INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ
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J U S T I F I C A C I Ó

Empresa Municipal de Serveis Públics, SL (en endavant “la
Societat”) és una societat d'economia mixta participada
majoritàriament per l'Ajuntament de Tortosa dedicada al sector
especial de l'aigua.
Als efectes de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector
Públic (LCSP), podem considerar que la Societat és un poder
adjudicador que no és Administració Pública (conforme a
l'apartat d) de l'article 3.1 i de l'apartat b) del mateix
article 3.3 de la LCSP), que opera en el sector de l'aigua,
entès aquest el regulat en la Llei 31/2007, de 30 d'octubre,
sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua,
l'energia, els transports i els serveis postals (en endavant
LSE), per la qual s'incorpora al nostre ordenament jurídic la
Directiva 2004/17/CE i la Directiva 92/13/CEE.
Com a empresa que opera en el sector de l'aigua es troba
subjecta a la LSE, però, en virtut de la Disposició Addicional
Quarta d'aquesta, en el moment que la Societat es considera
sector públic – poder adjudicador, es troba subjecta a les
normes pertinents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP), en aquells
contractes d'obres, subministraments i serveis que per raó del
seu import no se subjectin a la LSE o es trobin exclosos
d'aquesta.
En idèntic sentit es pronuncia la Disposició Addicional
Vuitena del TRLCSP, en virtut de la qual els contractes
exclosos de l'aplicació de la LSE, que se celebrin en aquests
sectors, entre ells l'aigua, pels ens, organismes i entitats
del sector públic, es regiran per les disposicions del TRLCSP,
sense que els siguin aplicables, en cap cas, les normes que en
aquest
s'estableixen
exclusivament
per
als
contractes
subjectes a regulació harmonitzada.
A aquests efectes, la lletra b) de l'article 191 del TRLCSP
assenyala que els poders adjudicadors que no tinguin el
caràcter
d'administracions
públiques
aprovaran
unes
instruccions
d'obligat
compliment
en
l'àmbit
interno
d'aquestes, en les que es regulin els procediments de
contractació de forma que quedi garantida l'efectivitat dels
principis
de
publicitat,
concurrència,
transparència,
confidencialitat, igualtat i no discriminació.
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Conforme la lletra c) del citat article, s'entendran
complertes les exigències del principi de publicitat amb la
inserció de la informació relativa a la licitació dels
contractes d'import superior a 50.000 euros al perfil del
contractant o mitjà alternatiu de difusió que es determini.
Així mateix, l'apartat segon de l'article 137 del TRLCSP
estableix la necessitat d'elaborar uns plecs reguladors dels
contractes d'import superior a la xifra abans esmentada.
En virtut de la normativa exposada, mitjançant les presents
Instruccions
Internes
de
Contractació
es
regulen
els
procediments de contractació de:

a.

Contractes inclosos en l'àmbit objetivo de la LSE,
d'import inferior a 414.000 euros en subministraments
i serveis, i inferior a 5.186.000 euros a les
contractes d'obres, sense perjudici de la modificació
legal de tals llindars.

b.

Contractes exclosos expressament i objectivament de
la LSE amb independència del seu import.

sota les anteriors consideracions, es procedeix a
l'aprovació de les presents Instruccions Internes, subjectantse l'adjudicació dels referits contractes als principis de
publicitat,
concurrència,
transparència,
confidencialitat,
igualtat i no discriminació, garantint que el contracte
s'adjudica al candidat que presenti l'oferta econòmicament més
avantatjosa.

TÍTOL PRIMER: INSTRUCCIONS GENERALS.

Capítol I. Objecte i subjecció.
Article 1. Objecte
És objecte de les presents Instruccions Internes establir
el procediment de contractació dels contractes expressats en
l'article 2 amb aplicació dels principis de publicitat,
concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no
discriminació, i l'adjudicació del contracte a l'oferta
econòmicament més avantatjosa.
A partir de la seva publicació al perfil del contractant
són vinculants per a tots els òrgans de la societat.
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Article 2. Subjecció
Estaran subjectes a aquestes Instruccions Internes els
procediments d'adjudicació següents:

a.

