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MANUAL INTERN DE CONTRACTACIÓ 
 

COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, SAM  

 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
 
El 9 de novembre de 2017 es va publicar al BOE la Llei 9/2017, de 8 
d’octubre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), que 
ha entrat en vigor el 9 de març de 2018. 
 
Mitjançant aquesta Llei s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol la 
Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, relativa a l’adjudicació 
de contractes de concessió i la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014, sobre contractació pública.  
 
No s’ha transposat encara la Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrer de 
2014, relativa a la contractació per entitats que operen en els sectors de 
l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals a una altra llei 
específica, que així mateix ha d’incorporar a l’ordenament jurídic 
espanyol la part de la Directiva 2014/23/UE que sigui aplicable als 
sectors esmentats. 
 
La societat Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM – en 
endavant, referida com CAVSAM en el present Manual – és una societat 
mercantil municipal participada per l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, i que té com activitat principal, entre d’altres, la realització de 
totes aquelles activitats encaminades a la millor gestió i administració 
del cicle integral de l’aigua, des de la regulació dels recursos hidràulics 
necessaris, fins a la reutilització i/o retorn de les aigües tractades al 
medi natural; quantes activitats estiguin encaminades a la prospecció, 
implantació, gestió, administració i explotació d’infraestructures i 
serveis relacionats amb tot tipus de xarxes de subministrament i de 
comunicació i distribució, la titularitat dels quals ostenti la societat o 
pugui tenir per concessió, arrendament o qualsevol altra forma jurídica, 
i la gestió del cobrament de tot tipus de preus públics, taxes, impostos o 
qualsevol altra figura tributària, quan estigui facultada per a realitzar-la 
en virtut de conveni, delegació, atribució legal, o qualsevol altra títol 
habilitant, de qualsevol administració pública o bé organismes 
dependents de la mateixa, quedant excloses les potestats que resultin 
incompatibles en la naturalesa jurídica de l’empresa. 
 



Esborrany per revisió del Manual de Contractació  
Està subjecte a canvis 
 
 
 

 2 

Per tant, atenent a la seva naturalesa jurídica i la de les activitats que 
realitza, es una entitat que es troba englobada dins l’àmbit subjectiu de 
la Llei de procediments de contractació en els sectors de l’aigua i altres i 
que, al mateix temps, té la consideració de “poder adjudicador” que no 
té la condició d’Administració Pública, d’acord amb allò que estableix 
l’apartat d) de l’article 3.3 de la LCSP. Així mateix i en virtut del seu 
objecte, la contractació de CAVSAM resta subjecta a les prescripcions 
de la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, de procediments de contractació en 
els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals (art. 
7, aigua; en endavant. LSE) i a la LCSP envers aquells que són exclosos 
de la Llei 31/2007 (Disposició addicional quarta).    
 
Atenent doncs a aquest nou marc normatiu, cal adaptar els 
procediments de contractació de CAVSAM, diferenciant aquells 
contractes que es troben subjectes a la LSE  d’aquells que, per contra, 
les regles contingudes a la Llei esmentada no els hi resulten d’aplicació. 
Supòsit aquest últim que és objecte del present Manual de 
Contractació. 
 
En aquest sentit, cal destacar que la Disposició Addicional Quarta de 
la pròpia LSE estableix el “règim aplicable als contractes exclosos de 
l’àmbit d’aquesta Llei que es celebrin per organismes de dret públic, 
entitats públiques empresarials i societats mercantils de caràcter públic”. 
Contractes que, en relació amb el sector de l’aigua, són els següents: 
 

(i) Els d’obres, subministrament i serveis referents a les activitats 
del sector de l’aigua (article 7 de la LSE), el valor estimat (IVA 
no inclòs) dels quals sigui inferior a  443.000 euros, en 
subministraments i serveis i inferior a  5.548.000 euros en els 
contractes d’obres.  

 
(ii) Els contractes exclosos de conformitat amb l’article 18 de la 

LSE. Exclusió que ve determinada, amb caràcter general, per 
tenir finalitats diferents de la realització d’activitats del sector 
de l’aigua o bé en motiu del seu objecte específic. 

 
La pròpia Disposició Addicional Quarta estableix que en relació amb 
aquests supòsits s’aplicaran les “normes pertinents” de la LCSP. 
 
Per tal de determinar quines són les normes de la LSCP que resulten 
d’aplicació en l’adjudicació d’aquests contractes exclosos de la LSE, cal 
remetre’ns a la Disposició Addicional Vuitena de la LCSP, atès que en 
la mateixa es regulen els “Contractes celebrats en els sectors de l’aigua, 
de l’energia, dels transports i dels serveis postals”, disposant, en 
concret, al seus apartats segon i tercer el següent:   
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“2. La adjudicación por las entidades del sector público que no 
tengan el carácter de Administraciones Públicas de contratos que 
tengan por objeto alguna de las actividades enumeradas en el 
ámbito de aplicación objetiva de la legislación vigente sobre 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y los servicios postales, se regirá por dicha 
legislación, salvo que una Ley sujete estos contratos al régimen 
previsto en la presente Ley, en cuyo caso se les aplicarán las 
normas previstas para los contratos sujetos a regulación 
armonizada. 
 
A los contratos destinados a la realización de varias actividades en 
los que al menos una de ellas esté comprendida en el ámbito de la 
Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, 
la energía, los transportes y los servicios postales, se les aplicará el 
régimen jurídico de la actividad a la que se destinen principalmente. 
En el supuesto de que no fuera objetivamente posible determinar a 
qué actividad se destina principalmente el contrato, se aplicará la 
presente Ley. 
 
Los contratos excluidos de la aplicación de la legislación vigente 
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales, que se celebren en 
los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales por las entidades del sector público que no tengan el 
carácter de Administraciones Públicas, se regirán por las 
disposiciones pertinentes de la presente Ley, sin que les sean 
aplicables, en ningún caso, las normas que en esta se 
establecen exclusivamente para los contratos sujetos a 
regulación armonizada. 
 
3. La adjudicación de los contratos que celebren las entidades 
a que se refiere el apartado anterior, que no tengan por 
objeto alguna de las actividades enumeradas en el ámbito de 
aplicación objetiva de la legislación vigente sobre 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales, se regirán 
por lo establecido en la presente Ley, en los términos 
establecidos en la misma.” 

 
D’una interpretació conjunta d’aquestes Disposicions, essent que, en el 
cas que ens ocupa, es tracta de contractes celebrats per una societat 
mercantil pública que, d’acord amb l’article 3 de la LCSP, forma part del 
sector públic i, dins d’aquest, és un poder adjudicador que no té el 
caràcter d’Administració Pública, s’aplicaran les normes de la LCSP i 
no de la LSE,  en els següents supòsits:  
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(i) Els contractes inclosos en l’àmbit d’aplicació objectiva de la 
LSE per import inferior als llindars: 443.000 euros en 
subministraments i serveis, i 5.548.000 euros en els 
contractes d’obres i els contractes expressament exclosos de 
l’aplicació de la LSE de conformitat amb el seu article 18. 
 
El règim jurídic aplicable en aquests contractes serà el previst 
a la LCSP pels contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada.  
 

(ii) Els contractes que, amb independència de la seva quantia, no 
tinguin por objecte alguna de les activitats enumerades en 
l’àmbit d’aplicació objectiva de la LSE, se’ls aplicarà el règim 
previst en la LCSP pels contractes harmonitzats o no 
harmonitzats en funció del valor estimat, atenent als imports 
establerts a la LCSP. 

 

Però, a més a més, cal destacar un altre supòsit en relació amb el qual 
el present Manual resultarà d’aplicació. Aquest és el supòsit referent als 
contractes relatius a diverses activitats previstes a l’article 13 de la LSE. 
Cal assenyalar que conforme a la Disposició Addicional Vuitena de 
la LCSP, “a los contratos destinados a la realización de varias 
actividades en los que al menos una de ellas esté comprendida en el 
ámbito de la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y los servicios postales, se les aplicará 
el régimen jurídico de la actividad a la que se destinen principalmente. 
En el supuesto de que no fuera objetivamente posible determinar a 
qué actividad se destina principalmente el contrato, se aplicará 
la presente Ley”. La “presente Ley” es refereix a la LCSP.  
 
