proposta d’adjudicació en base als criteris de valoració establerts a l’acord marc, de la 
Mesa de Contractació o Unitat Tècnica en el cas que s’hagi constituí algun d’aquests 
òrgans. En el seu defecte, la proposta esmentada serà realitzada pels serveis tècnics. 

d) Resolució de l’adjudicació per part de l’òrgan de contractació. 
e) Publicació de l’adjudicació al Perfil del contractant. 
f) Formalització del contracte. 

 
 
CAPÍTOL II : DE LA PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS 
 
 
29. Forma de presentació de la documentació en els procediments regulats en les 

presents IIC. 
 
Les proposicions dels interessats s’ajustaran al que es prevegi al Plec de Clàusules Particulars 
i la seva presentació suposarà l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut de la 
totalitat de les clàusules o condicions, sense cap reserva. 
 
30. Qualificació de la documentació, defectes i omissions esmenables. 
 
Per a la qualificació de la documentació presentada pels licitadors es seguirà el següent 
procediment: 
 

- La documentació administrativa presentada pels licitadors serà qualificada per la 
Mesa de Contractació o per la Unitat Tècnica de contractació en acte no públic, 
procedint-se a l’obertura del sobre que la contingui. 

 
 
 

- Si s’observessin defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, 
es comunicarà per escrit als licitadors afectats, concedint-se un termini no superior 
a tres dies per què els licitadors els corregeixin o esmenin davant la pròpia Mesa de 
Contractació o Unitat Tècnica. Així mateix, i a l’efecte de verificar l’eventual 
concurrència de prohibicions de contractar, es podrà requerir al licitador la 
presentació de certificats i documents complementaris als que ha presentat, o bé 
aclariments sobre aquests. Aquest requeriment s’haurà de complimentar en el 
termini màxima de tres dies. 

- Procedirà la no admissió al procediment de licitació a aquells licitadors que tinguin 
defectes no esmenables o no hagin esmenat els defectes en el termini atorgat. 

- Un cop qualificada la documentació i esmenats, en el seu cas, els defectes o 
omissions, es procedirà a determinar les empreses que s’ajusten als criteris de 
selecció fixats en el Plec de Clàusules Particulars, amb pronunciament exprés 
sobre els admesos a licitació, els rebutjats i sobre les causes dels seu rebuig. 
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31. Valoració de les proposicions i obertura pública de l’oferta econòmica. 
 
La valoració de les proposicions i la selecció de l’oferta més avantatjosa es farà seguint els 
criteris vinculats a l’objecte del contracte, que es detallaran als Plecs de Clàusules Particulars, i 
que hauran de garantir en tot moment el respecte als principis de transparència, d’igualtat de 
tracte i no discriminació  i d’avaluació en condicions de competència efectiva. Es donarà 
prioritat als criteris que puguin quantificar-se per referència a factors objectius i ser expressats 
en xifres o percentatges. 
 
Quan només es faci servir un criteri d’adjudicació aquest haurà de ser necessàriament 
l’econòmic. En aquest cas es donarà la puntuació màxima al preu més baix. 
 
Quan es prengui en consideració més d’un criteri d’adjudicació, caldrà que els Plecs de 
Clàusules Particulars estableixin la ponderació relativa atribuïda a cada un d’ells, que podrà 
expressar-se fixant una banda de valors amb una amplitud adequada. Si per raons justificades 
no fos possible la ponderació dels criteris escollits, aquests s’anomenaran per ordre decreixent 
en importància. 
 
 
CAPÍTOL III : DE L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES 
 
 
32. Adjudicació. 
 
L’entitat requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa perquè en el termini 
màxim de 10 dies presenti la documentació justificativa d’estar al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la seguretat social i la resta de documentació que s’indiqui al Plec 
de Clàusules Particulars. 
 
En els procediments d’adjudicació on el criteri sigui únicament el preu ofert, l’adjudicació caldrà 
realitzar-la en el termini màxim d’un mes, llevat que en el Plec de Clàusules Particulars se 
n’estableixi un altre de superior, a comptar des del dia següent a l’obertura pública de les 
ofertes, quan correspongui, o de la data de finalització de recepció de les ofertes en la resta de 
procediments. 
 
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 tres mesos, llevat que en el Plec de Clàusules Particulars 
se n’estableixi un altre de superior, a comptar des del dia següent de l’obertura pública de les 
ofertes, quan correspongui, o de la data de finalització de recepció de les ofertes en la resta de 
procediments. 
 
Transcorreguts els terminis assenyalats per l’adjudicació sense que s’hagi dictat l’acord 
d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta. 
 