Els contractes a formalitzar per la Societat i
inclosos en l'àmbit objetivo de la LSE, el valor de
la qual estimat (IVA no inclòs) sigui inferior als
llindars d'aplicació d'aquesta última Llei: 414.000
euros, en subministraments i serveis i 5.186.000
euros en les contractes d'obres, sense perjudici de
les modificacions legals de tals llindars.

b.

Els
contractes
que,
exclosos
expressament
i
objectivament de la LSE i amb independència del seu
import, se celebrin per la Societat.

Capítol II. Principis de la contractació

Article 3. Principis de concurrència i publicitat.
Concurrència: El principi de concurrència determina el
lliure accés, en els procediments que s'aplica, de tots
aquells candidats capacitats per a la correcta execució del
contracte, en condicions equitatives i no discriminatòries.
Per
garantir
aquest
principi
en
els
procediments
negociats se sol·licitarà, sempre que sigui possible, un mínim
de tres ofertes a distints candidats.
Excepcionalment, la Societat podrà adjudicar de forma
directa aquells contractes d'import inferior a 50.000 € quan
es tracti de contractes d'obres i de 18.000 € en la resta dels
contractes. Així mateix, l'entitat també podrà adjudicar de
forma directa a un únic candidat quan concorrin les causes
previstes en les presents Instruccions Internes.

Publicitat: Aquest precepte garanteix als potencials
licitadors la possibilitat de conèixer els procediments de
contractació de manera que puguin participar en ells i el seu
resultat. En virtut de l'article 191.c) del TRLCSP, s'entendrà
complert el principi de publicitat amb la inserció al Perfil
del Contractant o un altre mitjà alternatiu de la informació
relativa a la licitació per a aquells contractes d'import
superior
a
50.000
euros,
i
especificant-se
les
seves
condicions en el Plec de Clàusules Particulars.
-4-

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 a
l'entitat, no la vincularà i permetrà la reducció de
terminis per a la presentació d'ofertes. Els anuncis
d'informació prèvia es publicaran al perfil del
contractant.
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
a
l'adjudicació d'un contracte objecte de les presents
IIC. Aquest anunci serà obligatori per a l'entitat en
aquells procediments regulats en les presents IIC que
així ho estableixin. Es publicarà al perfil del
contractant o mitjà equivalent.
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 les
presents Instruccions. Es publicarà al perfil del
contractant o mitjà equivalent.
En compliment de la Llei 19/2013 de transparència, accés
a la informació i bon govern (en endavant, Llei de
transparència) es publicaran les modificacions dels contractes
així com les decisions de renúncia i desistiment dels
contractes. La publicitat relativa als contractes menors podrà
realitzar-se trimestralment.
Article 4. Principi de Transparència
El principi de transparència garanteix l'accés als
procediments de contractació i, en particular, als criteris de
selecció i d'adjudicació, a les puntuacions obtingudes, així
com el coneixement per part dels licitadors no adjudicataris
dels motius que justifiquin la seva exclusió o no adjudicació.
Article 5. Principi de Confidencialitat
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
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contractació, de no divulgar la informació facilitada pels
candidats que aquests hagin designat com a confidencial. En
particular, tindran aquest caràcter els secrets tècnics o
comercials i els aspectes confidencials de les ofertes que
expressament indiqui el licitador.
No tindrà la consideració d'informació confidencial
aquella documentació o informació que l'entitat hagi de fer
pública per garantir els principis regulats en les presents
Instruccions Internes.
Els contractistes hauran de respectar el caràcter
confidencial de tota aquella informació a què tinguin accés
per a l'execució del contracte que així s'indiqui en els Plecs
o al contracte o que així li indiqui l'entitat, o que per la
seva pròpia natura hagi de ser tractada com a tal. Aquest
deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim
de 5 anys des del coneixement d'aquesta informació, tret que
en el Plec o al contracte s'estableixi un termini superior.
Article 6. Principis d'igualtat i no discriminació.
Aquests principis completen el de concurrència, de manera
que en cap cas pot realitzar-se cap actuació que tingui com a
finalitat afavorir uns licitadors o perjudicar altres. Els
requisits de solvència econòmica i financera, professional i
tècnica que, degudament justificats, s'estableixin en el Plec
de Clàusules Particulars no vulneraran el principi d'igualtat
i no discriminació.
No
s'admetran
prescripcions
tècniques
que
esmentin
productes d'una fabricació o procedència determinada o
procediments especials que tinguin per objecte afavorir o
eliminar determinades empreses o productes, tret que aquestes
prescripcions tècniques resultin indispensables per a la
definició de l'objecte del contracte. En particular, no es
podran fer referències a marques, patents o tipus o a un
origen o procedència determinada, amb les excepcions previstes
en les presents Instruccions Internes per raons tècniques o
artístiques o per qualsevol altra raó relacionada amb la
protecció de drets d'exclusivitat. No obstant això, s'admetran
aquestes referències acompanyades de l'esment “o equivalent”
quan
no
existeixi
possibilitat
de
definir
l'objecte
contractual a través de prescripcions tècniques prou precises
o intel·ligibles.
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Capítol III. El Perfil del Contractant