Per tant, el present Manual té per objecte regular els procediments de 
contractació dels contractes que es trobin inclosos en els supòsits 
anteriorment indicats. 
 
El present Manual té merament caràcter intern, explicatiu i, 
essencialment, organitzatiu, sense desplegar efectes enfront de tercers i 
sense que el mateix pugui substituir o desplaçar el règim jurídic 
aplicable als procediments d'adjudicació en virtut del disposat a l'article 
318 lletra b) de la LCSP.  
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TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS.  
 
Capítol 1. Objecte i àmbit d’aplicació 
 
Article 1. Objecte del Manual 
 
1.- .- El present Manual, en compliment d’allò que disposa la Disposició 
transitòria cinquena de la LCSP en relació amb l'article 318, té per 
objecte 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, i l’adjudicació del contracte a la millor oferta. 
 
Així mateix, el present Manual és de caràcter intern, explicatiu i, 
essencialment, organitzatiu, sense desplegar efectes enfront de tercers i 
sense que el seu contingut pugui substituir o desplaçar el règim jurídic 
aplicable als procediments d'adjudicació establert a la LCSP. 
 
2.- Aquest Manual no té per finalitat regular l’execució, els efectes i 
l’extinció dels contractes, que es regeixen pel dret privat. 
 
El Plec de clàusules o condicions particulars i/o el contracte, amb la 
finalitat de salvaguardar l’ interès general en la contractació del sector 
públic, poden incloure clàusules reguladores de determinades 
actuacions de l’òrgan de contractació que, d’acord amb la naturalesa de 
les prestacions, es considerin convenients. En particular, i sense que 
tingui caràcter limitatiu la següent relació, es podrà preveure, entre 
d’altres, la modificació del contracte, la imposició de penalitats i/o la 
resolució del contracte per demora, per incompliment o incompliment 
defectuós. 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació  
 
Aquest Manual s’aplica als procediments d’adjudicació dels contractes 
que, d’acord amb els supòsits analitzats, no es regeixen per la Llei 
31/2007, de 30 d’octubre, i es remeten al règim previst pels contractes 
no subjectes a regulació harmonitzada regulats a la LCSP, i que 
s’indiquen a l’exposició de motius.  

 
CAVSAM podrà igualment adjudicar contractes reservats en exclusiva a 
Centres Especials de Treball (CET) i/o a empreses d’inserció o entitats 
destinades a la inserció sociolaboral de persones amb especial dificultat 
d’accés al mercat de treball, de conformitat amb la  Disposició 
addicional quarta de la LCSP i la Guia Pràctica per a la inclusió de 
criteris socials, ambientals i ètics en la contractació pública de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aprovada pel Ple de l’Ajuntament 
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en sessió ordinària del mes de maig de 2015, o qualsevol modificació 
posterior. 
 
En ambdós casos caldrà justificar degudament a l’expedient el caràcter 
reservat d’aquests contractes. 
 
Article 3. Valoració de l’import estimat dels contractes i durada 
 
1.- Sempre que el text del present Manual es faci referència a l’import o 
quantia dels contractes s’entendrà que en els mateixos no hi està inclòs 
l’Impost sobre el valor afegit (IVA), excepte indicació expressa en 
contrari. 
 
2.- El càlcul del valor estimat dels contractes subjectes al present 
Manual es realitzarà d’acord amb el què es preveu a l’article 17 de la 
LSE.  
 
Quan es tracti dels contractes sotmesos a la LCSP, el càlcul del valor 
estimat dels contractes es realitzarà d’acord amb el què preveu a 
l’article 101 de la LCSP. 
 
3.- La durada dels contractes es regirà pel que s’estableix a l’article 29 
de la LCSP. 
 
4.- Els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracte de contractes d’obres o a 15.000 euros quan es tracti de 
contractes de serveis i subministraments, podran adjudicar-se 
directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti 
amb l’habilitació  professional necessària per realitzar la prestació del 
contracte. 
 
Caldrà verificar per aquest tipus de contractes que no s’està alterant 
l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de 
contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes 
adjudicats de forma directa que individual o conjuntament superin la 
xifra indicada en el paràgraf anterior. 
 
En el contracte d’obres adjudicades directament s’ha d’afegir, a més, el 
pressupost de les obres, sens perjudici que  hagi d’incloure també el 
projecte corresponent quan ho requereixin normes específiques.   
 
 
Article 4. Formalització i contingut mínim dels contractes 
 
1.- Els contractes subjectes al present Manual s’hauran de formalitzar 
per escrit, estant prohibida la contractació verbal excepte en els casos 
que el contracte tingui caràcter d’emergència. En els contractes 
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adjudicats mitjançat el procediment d’adjudicació directa per raó de 
l’import indicats en el punt 4 de l’article anterior no serà preceptiva la 
formalització d’un contracte, essent, a més, necessari l’informe de 
l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte, l’aprovació 
de la despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent que 
reuneixi els requisits legalment establerts. 
 
2.- Els contractes es perfeccionen amb la seva formalització, qualsevol 
que sigui el procediment o la forma d’adjudicació utilitzada.  
 
La formalització del contracte s’ha d’efectuar no més tard dels 15 dies 
hàbils següents al dia en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació als 
licitadors i candidats, prèvia aportació de la documentació requerida 
per l’òrgan de contractació. 
 
3.- Si el contracte és susceptible de recurs especial en matèria de 
contractació de conformitat amb l’article 44 de la LCSP, la formalització 
no es pot efectuar abans que transcorrin 15 dies hàbils des que es 
remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats.  
 
Els contractes que són susceptibles de recurs especial en matèria de 
contractació es determinen al punt 1 de l’article 44 de la LCSP, tenint 
en consideració que d’acord amb el nou règim, els imports econòmics 
han estat modificats, passant a ser pels contractes d’obra amb un valor 
estimat del contracte superior a 3.000.000 d’euros i de 
subministraments i serveis per un valor estimat superior a 100.000 
euros. 
 
L’òrgan de contractació requerirà l’adjudicatari que formalitzi el 
contracte en un termini no superior a 5 dies a comptar des de l’endemà 
del dia en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el 
termini abans indicat sense que s’hagi interposat cap recurs que 
comporti la suspensió de la formalització del contracte. De la mateixa 
manera ha de procedir quan l’òrgan competent per resoldre el recurs 
hagi aixecat la suspensió. 
 
4.- Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat 
el contracte dintre del termini indicat, se li exigirà el 3% del pressupost 
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalització, que es farà 
efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’hagués 
constituït, sense perjudici del que s’estableix a la lletra b) de l’apartat 2 
de l’article 71 de la LCSP. 
 
En aquest supòsit, el contracte s’adjudicarà al següent licitador per 
l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes, prèvia presentació 
de la documentació legalment establerta. 
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5.- La formalització dels contractes es publicarà, juntament amb el 
contracte corresponent en el Perfil de contractant de l’entitat, en un 
termini no superior a 15 dies després del perfeccionament del contracte. 
L’anunci de formalització contindrà la informació recollida a l’annex III 
de la LCSP. 
 
 
Article 5. Règim jurídic dels contractes, jurisdicció competent i 
còmput de terminis  
 
1.- Els contractes subscrits per l’entitat, subjectes al present Manual, 
tindran la consideració de contractes privats. 
 
2.- De conformitat amb l’establert a l’article 27 de la LCSP serà 
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu les 
qüestions referides a la preparació, adjudicació i modificacions 
contractuals, quan la  impugnació d’aquestes últimes es basi en 
l’incompliment del que estableixen els articles 204 i 205 del la LCSP. 
 
3- La jurisdicció civil serà competent per conèixer les incidències i/o 
reclamacions que sorgeixin relatives als efectes i extinció dels 
contractes. 
 
 
Article 6. Perfil de contractant. 
 
1.- L’entitat haurà de difondre a través de la seva pàgina web oficial el 
Perfil de contractant, degudament identificat amb l’expressió 
“Contractació: Perfil de contractant”. Aquest espai haurà de ser 
accessible per a tots els possibles licitadors que accedeixin a la pàgina 
web a través d’Internet i haurà d’estar allotjat a la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic o a la de la Generalitat de Catalunya. 
 