Els terminis senyalats en dies en les presents IIC es consideraran com a dies naturals, llevat 
que expressament s’indiqui una altra cosa. 
 
L’òrgan de contractació de l’entitat resoldrà sobre l’adjudicació tenint, alternativament, la 
facultat d’adjudicar el contracte a la proposició globalment més avantatjosa o declarar desert el 
procediment si cap de les propostes dels licitadors s’adeqüen a les bases de contractació. 
 
El resultat de l’adjudicació es notificarà al licitador adjudicatari i a la resta de licitadors, 
publicant-se en el Perfil del Contractant. 
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33. Formalització del contracte. 
 
El contracte s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document privat, signant-se per les 
parts, en el termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de notificació de l’adjudicació i 
prèvia acreditació del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 
i en el seu cas, constitució de la corresponent garantia, i la resta de documentació requerida 
per l’òrgan de contractació, tret que s’hagi establert un termini superior als Plecs de Clàusules 
Particulars. 
 
Quan per causes imputables al contractista no s’hagi formalitzat el contracte dins del termini 
indicat l’entitat contractant podrà acordar resoldre l’adjudicació, confiscarà la garantia en cas 
d’estar constituïda i podrà exigir la indemnització pels danys i perjudicis causats. En aquests 
casos l’òrgan de contractació podrà adjudicar el contracte a la següent oferta més avantatjosa. 
 
Així mateix, quan es tracti de continuar l’execució d’un contracte ja iniciat i que s’hagi declarat 
resolt, l’òrgan de contractació podrà procedir a l’adjudicació del contracte i consegüent 
formalització del mateix amb el licitador que hagués presentat la segona oferta més avantatjosa 
en el procediment de licitació. 
 
34. Devolució de la documentació presentada. 
 
Una vegada adoptat l’acord d’adjudicació per l’òrgan de contractació, i prèvia sol·licitud dels 
licitadors, s’ha de retornar la documentació presentada. L’entitat contractant es reserva la 
facultat de destruir tota aquella documentació que no hagi estat retirada en el termini d’un mes 
des de la data de notificació de la resolució d’adjudicació. 
 
 
35. Remissió a òrgans o Registres Públics. 
 
L’entitat contractant procedirà a comunicar els contractes que formalitzi als Registres Públics 
que corresponguin i demés organismes de control, de conformitat amb el que estableix la 
LCSP. 
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QUADRE EXPLICATIU: DELIMITACIÓ ENTRE REGULARITZACIÓ HARMONITZADA I NO 
HARMONITZADA (per raó d’import) (1) 
 
 
CONTRACTES SUBJECTES A REGULACIÓ HARMONITZADA
(Adjudicació conforme a TRLCSP) 

 

Contractes d’obres Igual o més de 5.186.000€ 
Contractes de serveis categ. 1-16 Annex II TRLCSP (2) Igual o més de 207.000€ 
Contractes de subministrament  Igual o més de 207.000€ 
 
 
CONTRACTES SUBJECTES A REGULACIÓ NO HARMONITZADA
(Adjudicació conforme a les Instruccions de Contractació) 

 

Contractes d’obres Menys de 5.186.000€ 
Contractes de serveis categ. 1-16 Annex II TRLCSP Menys de 207.000€ 
Contractes de serveis categ. 17-27 (3) Qualsevol import 
Contractes de subministrament  Menys de 207.000€ 
 
 

(1) La resta de contractes de regulació harmonitzada per raó diferent que la de l’import venen 
definits en el TRLCSP. Per altra banda, tots els imports del present quadre es corresponen amb 
el valor estimat de contracte (IVA no inclòs) i queden subjectes a les modificacions legislatives 
que es produeixin. 

 
(2) Serveis de: manteniment i reparació, transport i correu per via terrestre i aèria, 

telecomunicacions, financers (assegurances/bancaris/inversions), informàtica i serveis connexes, 
investigació i desenvolupament, comptabilitat, auditoria i tinença de llibres, consultors de direcció 
i serveis connexes, arquitectura, enginyeria, integrats d’enginyeria, planificació urbana, 
arquitectura paisatgística, serveis connexes de consultors en ciència i tecnologia, assajos i 
anàlisis tècniques, publicitat, neteja d’edificis, administració de bens immobles, editorials i 
impremta, clavegueram, eliminació de residus, sanejament i similars. 
 

(3) Serveis de : hosteleria i restauració, transport ferroviari fluvial o marítim, complementaris i 
auxiliars de transport, jurídics, col·locació i subministrament de personal, investigació i seguretat, 
educació, formació professional, socials i de salut, esbargiment, culturals i esportius, altres. 