Article 7.- Perfil del Contractant de La Societat.
La Societat publicarà el seu Perfil de Contractant de
forma fàcilment recognoscible en la seva pàgina web a fi de
facilitar l'accés i coneixement de tots els possibles
licitadors i interessats de la seva activitat contractual. En
el dit Perfil es publicaran obligatòriament el text de les
presents Instruccions i, en funció de cada tipus de contracte
la següent informació, que podrà variar:
a. Anuncis de licitació amb indicació de l'objecte, durada,
import del contracte i procediment d'adjudicació.
b. Plecs de Clàusules Particulars i Prescripcions Tècniques.
Bé, mitjançant la seva inclusió directa al perfil del
contractant, bé mitjançant indicació en l'anunci de
licitació d'on han de dirigir-se els licitadors per a
l'obtenció dels Plecs i la resta de documentació.
c. Adjudicació dels contractes amb el seu import.
d. Modificació dels contractes.
e. Decisions de desistiment i renúncia dels contractes.
La informació relativa als contractes
publicar-se trimestralment de forma sintètica.

menors

podrà

Capítol IV.- Òrgans de contractació

Article 8. Òrgans de contractació
L'òrgan de contractació de la Societat és el Consell
d'Administració, sense perjudici de la delegació de facultats
que el mateix efectuï en Consellers Delegats, Gerents,
Directors o altres càrrecs.
Article 9. Facultats de l'òrgan de contractació.
Les facultats de l'òrgan de contractació són les
següents, sense perjudici de qualssevol altres que derivin
dels seus títols:
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a. Adjudicació dels contractes
b. Exclusió d'ofertes
c. Formalització dels contractes

TÍTOL II. Dels empresaris

Capítol I. Aptitud per contractar

Article 10. Condicions d'aptitud per contractar.
1.

Només podran contractar amb La Societat en l'àmbit
d'aquestes Instruccions els contractistes i proveïdors
adherits al Sistema de Classificació de Proveïdors de la
contractant o les persones naturals o jurídiques, de
natura pública o privada i espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d'obrar i acreditin de mode
especifico per al contracte objecte de licitació la seva
solvència econòmica i financera, tècnica o professional i
no es trobin sotmesos en causa de prohibició de
contractar requisits que hauran de concórrer en el moment
de finalització del termini de presentació d'ofertes.

2.

La Societat podrà contractar amb unions d'empresaris que
es constitueixin temporalment. A l'efecte presentaran una
declaració responsable signada per les parts en el qual
es manifesti la voluntat de concurrència conjunta,
s'indiqui el percentatge de participació de cadascun
d'ells i es designi un representant o apoderat únic amb
facultats per exercir els drets i complir les obligacions
derivades del contracte fins a l'extinció d'aquest. Els
empresaris que concorrin agrupats en unions temporals
respondran solidàriament de les obligacions contretes.
Article 11. Sistema de classificació de proveïdors.

1.

Es publicarà, amb caràcter anual, en el Diari de la Unió
Europea i al perfil del contractant de la Societat,
l'existència d'un sistema de classificació de proveïdors
perquè totes les empreses que ho desitgin puguin accedir
a aquest, d'acord amb les normes del procediment obert.
Aquest anunci serà revisat anualment.
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2.

La classificació acreditarà que l'empresari té capacitat
per contractar i la solvència necessària per realitzar
les prestacions del contracte. En tot cas, la Societat
podrà requerir, en qualsevol moment, a l'empresari que
acrediti la seva capacitat per contractar.