2.- El contingut i informació a publicar en el Perfil de contractant serà 
la prevista a l’article 63 de la LCSP. 
 
3.- L’accés a la informació del Perfil de contractant serà lliure, no 
requerint  identificació prèvia. Tota la informació continguda la perfil de 
contractant es publicarà en formats oberts i reutilitzables, i romandrà 
accessible al públic durant un període no inferior a 5 anys. 
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Capítol II. Òrgans de contractació i assistència 
 
Article 7. Òrgans de contractació 
 
Correspon al Consell d’Administració l’aprovació dels expedients de 
contractació d’obres, serveis i subministraments, a excepció dels 
contractes menors  que correspon a la Gerència. 
 
 
Article 8. Funcions de l’òrgan de contractació 
 
A l’òrgan de contractació li correspondran, amb caràcter enunciatiu i no 
limitatiu, les següents funcions: 
 

a) Aprovar l’inici de l’expedient de contractació i autoritzar la despesa 
corresponent. 

b) Designar la Mesa de Contractació, quan s’escaigui, o els òrgans 
d’assistència. 

c) Aprovar els plecs de clàusules particulars i prescripcions tècniques.  
d) Adjudicar i, en el seu cas, formalitzar els contractes. 
e) Autoritzar les modificacions del contracte. 
f) La recepció i liquidació dels contractes. 
g) La resolució dels contractes. 
h) Totes aquelles altres que estableix la LCSP. 

 
 
Article 9. Òrgans d’assistència 
 
Els òrgans d’assistència seran nomenats per l’òrgan de contractació i 
consistiran en una Mesa de Contractació o una Unitat Tècnica. 
 
Aquests òrgans han d’exercir, entre altres, les funcions següents, 
previstes a la LCSP i el seu desplegament reglamentari: 
 

a) La qualificació de la documentació acreditativa del compliment 
dels requisits previs i, si s’escau, acordar l’exclusió dels candidats 
o licitadors que no acreditin aquest compliment, amb el tràmit 
d’esmena previ. 
 

b) La revisió i  valoració de les proposicions dels licitadors, conforme 
als criteris d’adjudicació establerts al Plec. 

 
c) Si s’escau, la proposta sobre la qualificació d’una oferta com a 

anormalment baixa, amb la tramitació prèvia del procediment a 
què es refereix l’article 149 de la LCSP. 
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d) En el procediment restringit o en el de licitació amb negociació, la 
selecció dels candidats quan així ho delegui l’òrgan de 
contractació. 

 
e) La proposta a l’òrgan de contractació d’adjudicació del contracte a 

favor del licitador que hagi presentat la millor oferta. 
 
La Mesa de contractació estarà integrada per un mínim de 4 membres i 
la unitat tècnica podrà està integrada per un mínim de dos membres. 
 
L’òrgan de contractació podrà preveure la incorporació als òrgans 
d’assistència, o per assessorament d’aquest, de persones amb un 
determinat perfil tècnic adequat a l’objecte contractual. 
 
Els òrgans d’assistència, si s’escau, podran sol·licitar els informes 
tècnics i l’assessorament que considerin necessaris per formular la 
corresponent proposta d’adjudicació. 
 
La constitució de la Mesa de Contractació o Unitat Tècnica serà 
obligatòria en el procediment obert, obert simplificat, restringit, diàleg 
competitiu, de licitació amb negociació i d’associació per la innovació.  
 
La constitució de la Mesa de Contractació o Unitat Tècnica serà 
potestativa en el procediment obert simplificat abreujat, procediment 
negociat sense publicitat i d’adjudicació directa per raó de l’import, 
essent necessari, per tant, que expressament es prevegi al Plec de 
Clàusules Particulars la seva designació. 
 
En els procediments d’adjudicació 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 o, en el seu cas, per tècnics 
externs que haguessin estat contractats per realitzar aquesta funció. 
 
 
TÍTOL II. Dels contractistes 
 
Article 10. Els contractistes: Capacitat i solvència 
 
1.- Podran celebrar els contractes regulats en el present Manual les 
persones naturals o jurídiques, de naturalesa pública o privada i 
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i 
acreditin la seva solvència econòmica, financera, tècnica i professional 
o, en el seu cas, la classificació corresponent al contracte, d’acord amb 
el que s’estableixi al Plec de Clàusules Particulars o a les condicions 
reguladores del Contracte, i no es trobin incursos en cap de les causes 
de prohibició de contractar establertes a l’article 71 de la LCSP. 



Esborrany per revisió del Manual de Contractació  
Està subjecte a canvis 
 
 
 

 11 

Els empresaris, així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació 
empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per a la 
realització de l’activitat o prestació objecte del contracte. 
2.- El nivell de solvència econòmica i financera, tècnica i professional  
serà específic per a cada contracte i la seva exigència serà adequada i 
proporcionada 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 haurà de preveure l’exigència d’una 
determinada classificació quan correspongui segons la LCSP. 
Així mateix, en els Plecs es podran establir requisits de solvència 
relacionats amb aspectes socials o mediambientals, sempre que els 
mateixos es trobin relacionats amb l’objecte del contracte i puguin 
resultar rellevants per a la correcta execució del mateix, de conformitat 
amb LCSP i la Guia Pràctica per a la inclusió de criteris socials, 
mediambientals i ètics en la contractació pública de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
ordinària del mes de maig de 2015 o qualsevol modificació posterior. 
 
3.- La solvència econòmica i financera i tècnica i professional 
s’acreditarà mitjançant l’aportació dels documents que determini l’òrgan 
de contractació entre els previstos als articles 87 a 91 de la LCSP, 
podent-se admetre de forma justificada altres mitjans de prova de la 
solvència diferents dels previstos a la LCSP. 
 
4.- Per a acreditar la solvència, els licitadors podran basar-se en la 
solvència d'altres empreses, d’acord amb el què s’estableix a l’article 75 
de la LCSP. 
 
5.- Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries dels 
contractes regulats en aquest Manual quines prestacions estiguin 
compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que, segons 
els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis. 
 
 
TÍTOL III. Actuacions preparatòries dels contractes 
 
Capítol 1. Disposicions comunes als contractes regulats en el 
Manual 
 
Secció 1a. De l’expedient de contractació 
 
Article 11. Inici i contingut de l’expedient 
 
1.- Tot contracte li precedirà la tramitació d'un expedient de 
contractació, el qual es justificarà la necessitat i idoneïtat del contracte, 
la justificació del valor estimat del contracte i pressupost base de 
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licitació, la durada del contracte, els criteris de solvència i els criteris 
d’adjudicació.  
 
2.- Així mateix, l'expedient de contractació també haurà de contenir la 
següent documentació: 
 

a) El Plec de clàusules particulars. 
 

b) El Plec de prescripcions tècniques i demés documentació tècnica, 
si s’escau. 

 
c) El contracte tipus. 

 
d) En el cas del contracte d’obres, es requerirà el corresponent 

projecte o document equivalent. 
 

3.- En l’expedient s’ha de justificar adequadament: 
 

a) L’elecció del procediment de licitació. 
 

b) El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els 
conceptes que l’integren, inclosos sempre els costos laborals si 
n’hi ha. 

 
c) La necessitat de l’entitat que es vol satisfer mitjançant la 

contractació de les prestacions corresponents; i la seva relació 
amb l’objecte del contracte, que ha de ser directa, clara i 
proporcional. 

 
d) En els contractes de serveis, l’informe d’insuficiència de mitjans. 

 
e) La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, si s’escau. 

 
f) Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i 

financera, i els criteris que s’han de tenir en consideració per 
adjudicar el contracte, així com les condicions especials de la seva 
execució i justificació de les fórmules utilitzades. 

 
g) En el seu cas, la classificació que s’exigeixi als participants. 

 
 
4.- L’expedient de contractació, un cop completat, haurà de ser aprovat 
per l’òrgan de contractació, disposant l'obertura del procediment de 
contractació, indicant la tramitació i procediment a seguir. 
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Article 12. Contractació urgent i d’emergència 
 
Per a la contractació urgent o d’emergència s’estarà al que es determina 
a la LCSP i, en particular, als articles 119 i 120 de dita Llei. 
 
 
Secció 2a. Plec de clàusules particulars i Plec de prescripcions 

tècniques i contracte. 
 
Article 13. Plec de clàusules particulars i contracte 
 
1.- En tot procediment de licitació, a excepció del d’adjudicació directa 
per raó de l’import, es fixaran prèviament els pactes i condicions  de 
caràcter tècnic, jurídic i econòmic definidors dels drets i obligacions de 
les parts que regiran la licitació i l’execució del contracte, que es 
denominarà Plec de clàusules o condicions particulars, i que es 
consideraran sempre i en tot cas part integrant del contracte.  
 
2.- El Plec de clàusules particulars haurà de contenir a més, la definició 
de l’objecte del contracte i les característiques bàsiques d’aquest; el 
procediment de contractació i documentació a presentar i la forma de 
recepció de les ofertes; la solvència econòmica i financera, tècnica o 
professional o, en el seu cas, la classificació corresponent a l’objecte del 
contracte; les consideracions socials, laborals i ambientals que, en el 
seu cas, s’estableixin com a criteris de solvència, d’adjudicació o com a 
condicions especials d’execució; els pactes i les condicions definidores 
dels drets i les obligacions de les parts del contracte; els criteris 
d’adjudicació i la seva ponderació, el règim d’admissió de variant o 
millores i les garanties a constituir; els pactes i les condicions 
definidores dels drets i les obligacions de les parts del contracte; la 
previsió de cessió del contracte, excepte en els casos en què aquesta 
cessió no sigui possible; les condicions de modificació del contracte; les 
condicions especials d’execució; l’obligació de l’adjudicatari de complir 
les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni 
col·lectiu sectorial aplicable; i les altres mencions que requereixen la 
LCSP i les seves normes de desplegament.  
 
També, s’han d’incloure les condicions essencials de caràcter tècnic, 
jurídic i econòmic que regiran la licitació i el contracte, els aspectes 
econòmics i tècnics objecte de negociació en els procediments negociats, 
en el seu cas, les condicions i, si s’escau, 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.  
 
El compliment dels aspectes de caràcter social dels contractes es 
consideraran obligacions contractuals de caràcter essencial. El caràcter 



Esborrany per revisió del Manual de Contractació  
Està subjecte a canvis 
 
 
 

 14 

essencial d’aquestes obligacions s’haurà de determinar expressament al 
Plec. 
 
En el cas de contractes mixtos, s’ha de detallar el règim jurídic aplicable 
als seus efectes, compliment i extinció, tenint en compte les normes 
aplicables a les diferents prestacions que s’hi fonen. 
 
3.- El contracte ha de tenir el contingut mínim següent, llevat que ja es 
trobin recollits en els plecs: identificació de les parts; acreditació de la 
capacitat dels signants; definició de l’objecte del contracte; referència a 
la legislació aplicable; enumeració dels documents que integren el 
contracte; preu del contracte o forma de determinar-lo; la durada del 
contracte o les dates estimades per al començament de la seva execució 
i per a la seva finalització, com també la de la pròrroga o pròrrogues, si 
estiguessin previstes; les condicions de recepció, lliurament o admissió 
de les prestacions; les condicions de pagament; supòsits de resolució 
del contracte i imposició de penalitzacions; l’extensió objectiva i 
temporal del deure de confidencialitat que, si s’escau, s’imposi al 
contractista; l’obligació de l’empresa contractista de complir, durant tot 
el període d’execució del contracte, les normes i condicions que fixa el 
conveni col·lectiu aplicable. 
 
Article 14. Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
1.- Els Plecs de Prescripcions Tècniques hauran de contenir les 
especificacions tècniques que hagin de regir la realització de la prestació 
i defineixin les seves qualitats, les seves condicions socials i ambientals, 
de conformitat amb els requisits que per a cada contracte estableix la 
LCSP. 
 
2.- Les prescripcions tècniques dels contractes hauran de permetre 
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.  
 
 
Capítol 2. Normes de publicitat i terminis de concurrència. 
 
Article 15. Normes de publicitat  
 
1.- Les licitacions, amb les excepcions que ara es detallaran, 
s’anunciaran al Perfil de Contractant de l’entitat.  
 
2.- Així mateix, l’òrgan de contractació podrà decidir la publicació de 
l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea o altres Diaris oficials, com 
el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i el Butlletí Oficial de l’Estat. Aquests anuncis es realitzaran 
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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. 
 
3.- El procediment negociat sense publicitat i el procediment 
d’adjudicació directa per raó de l’import no requeriran cap tipus 
d’anunci de licitació.  
 
4.- Les adjudicacions i formalitzacions dels contractes regulats al 
present Manual s’anunciaran al Perfil de Contractant en els termes 
establerts a la LCSP. Aquest anunci s’ha de realitzar en el termini 
màxim de 15 dies a comptar de la data d’adjudicació de cada contracte 
per la totalitat dels contractes objecte del present Manual, excepte la 
contractació directa per raó de l’import que es realitzarà trimestralment. 
 
Article 16.  Contingut dels anuncis de licitació i d’adjudicació 
 
1.- En tots aquells procediments regulats en el present Manual que així 
s’estableixi, l’entitat procedirà a publicar un anunci de licitació i quan 
correspongui d’adjudicació i de formalització d’acord amb el format 
establert a l’annex III de la LCSP. 
 
2.- Les resolucions d'adjudicació dictades a l’emparament del present 
Manual, a excepció dels adjudicats de forma directa per raó de la 
quantia, es publicaran al Perfil del contractant de l’entitat.  
 
Article 17. Terminis de concurrència 
 
Els terminis de concurrència se sotmeten a les regles següents: 
 

a) En el procediment obert, el termini mínim per la presentació de 
les ofertes serà de 15 dies pels contractes de subministraments i 
serveis i de 26 dies pels contractes d’obres, a partir de la data de 
publicació de l’anunci. 

 
b) En el procediment obert simplificat, el termini mínim per la 

presentació de les ofertes serà de 15 dies, llevat del contractes 
d’obres en els que el termini serà de 20 dies. 

 
c) En el procediment obert simplificat abreujat, el termini mínim per 

la presentació de les ofertes serà de 10 dies hàbils, llevat que es 
tracti de compres corrents de bens disponibles al mercat, que 
serà de 5 dies hàbils. 
 

d) En el procediment restringit, el termini mínim per la presentació 
de les sol·licituds de participació serà de 15 dies a partir de la 
data de publicació de l’anunci. El termini mínim de presentació 
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de les ofertes per part dels candidats seleccionats serà de 10 dies, 
a comptar des de la data de l’enviament de la invitació. 

 
e) En el procediment de licitació amb negociació el termini mínim 

per la presentació de les sol·licituds de participació serà de 15 
dies a partir de la data de publicació de l’anunci. En aquests 
procediments el termini de consulta i presentació de les ofertes 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, i mai inferior a 7 dies. 
 

f) En el procediment negociat sense publicitat, el termini de 
consulta i presentació de les ofertes es determinarà en cada cas al 
Plec de clàusules particulars i en la carta d’invitació als 
candidats, sense que pugui ser inferior a 10 dies. 

 
g) Tots els terminis assenyalats en dies al present Manual es 

consideraran com a dies naturals, a no ser que expressament 
s’indiqui una altra cosa. 

 
 
TÍTOL IV.- PROCEDIMENTS DE CONTRATACIÓ 
 
Capítol 1. Procediments de contractació. 
 
Article 18.- Procediments de contractació. 
 