3.

Quan s'utilitzi el procediment restringit o negociat se
seleccionarà
els
licitadors
entre
els
candidats
incorporats al sistema.

Articulo
empresaris.

12.

Acreditació

de

la

capacitat

d'obrar

dels

1.

Els empresaris hauran d'acreditar la seva capacitat
d'obrar i la seva representació en tots els procediments
d'adjudicació regulats en les presents Instruccions
Internes. La forma d'acreditar aquesta capacitat dels
empresaris
que
fossin
persones
jurídiques
serà
l'establerta en l'art. 72 del TRLCSP.

2.

No obstant això, en els procediments d'adjudicació
directa per raó de l'import, s'entendrà acreditada la
capacitat amb la presentació de la factura corresponent,
conforme a la normativa que regula el deure expedir i
entregar la factura. L'entitat podrà requerir, en
qualsevol moment, al contractista que acrediti la seva
capacitat, si se suscita dubtes sobre aquesta.

3.

En els casos que així ho estableixi la legislació
específica
es
podrà
exigir
als
contractistes
que
acreditin la seva inscripció, al moment de la licitació,
en un registre professional o mercantil que els habiliti
per a l'exercici de l'activitat en què consisteix la
prestació del contracte.

4.

La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que
siguin nacionals d'Estats membres de la Unió Europea
s'acreditarà per la seva inscripció en el registre
procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on estan
establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració
jurada o un certificat, d'acord amb les disposicions
comunitàries d'aplicació.

5.

Els altres empresaris estrangers hauran d'acreditar la
seva
capacitat
d'obrar
amb
informe
de
la
Missió
Diplomàtica
Permanent
d'Espanya
en
l'Estat
correspondiente o de l'Oficina Consular en l'àmbit
territorial de la qual caigui el domicili de l'empresa.
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6.

Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries
dels
contractes
regulats
en
aquestes
Instruccions
Internes les prestacions de les quals estiguin compreses
dins les finalitats, objecte o àmbit d'activitat que,
segons els seus estatuts o regles fundacionals, els
siguin propis.

7.

En cap cas podran concórrer a les licitacions els
empresaris que haguessin participat en l'elaboració de
les
especificacions
tècniques
o
dels
documents
preparatoris
dels
contractes,
sempre
que
aquesta
participació pugui provocar restriccions a la lliure
concurrència o suposi un tracte privilegiat respecte a la
resta de licitadors.

Capítol II. Solvència econòmica, financera i tècnica.
Prohibicions de contractar

Article 13. Exigència de Solvència
Per celebrar contractes amb la Societat en l'àmbit
d'aquestes Instruccions l'empresari haurà d'estar en possessió
de les condicions mínimes de solvència econòmica i financera i
professional o tècnica que es determinin per l'òrgan de
contractació o si escau, estar classificat en el sistema de
gestió de proveïdors per realitzar l'objecte del contracte. A
l'efecte, la concreta solvència s'explicitarà en el Plec,
havent d'estar vinculada a l'objecte i ser proporcionada a
aquest.
Article
l'empresari.

14.Solvència

econòmica

i

financera

de

1.

La solvència econòmica i financera serà específica per a
cada contracte. L'òrgan de contractació podrà triar els
mitjans per acreditar la solvència econòmica i financera
que s'estableixen en el TRLCSP (Art. 75) o aquells altres
que consideri adequats i justifiqui en l'expedient.

2.

Si per una raó justificada el licitador no es troba en
condicions de presentar les referències sol·licitades,
podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera
per mitjà de qualsevol altre document que La Societat
consideri apropiat.
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Article 15. Solvència tècnica o professional.
Els empresaris hauran d'acreditar la solvència tècnica o
professional per a l'execució del contracte.
El nivell de solvència tècnica o professional serà
específic per a cada contracte. L'òrgan de contractació podrà
triar els mitjans per acreditar la solvència tècnica o
professional que s'estableixen en el TRLCSP (Arts. 76 a 79 i
concordants) o aquells altres que consideri adequats i
justifiqui en l'expedient.
L'entitat
podrà
exigir
la
classificació
dels
contractistes de conformitat amb allò que s'ha previst en la
normativa de contractació pública, establint-se en el Plec de
Condicions
Economicoadministratives
i
en
l'anunci
de
licitació.
Article
externs.