1.- Els contractes regulats en el present Manual s’adjudicaran d’acord 
amb algun dels següents procediments que es detallen a continuació: 
 

a. Procediment obert ordinari  
 
b. Procediment obert simplificat  
 
c. Procediment obert simplificat  “abreujat” 
 
d. Procediment restringit 
 
e. Procediment de licitació amb negociació 
 
f. Procediment negociat sense publicitat 
 
g. Procediment d’adjudicació directa per raó de l’import 
 

2.-. La contractació de la societat es realitzarà, ordinàriament, utilitzant 
el procediment obert o procediment restringit regulats en el present 
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Manual. Així mateix, en els supòsits expressament previstos en el 
present Títol, la societat podrà adjudicar els contractes pel procediment 
simplificat, simplificat abreujat, licitació amb negociació o pel 
procediment negociat sense publicitat o pel procediment d’adjudicació 
directa per raó de l’import. Igualment, la societat podrà utilitzar 
sistemes per la racionalització de la contractació en els termes 
establerts al present Manual. 
  
3.-.Els contractes es podran adjudicar-se de forma directa per raó de 
l’import quan el valor estimat del contracte sigui inferior a 40.000 
euros, quan es tracti de contractes d’obres o a 15.000 euros, quan es 
tracti de contractes de subministrament o de serveis. 
 
4. En les quantitats establertes en el present article no es considera 
inclòs l’import corresponent a l’Impost del Valor Afegit. 
 
5. Aquests imports es modificaran de forma automàtica i sense cap 
necessitat d’aprovació expressa en el cas que una norma estableixi 
altres quanties.     
 
Article 19. Procediment obert ordinari 
 
En el procediment obert ordinari 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 ordinari 
 
El procediment obert s’ajustarà als tràmits establerts a la LCSP, essent 
els més importants els següents tràmits: 
 
a. Aprovació expedient: Aprovació de l’expedient d’acord amb el que 

s’estableix al present Manual. 
 

b. Anunci de licitació: publicació de l’anunci de licitació al Perfil del 
Contractant. 

 
c. Presentació de proposicions o ofertes:  El empresaris interessats 

presentaran les proposicions o ofertes amb els requisits, termini i 
condicions que s’estableixin al Plec de Clàusules Particulars i a 
l’anunci. 

 
d. Obertura documentació administrativa: Finalitzat el termini de 

recepció de les proposicions, es procedirà a l’obertura de la 
documentació administrativa i, en el seu cas, l’esmena de defectes en 
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el termini màxim de 3 dies i admissió dels licitadors presentats que 
reuneixin els requisits establerts al Plec de Clàusules Particulars. 

 
e. Obertura de les propostes avaluables amb criteris subjectes a 

judici de valor: Realitzada la revisió de la documentació 
administrativa es procedirà a l’obertura, en acte no públic, 
d’aquestes propostes. 

 
f. Obertura de les propostes avaluables mitjançant l’aplicació de 

fórmules o criteris automàtics: Realitzada la valoració de les 
propostes avaluables amb criteris subjectes a judici de valor es 
procedirà a l’obertura, en acte públic, de les propostes avaluables 
mitjançant l’aplicació de fórmules o criteris automàtics. Prèviament a 
l’obertura d’aquestes propostes s’haurà d’haver fet públic en el 
mateix acte i mitjançant publicació al perfil de contractant, del 
resultat de la valoració de les propostes descrites a la lletra e) 
anterior. 

 
g. Proposta d’adjudicació: Un cop realitzada la valoració de les ofertes 

acceptades a licitació d’acord amb els criteris d’adjudicació, es 
formularà la proposta d’adjudicació del contracte, prèvia la 
tramitació establerta a la LCSP. 

 
h. Resolució: L’òrgan de contractació resoldrà sobre l’adjudicació del 

contracte. 
 

i. Publicació: Inserció de l’adjudicació al Perfil de Contractant. 
 

j. Formalització del contracte: Un cop formalitzat el contracte, es 
procedirà a la seva publicació al Perfil de contractant. 

 
 
Article 21. Procediment obert simplificat 
 
1.- En el procediment obert simplificat tots els licitadors que reuneixin 
els requisits de capacitat i solvència establerts al Plec de Clàusules 
Particulars podran presentar ofertes, quedant exclosa tota negociació 
dels termes, condicions i requisits del contracte amb els mateixos. 
 
L’entitat pot utilitzar un procediment obert simplificat  en els contractes 
d’obres, subministrament, serveis quan es compleixin les dues 
condicions següents: 
 

a) Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 2.000.000 
d’euros en el cas de contractes d’obres, i en el cas de 
contractes de subministrament i de serveis, que el seu valor 
estimat sigui igual o inferior a 100.000 euros. 
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b) Que entre els criteris d’adjudicació que preveu el plec no n’hi 

hagi cap d’avaluable mitjançant un judici de valor o, si n’hi ha, 
la seva ponderació no superi el 25 % del total, excepte en el 
cas que el contracte tingui per objecte prestacions de caràcter 
intel·lectual, com els serveis d’enginyeria i arquitectura, en què 
la seva ponderació no pot superar el 45 % del total. 

 
2. En aquest procediment, la presentació de l’oferta comportarà la 
declaració responsable del signant respecte a ostentar la representació 
de la societat que presenta l’oferta, a comptar amb l’adequada solvència 
econòmica, financera i tècnica o, en el seu cas, la classificació, i a no 
estar incurs en cap prohibició de contractar.  
 
En el cas de que l’empresa fos estrangera, la presentació de l’oferta 
suposarà el sotmetiment al fur espanyol.  
 
Article 22. Desenvolupament del procediment obert simplificat   
 
El procediment obert simplificat s’ajustarà als tràmits establerts a la 
LCSP essent els més importants els següents tràmits: 
 
a. Aprovació de l’expedient: Aprovació de l’expedient d’acord amb el 

que s’estableix al present Manual. 
 
b. Anunci de licitació: publicació de l’anunci de licitació al Perfil del 

Contractant. Tota la documentació necessària per presentar l’oferta 
ha d’estar disponible per mitjans electrònics des del dia de la 
publicació de l’anunci en el perfil de contractant esmentat. 

 
c. Presentació de proposicions o ofertes:  El empresaris interessats 

presentaran les proposicions o ofertes amb els requisits, termini i 
condicions que s’estableixin al Plec de Clàusules Particulars i a 
l’anunci. 
 
Les proposicions s’han de presentar necessàriament en el registre 
indicat a l’anunci de licitació. 
 
L’oferta es presentarà en un únic sobre si no s’estableixen criteris 
d’adjudicació quina quantificació depengui d’un judici de valor. En 
cas contrari, l’oferta es presentarà en dos sobres. 

 
d.  Obertura documentació administrativa: Finalitzat el termini de 

recepció de les proposicions, es procedirà a l’obertura de la 
documentació administrativa i, en el seu cas, l’esmena de defectes 
en el termini màxim de 3 dies i admissió dels licitadors presentats 
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que reuneixin els requisits establerts al Plec de Clàusules 
Particulars. 

 
k. Obertura de les propostes avaluables amb criteris subjectes a 

judici de valor: Realitzada la revisió de la documentació 
administrativa es procedirà a l’obertura, en acte no públic, 
d’aquestes propostes, en el cas que al plec es prevegi la seva 
presentació. 

 
l. Obertura de les propostes avaluables mitjançant l’aplicació de 

fórmules o criteris automàtics: Realitzada la valoració de les 
propostes avaluables amb criteris subjectes a judici de valor, si s’ha 
previst la seva presentació, es procedirà a l’obertura, en acte públic, 
de les propostes avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules o 
criteris automàtics. Prèviament a l’obertura d’aquestes propostes 
s’haurà d’haver fet públic en el mateix acte i mitjançant publicació al 
perfil de contractant, del resultat de la valoració de les propostes 
descrites a la lletra e) anterior. 

 
m. Proposta d’adjudicació: Un cop realitzada la valoració de les ofertes 

acceptades a licitació d’acord amb els criteris d’adjudicació, es 
formularà la proposta d’adjudicació del contracte, prèvia la 
tramitació establerta a la LCSP. 

 
n. Resolució: L’òrgan de contractació resoldrà sobre l’adjudicació del 

contracte. 
 

o. Publicació: Inserció de l’adjudicació al Perfil de Contractant. 
 

p. Formalització del contracte: Un cop formalitzat el contracte, es 
procedirà a la seva publicació al Perfil de contractant. 

 
 
Article 23. Procediment obert simplificat abreujat 
 
En contractes d’obres d’un valor estimat inferior a 80.000 euros, i en 
contractes de subministraments i de serveis d’un valor estimat inferior 
a 35.000 euros (no es podrà utilitzar aquest procediment en els 
contractes que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual), 
el procediment obert simplificat abreujat regulat en el present capítol 
seguirà la tramitació prevista en l’article anterior amb les següents 
especificitats: 
 
a. El termini per presentar proposicions no pot ser inferior a deu dies 

hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de 
licitació en el perfil de contractant. No obstant això, quan es tracti 
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de compres corrents de béns disponibles en el mercat, el termini 
serà de 5 dies hàbils. 

 
b. S’eximirà als licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i 

financera i tècnica o professional. 
 

c. L’oferta es lliurarà en un únic sobre o arxiu electrònic i s’avaluarà, 
en tot cas, d’acord amb criteris d’adjudicació quantificables 
mitjançant la mera aplicació de les fórmules que estableixen els 
plecs. 

 
d. La valoració de les ofertes es pot efectuar automàticament 

mitjançant dispositius informàtics, o amb la col·laboració d’una 
unitat tècnica que auxiliï l’òrgan de contractació. 

 
e. S’ha de garantir, mitjançant un dispositiu electrònic, que les 

proposicions no s’obren fins que no hagi finalitzat el termini per 
presentar-les, de manera que no s’ha de celebrar cap acte públic per 
obrir-les. 

 
f. Les ofertes presentades i la documentació relativa a la seva valoració 

han de ser accessibles de manera oberta per mitjans informàtics 
sense cap restricció des del moment en què es notifiqui l’adjudicació 
del contracte. 

 
g. No es requereix la constitució d’una garantia definitiva. 

 
h. La formalització del contracte es pot efectuar mitjançant la 

signatura d’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
 
Article 24. 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 
establerts al Plec de clàusules particulars són invitats a presentar una 
oferta, en els termes i condicions establerts en la invitació. 
 
El nombre d’empreses o professionals seleccionats ha  de ser en 
número que l’òrgan de contractació, de forma motivada, especifiqui a 
l’expedient de contractació, no podent ser, en cap cas, inferior a cinc, 
sempre que sigui possible.  
 
L’òrgan de contractació també pot fixar el nombre màxim de candidats 
als quals ha de convidar a presentar una oferta. 
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En qualsevol cas, el nombre de candidats convidats ha de ser suficient 
per garantir una competència efectiva. 
 
A l’expedient de contractació hi haurà de figurar un informe justificatiu 
dels criteris per la selecció dels candidats, els quals hauran de constar 
en el Plec de clàusules particulars. 
 
El procediment restringit constarà de dues fases diferenciades: La fase 
de selecció de candidats i la fase de selecció de l’adjudicatari.  
 

a. La fase de selecció consistirà en l’elecció dels empresaris que 
seran convidats a presentar ofertes. Aquesta selecció es 
realitzarà d’acord amb  els criteris objectius de solvència, entre 
els establerts als articles 87 a 91 de la LCSP, d’acord amb els 
quals s’han d’elegir els candidats que s’han de convidar a 
presentar proposicions. 

 
b. La fase d’adjudicació consistirà en l’enviament simultani i per 

escrit de les invitacions als candidats seleccionats per 
presentar una oferta. Simultàniament, la invitació es publicarà 
també al Perfil de contractant, indicant les empreses 
seleccionades.  

 
Article 25. Desenvolupament del procediment restringit 
 
El procediment restringit s’ajustarà als tràmits establerts a la LCSP, 
essent els més importants els següents tràmits: 
 
a. Aprovació expedient: Aprovació de l’expedient d’acord amb el que 

s’estableix el present Manual. 
 
b. Anunci de selecció i licitació: Publicació de l’anunci de licitació al 

Perfil del Contractant. 
  
c. Recepció de sol·licituds: Els interessats hauran de presentar les 

seves sol·licituds de participació en el termini establert que 
s’estableixi al Plec de Clàusules Particulars i a l’anunci. 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. 
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e. Invitacions: Enviament de les invitacions als candidats seleccionats 
i publicació al Perfil de Contractant. Les invitacions caldrà enviar-les 
simultàniament  a tots els empresaris seleccionats, assenyalant la 
data límit i lloc per a la presentació de les proposicions. 
 

f. Recepció de proposicions:  El empresaris seleccionats presentaran 
les proposicions amb els requisits, termini i condicions que 
s’estableixin a les invitacions i/o al Plec de Clàusules Particulars. 

 
g. Obertura de les propostes avaluables amb criteris subjectes a 

judici de valor: Realitzada la revisió de la documentació 
administrativa es procedirà a l’obertura, en acte no públic, 
d’aquestes propostes. 

 
h. Obertura de les propostes avaluables mitjançant l’aplicació de 

fórmules o criteris automàtics: Realitzada la valoració de les 
propostes avaluables amb criteris subjectes a judici de valor es 
procedirà a l’obertura, en acte públic, de les propostes avaluables 
mitjançant l’aplicació de fórmules o criteris automàtics. Prèviament a 
l’obertura d’aquestes propostes s’haurà d’haver fet públic en el 
mateix acte i mitjançant publicació al perfil de contractant, del 
resultat de la valoració de les propostes descrites a la lletra e) 
anterior. 

 
i. Proposta d’adjudicació: Un cop realitzada la valoració de les ofertes 

acceptades a licitació d’acord amb els criteris d’adjudicació, es 
formularà la proposta d’adjudicació del contracte, prèvia la 
tramitació establerta a la LCSP. 

 
j. Resolució: L’òrgan de contractació resoldrà sobre l’adjudicació del 

contracte. 
 

k. Publicació: Inserció de l’adjudicació al Perfil de Contractant. 
 

l. Formalització del contracte: Un cop formalitzat el contracte, es 
procedirà a la seva publicació al Perfil de contractant. 

 
 
Article 26.  Procediment  de licitació amb negociació.  
 
1.- Aquest procediment amb negociació és un procediment d’adjudicació 
on l’entitat pot consultar i negociar les condicions dels contractes amb 
un o varis empresaris de la seva elecció i adjudicar el contracte a 
l’empresa que presenti la millor oferta, entre totes les ofertes rebudes, 
tenint en consideració els criteris establerts al Plec de Clàusules 
Particulars.  
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2.- Es podrà procedir el contracte mitjançat procediment amb 
negociació en el cas que concorrin algun dels supòsits establerts a 
l’article 167 del LCSP. 
 
3.- En el cas que es decideixi limitar el nombre d’empreses que es 
convidarà a negociar, l’òrgan de contractació s’ha d’assegurar que el 
nombre mínim de candidats convidats és de tres. Quan el nombre de 
candidats que compleixin els criteris de selecció sigui inferior a aquest 
nombre mínim, l’òrgan de contractació pot continuar el procediment 
amb els que reuneixen les condicions exigides 
 
 
Article 27. Desenvolupament del procediment de licitació amb 

negociació. 
 
El procediment de licitació amb negociació s’ajustarà als tràmits 
establerts a la LCSP, essent els més imports els següents tràmits: 
 
a. Aprovació expedient: Aprovació de l’expedient d’acord amb el què 

s’estableix al present Manual, especificant els aspectes del contracte 
a negociar, així com l’existència de les causes  justificatives d’aquest 
procediment. 
 

b. Anunci de licitació: Publicació de l’anunci de licitació al Perfil del 
Contractant, on es podrà limitar el número de licitadors que seran 
convidats a presentar ofertes.  
 
En aquells casos 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 necessària una selecció 
prèvia. En aquests casos, es passarà directament al tràmit previst a 
la lletra e) d’aquest procediment. 

 
c. Recepció de sol·licituds: Els interessats hauran de presentar les 

seves sol·licituds de participació en el termini establert al Plec de 
Clàusules Particulars i a l’anunci. 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. 

 
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: Un cop realitzada la selecció de les empreses, es 
s’enviarà les invitacions a tots els empresaris seleccionats, 
assenyalant la data límit i lloc per a la presentació de les 
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proposicions. Dins de 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. La invitació també es publicarà al Perfil 
de Contractant, indicant les empreses seleccionades.  

 
f.  Presentació de proposicions i negociació: Els empresaris 

seleccionats presentaran les seves proposicions en les condicions i 
termini indicat en la invitació, junt amb la documentació que se’ls 
requereixi per l’entitat. 