16.

Integració

de

la

solvència

amb

mitjans

A fi d'acreditar la solvència per celebrar un contracte
determinat, l'empresari podrà basar-se en la solvència i
mitjans d'altres persones, independentment de la natura
jurídica dels vincles que tinguin amb elles sempre que
demostra que, per a l'execució, disposa efectivament d'aquests
mitjans
Per a això aportarà una declaració responsable de
l'empresa licitadora i de l'empresa titular de la solvència
exigida, on quedarà expressada la disponibilitat de mitjans
per a l'execució del contracte.
Article 17. Prohibicions de contractar
No podran contractar amb La Societat els empresaris en
què concorri qualsevol de les causes de prohibició de
contractar previstes en el TRLCSP (Art. 60), sent plenament
d'aplicació el que estableix el TRLCSP (Art. 61) sobre la seva
declaració de concurrència.
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TÍTOL III. Preparació dels contractes

Capítol I. Normes Generals

Secció I. Expedient de contractació
Article 18. Incoació de l'expedient
1.

La celebració de contractes per La Societat en l'àmbit de
les presents Instruccions Internes requerirà la incoació
d'un expedient de contractació iniciat per l'òrgan de
contractació, per la persona en qui aquest delegui o pel
Servei o departament interessat en la contractació.

2.

Queden exceptuats els contractes d'adjudicació directa en
què no serà necessària la incoació d'expedient de
contractació.

3.

La incoació de l'expedient de contractació contindrà en
tot cas:
a. Objecte del contracte
b. Valor estimat de les prestacions objecte del contracte
Si es tracta d'un contracte a tramitar per procediment
negociat amb publicitat, restringit o obert, la incoació
contindrà a més a més:
c. El Plec de Condicions Economicoadministratives
d. El Plec de Condicions Tècniques.
e. En les contractes d'obra:
- Annex de Seguretat i Salut Laboral
- Annex de Medioambient
- Si escau, Annex de Preus.

Article 19. Tramitació dels expedients de contractació:
Ordinària, urgent o d'emergència
1.

Els expedients de contractació podran ser de tramitació
ordinària, urgent o d'emergència.

2.

Amb caràcter general els expedients tindran tramitació
ordinària.

3.

Els expedients qualificats d'urgents seguiran la mateixa
tramitació que els ordinaris amb les particularitats
següents:
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a. La Societat podrà acordar l'inici de l'execució del
contracte un cop que el contracte sigui adjudicat i
abans de la formalització d'aquest, sempre que s'hagin
constituït les garanties per al compliment de les
obligacions del contracte que estiguin previstes, si
escau, en el Plec de Clàusules Particulars.
b. El termini per presentar sol·licituds de participació o
per presentar ofertes es podrà reduir a la meitat dels
terminis establerts per a la tramitació ordinària.
4.

El procediment d'emergència s'aplicarà quan La Societat
hagi d'actuar de manera immediata a causa d'esdeveniments
catastròfics, de situacions que suposin greu perill o de
necessitats que afectin la seguretat i salut pública.
L'expedient de contractació s'ajustarà a la següent
tramitació excepcional:
a. L'òrgan de contractació competent, sense obligació
de tramitar expedient, podrà ordenar l'execució de
quant sigui necessari per pal·liar l'esdeveniment
produït,
satisfer
la
necessitat
sobrevinguda
o
contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part,
sense subjectar-se als requisits formals establerts en
aquestes Instruccions Internes.
b. Les contractacions que s'hagin celebrat seguint
l'expedient d'emergència es publicaran al Perfil del
contractant de l'entitat.
c. Les prestacions relatives a la resta de l'activitat
necessària per completar l'objectiu proposat per la
societat, però que ja no tinguin caràcter d'emergència,
es contractaran conforme al que estableix les presents
Instruccions Internes.

Secció II. Plec de Condicions Economicoadministratives i Plec
de Condicions Tècniques.
Article 20. Plec de Condicions Economicoadministratives
1.

En els Plecs de Condicions Economicoadministratives
s'inclouran els pactes i condicions definitòries dels
drets i obligacions de les parts en els seus aspectes
jurídics i econòmics, la qual cosa serà aplicable a tot
procediment de contractació, a excepció del d'adjudicació
directa.
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2.