 
Rebudes les proposicions o ofertes s’iniciarà el procés de negociació 
amb els licitadors. 
 
L’òrgan de contractació pot articular el procediment amb negociació 
en fases successives, a fi de reduir progressivament el nombre 
d’ofertes que s’han de negociar mitjançant l’aplicació dels criteris 
d’adjudicació que s’estableixin a l’anunci de licitació o al plec de 
clàusules particulars, en els quals s’ha d’indicar si es farà ús 
d’aquesta facultat. El nombre de solucions que arribin fins a la fase 
final ha de ser prou ampli com per garantir una competència 
efectiva, sempre que s’hagi presentat un nombre suficient de 
solucions o de candidats adequats. 

 
No es poden negociar els requisits mínims de la prestació objecte del 
contracte, ni tampoc els criteris d’adjudicació. 
 
L’expedient ha de deixar constància de les invitacions cursades, de 
les ofertes rebudes, de les raons per acceptar-les o rebutjar-les i dels 
avantatges obtinguts en la negociació. 
 

g. Ofertes finals i proposta adjudicació: Quan l’òrgan de contractació 
decideixi concloure les negociacions, ha d’informar a tots els 
licitadors i ha d’establir un termini comú per presentar ofertes noves 
o revisades. A continuació, l’òrgan d’assistència ha de verificar que 
les ofertes definitives s’ajusten als requisits mínims, i que 
compleixen tots els requisits que estableix el plec, valorant les 
ofertes d’acord amb els criteris d’adjudicació i d’acord amb el 
procediment de la LCSP i elevant la proposta corresponent a l’òrgan 
de contractació. 

 
h. Resolució: L’òrgan de contractació resoldrà sobre l’adjudicació del 

contracte. 
 
i. Publicació: Inserció de l’adjudicació al Perfil de Contractant. 

 
j. Formalització del contracte: Un cop formalitzat el contracte, es 

procedirà a la seva publicació al Perfil de contractant. 
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Article 28. Procediment negociat sense publicitat. 
 
L’entitat podrà procedir a l’adjudicació del contracte mitjançat 
procediment negociat sense publicitat en els supòsits que estableix 
l’article 168 del LCSP.  
 
 
Article 29.  Desenvolupament del procediment negociat sense 

publicitat.  
 
L’adjudicació de contractes mitjançant aquest procediment, s’haurà 
d’ajustar als següents tràmits: 
 
a. Aprovació expedient: Aprovació de l’expedient d’acord amb el què 

s’estableix al present Manual, especificant els aspectes del contracte 
a negociar, així com de l’existència de les causes  justificatives 
d’aquest procediment. 
 

b. Invitació: L’entitat convidarà, sempre que sigui possible, a un 
mínim de tres licitadors que compleixin els criteris de capacitat, 
solvència econòmica i financera, i tècnica i professional establerts al 
Plec de Clàusules Particulars. 

 
c. Presentació de proposicions i negociació: Els empresaris 

convidats presentaran les seves proposicions en les condicions i 
termini indicat en la invitació, junt amb la documentació que se’ls 
requereixi per part de l’Entitat. 

 
Rebudes les proposicions s’iniciarà el procés de negociació amb els 
licitadors, vetllant que tots els licitadors rebin el mateix tracte, 
donant a tots les mateixes oportunitats i facilitant la mateixa 
informació. A l’expedient hi constaran les proposicions rebudes i la 
negociació realitzada. En aquesta fase caldrà verificar la capacitat i 
solvència dels empresaris. 

 
Els aspectes sobre els que haurà de versar la negociació s’hauran 
d’especificar degudament al Plec de Clàusules Particulars. 

 
d. Proposta adjudicació: Un cop conclosa la fase de negociacions, es 

procedirà d’acord amb el que s’estableix a la lletra g) de l’article 
anterior. 

 
e. Resolució: L’òrgan de contractació resoldrà sobre l’adjudicació del 

contracte.  
 

f. Publicació: Inserció de l’adjudicació al Perfil de Contractant. 
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g. Formalització del contracte: Un cop formalitzat el contracte, es 
procedirà a la seva publicació al Perfil de contractant. 

 
 
Article 30. Adjudicació directa per raó de l’import. 
 
Procedirà l’adjudicació directa per raó de l’import dels contractes que 
tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de 
contractes d’obres, concessions d’obres o de serveis, i 15.000 euros, 
quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis. 
 
El contracte es pot adjudicar q qualsevol empresari amb capacitat 
d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per 
executar la prestació objecte de la contractació. 
  
La durada del contracte no excedeixi d’un any ni pot ser objecte de 
pròrroga. 
 
Article 31.  Desenvolupament del procediment d’adjudicació directa 

per raó de l’import. 
 
L’adjudicació directa per raó de l’import requerirà la realització dels 
següents tràmits: 
 
a. Inici de la contractació: Elaboració d’un informe tècnic i de 

contingut jurídic explicatiu de les necessitats que motivi la 
necessitat del contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la 
despesa i la incorporació a aquest, quan s’escaigui, de la factura 
corresponent. 

 
En el contracte d’obres que es tramiti a través d’aquest 
procediment s’ha d’afegir, a més, el pressupost de les obres, sens 
perjudici que hagi de constar també el projecte corresponent quan 
ho requereixin normes específiques.  

 
En l’expedient s’ha de justificar que no s’està alterant l’objecte del 
contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de 
contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes 
d’adjudicació directa per raó de l’import que, individualment o 
conjuntament, superin la xifra que consta a l’article anterior del 
present Manual. 

 
b. Adjudicació i notificació: El contracte s’adjudicarà directament  

aprovant l’oferta presentada per l’empresari seleccionat, procedint 
a continuació a notificar-ho a l’adjudicatari. 
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c. Formalització: No serà necessària la formalització del contracte, 
essent suficient la l’aprovació de la despesa i la incorporació a 
aquest de la factura corresponent. 

 
 
Capítol 2. Normes comuns de la presentació de les proposicions 
 
Article 32. Forma de presentació de la documentació en els 

procediments regulats en el present Manual. 
 
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 del contingut de la totalitat 
de les clàusules o condicions, sense cap excepció o reserva. En cap cas i 
sota cap circumstància seran admeses les proposicions presentades 
fora del termini (dia i hora) assenyalat a l’anunci o a la carta d’invitació.  
 
2.- 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. 
 
En qualsevol cas, les proposicions tècniques i econòmiques aniran en 
sobres independents de la documentació acreditativa de la capacitat i 
solvència dels licitadors. 
 
3.- Quan en l’oferta econòmica existeixi discrepància entre l’import 
indicat en números i l’indicat en lletres, prevaldrà l’import indicat amb 
lletres. Igualment, caldrà indicar com partida independent l’import de 
l’IVA que hagi de ser repercutit.  
 
4.- 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 d’altres empresaris o participar 
en més d’una unió temporal. 
 
5.- Els Plecs de Clàusules Particulars establiran que l’aportació inicial 
de documentació que s’indiqui al Plec de Clàusules Particulars se 
substitueixi per una declaració responsable del licitador que s’ajusti al 
formulari de document europeu únic de contractació, que ha d’estar 
signada i amb la identificació corresponent. 
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Article 33. Ofertes presumptament anormals. 
 
Les ofertes anormalment baixes s’identificaran de conformitat amb el 
que s’estableixi al Plec de clàusules particulars, d’acord amb el que es 
determina a l’article 149 de la LCSP i seguint el procediment allí 
establert. 
 
Article 34. Criteris d’adjudicació 
 
L’adjudicació dels contractes s’ha d’efectuar utilitzant criteris 
d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu, resultant 
d’aplicació el que s’estableix als article 145 a 148 de la LCSP.  
 
En el cas que només s’estableixi un criteri d’adjudicació aquest haurà 
d’estar relacionat amb els costos, podent ser el preu o un criteri basat 
en la rendibilitat. 
 
En el supòsit que s’utilitzin més d’un criteri d’adjudicació es donarà 
preponderància en la seva determinació, sempre que sigui possible, a 
aquells que facin referència a característiques de l’objecte del contracte 
que puguin valorar-se mitjançant xifres o percentatges obtinguts a 
través de l’aplicació de les fórmules establertes en els plecs. 
 
Els criteris d’adjudicació i la seva ponderació es determinaran al Plec de 
Clàusules Particulars. Els criteris d’adjudicació han de figurar 
igualment en l’anunci que serveixi de convocatòria de la licitació. 
 
En tot cas, l’avaluació de les ofertes conforme a criteris quantificables 
mitjançant la mera aplicació de fórmules es realitzarà un cop s’hagi 
efectuat i fet pública l’avaluació de les ofertes amb criteris en que no 
concorri aquesta circumstància. 
 
Igualment, en els procediments oberts i restringits, la valoració dels 
criteris quina quantificació depengui d’un judici de valor correspondrà, 
quan tingui atribuïda una ponderació major que la corresponent a 
criteris avaluables de forma automàtica, a un comitè format per experts 
amb qualificació apropiada, format per un mínim de 3 membres, que 
podran pertànyer  al serveis dependents de l’òrgan de contractació, però 
en cap cas podran estar adscrits a l’òrgan proponent del contracte; o 
encomanar aquesta valoració a un organisme tècnic especialitzat, 
degudament identificat al plec. 
 
Article 35.  Excepció dels procediments d’adjudicació directa per 

raó de l’import 
 
Les normes i requisits establerts en aquest Capítol i el següent no seran 
aplicable als procediments d’adjudicació directe per raó de l’import. 
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Capítol 3. De l’adjudicació dels contractes. 
 
Article 36. Adjudicació 
 
1.- En els procediments d’adjudicació on el criteri sigui únicament el 
preu ofertat, l’adjudicació caldrà realitzar-la en el termini màxim de 15 
dies a comptar des del dia següent a la data d’obertura de les ofertes. 
 
2.- En els procediments on es valori l’oferta amb més d’un criteri, o 
quan s’utilitzi com a únic criteri el del cost del cicle de vida, 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 diferent, a comptar des del dia següent a la 
data d’apertura de les ofertes. 
 
3.- Els terminis que indiquen els apartats anteriors es podran ampliar 
en 15 dies hàbils quan sigui necessari seguir els tràmits referits a la 
presentació de les propostes incurses en presumpció d’anormalitat. 
 
4.- 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 i a que se’ls retorni o cancel·li la garantia constituïda, 
sense cap mena d’indemnització. No obstant, l’òrgan de contractació 
podrà sol·licitar als licitadors que mantinguin la seva oferta per un 
termini superior, prèvia comunicació als licitadors i publicació al Perfil 
de contractant, mantenint-se la licitació amb aquells licitadors que 
acceptin la pròrroga.  
 
5- L’adjudicació del contracte haurà de ser motivada de conformitat 
amb el que estableix l’article 151 de la LCSP. 
 
6.- La resolució de l’adjudicació s’ha de notificar als candidats en el 
termini més breu possible, i s’ha de publicar en el perfil de contractant 
en el termini màxim de 15 dies. 
 
7.- L’òrgan de contractació pot acordar la decisió de no adjudicar o 
subscriure el contracte o el desistiment del procediment abans de la 
formalització d’acord amb el que s’estableix a l’art. 152 de la LCSP. 
 
 
Article 37. Garanties provisionals 
 
L’entitat podrà, excepcionalment, exigir la constitució de garantia 
provisional en els expedients de contractació quan concorri un especial 
interès públic o l’objecte del contracte tingui una singular 
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transcendència, justificant degudament a l’expedient la concurrència 
d’alguna d’aquestes circumstàncies. 
 
Aquestes garanties  en cap cas, podran superar el 3% del pressupost 
base de licitació i seran posades a disposició dels interessats per la seva 
retirada en el termini de 30 dies a comptar des de la data de publicació 
de l’adjudicació al Perfil de  contractant, retenint-se les corresponents a 
l’adjudicatari fins al lliurament de la garantia definitiva, si s’escau. 
 
Les garanties es podran constituir en qualsevol de les formes 
establertes a l’article 108 de la LCSP i fixades al Plec de clàusules 
particulars.  
 
Article 38. Constitució garanties definitives 
 
1.- El Plec de clàusules particulars podrà establir la constitució de 
garanties definitives amb caràcter previ a la formalització del contracte, 
per import d’un 5%, del preu final ofert pel licitador que presenti la 
millor oferta, IVA exclòs. Quan el preu del contracte es formuli en funció 
de preus unitaris, l’import de la garantia que s’ha de constituir es fixa 
tenint en compte el pressupost base de licitació, IVA exclòs.  
  
2.- En casos especials, l’òrgan de contractació pot establir en el Plec de 
Clàusules Particulars que, a més de la garantia a què es refereix 
l’apartat anterior, se’n presti una de complementària de fins a un 5% 
del preu final ofert pel licitador que va presentar la millor oferta, exclòs 
l’impost sobre el valor afegit, i la garantia total pot arribar a un 10% del 
preu esmentat. 
 
A aquests efectes es considera que constitueixen casos especials els 
contractes en què, a causa del risc que en virtut d’ells assumeix l’òrgan 
de contractació, per la seva  naturalesa especial, règim de pagaments o 
condicions del compliment del contracte, sigui aconsellable incrementar 
el percentatge de la garantia definitiva ordinària, fet que s’ha d’acordar 
mitjançant una resolució motivada.  
 
3.- Les garanties quedaran afectades al compliment de les obligacions  
del contracte per part del contractista fins al moment de la finalització 
del termini de garantia que es reguli en el contracte, al pagament de les 
penalitzacions que s’imposin, així com per la reparació dels possibles 
danys i perjudicis ocasionats pel contractista durant l’execució del 
contracte o derivats de la resolució per culpa del contractista.  
 
4.- Les garanties es podran constituir en qualsevol de les formes 
establertes a l’article 108 de la LCSP i fixades al Plec de clàusules 
particulars.  
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Capítol 4. De la modificació dels contractes. 
 
Article 39. Modificació dels contractes 
 
1.- Un cop perfeccionat el contracte, aquest només es podrà modificar 
quan així s’hagi previst expressament al Plec de clàusules particulars i 
en les condicions establertes a l’article 204 de la LCSP o en els supòsits 
i amb els límits previstos a l’article 205 de la LCSP. 
 
Les modificacions hauran de ser acordades per l’òrgan de contractació, 
prèvia tramitació del corresponent procediment.  La modificació del 
contracte caldrà que es formalitzi per escrit, previ reajustament de la 
garantia definitiva, en el seu cas. 
 
2.- Modificacions previstes en el Plec de clàusules particulars: El 
contracte podrà modificar-se si així s’ha previst en el Plec de clàusules 
particulars detallant de forma clara, precisa i inequívoca les condicions 
en que podrà fer-se us de la modificació, determinat les circumstàncies, 
condicions, abast i els límits de la modificació que pugui acordar-se, 
indicant expressament el percentatge del preu d’adjudicació del 
contracte al que com a màxim pot afectar la modificació.  En aquest 
supòsit el percentatge de la modificació no podrà superar el 20% del 
preu inicial del contracte.  
 
El procediment que s’haurà de seguir per realitzar la modificació del 
contracte caldrà que estigui previst al Plec de clàusules particulars. 
 
Les modificacions no podran alterar la naturalesa global del contracte 
inicial. S’entendrà en tot cas que s’altera la naturalesa global del 
contracte si es substitueixen les obres, subministraments o els serveis 
que es vagin a adquirir per altres diferents o es modifica la tipologia del 
contracte. 
 
3.- Modificacions no previstes en el Plec de Clàusules 
Particulars: Podran introduir-se modificacions diferents a les previstes 
al Plec de clàusules particulars quan es compleixin els requisits 
establerts a l’apartat 1 de l’article 205 de la LCSP i es justifiqui 
suficientment la concurrència d’algun dels supòsits previstos a l’apartat 
2 del mateix precepte. 
 
 

************************** 