Els Plecs de Condicions Economicoadministratives hauran
d'establir els criteris d'adjudicació del contracte,
podent concretar si algun d'aquests és essencial o si en
algun d'ells s'exigeix una puntuació mínima per sota de
la qual l'oferta serà exclosa.

3.

El Plec de Condicions Economicoadministratives haurà
d'establir la ponderació atribuïda a cadascun dels
criteris de valoració establerts.

4.

El Plec de Condicions Economicoadministratives estarà a
disposició dels interessats, bé mitjançant la seva
publicació al perfil del contractant o altres mitjos de
difusió, bé en la forma i lloc que es determini en
l'anunci de licitació.

5.

Les
clàusules
del
Plec
de
Condicions
Economicoadministratives es consideraran sempre i en tot
cas part integrant del contracte, que haurà de respectar
el contingut d'aquestes.

Article 21. Contingut
Economicoadministratives.

mínim

del

Plec

de

Condicions

El Plec de Condicions Economicoadministratives haurà de
contenir, com a mínim, el següent contingut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Definició de l'objecte del contracte.
Característiques bàsiques del contracte: preu, termini
d'entrega, vigència, etc.
Drets i obligacions específiques de les parts del
contracte.
Les condicions essencials de caràcter tècnic, jurídic i
econòmic que regiran la licitació i el contracte.
Procediment i forma d'adjudicació.
Documents a presentar pels licitadors, així com la forma
i contingut de les proposicions.
Modalitats de recepció de les ofertes.
Criteris d'adjudicació i la seva ponderació.
Els aspectes econòmics i tècnics objecte de negociació en
els procediments negociats.
Règim d'admissió de variants o alternatives.
Garanties que hauran de constituir-se, si escau.
Informació de les condicions de subrogació en les
contractes de treball, si escau.
Sistema de revisió de preus, si escau.
Modificacions.
Termini de durada i pròrrogues.
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Article 22. Plec de Condicions Tècniques.
1.

Els Plecs de Condicions Tècniques hauran de contenir les
especificacions tècniques necessàries per a l'execució
del contracte.

2.

S'entendran per especificacions tècniques les exigències
tècniques que defineixen les característiques requerides
una obra, material, producte, subministrament o servei, i
que permeten caracteritzar-los objectivament de manera
que s'adeqüin a la utilització determinada per l'entitat.
Aquestes exigències tècniques poden incloure la qualitat,
el rendiment, la seguretat o les dimensions, així com els
requisits
aplicables
al
material,
producte,
subministrament o servei quant a la garantia de qualitat,
terminologia, símbols, proves i mètodes de prova,
envasament, marcat i etiquetatge.

3.

En relació amb els contractes d'obra, les especificacions
tècniques poden incloure també els criteris sobre
definició i càlcul de costos, proves, control i recepció
d'obres i tècniques o mètodes de construcció, així com
totes les altres condicions de caràcter tècnic que
l'entitat contractant pogués prescriure, conforme a una
reglamentació general o específica, en relació a les
obres finalitzades i els materials o elements que les
integren.

4.

Les prescripcions tècniques podran incloure exigències de
caràcter mediambiental. Per a la determinació d'aquestes
exigències es podran utilitzar especificacions detallades
per part d'aquestes, tal com estan definides en les
etiquetes ecològiques europees plurinacionals o nacionals
o en qualsevol altra etiqueta ecològica, sempre que
siguin apropiades per definir les prestacions objecte del
contracte i les exigències de l'etiqueta es basin en una
informació científica i estiguin accessibles a tots els
interessats.
Els productes i serveis previstos en una etiqueta
ecològica, que reuneixi les condicions anteriors, es
consideraran que compleixen les exigències mediambientals
establertes en les prescripcions tècniques.
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Article
competència.

23.

Prohibició

d'impediments

a

la

lliure

1.

Les prescripcions tècniques dels contractes hauran de
permetre l'accés en condicions d'igualtat dels licitadors
i no podran tenir com a objecte la creació d'obstacles
injustificats a la lliure competència entre les empreses.

2.

No
podran
establir-se
prescripcions
tècniques
que
esmentin productes d'una fabricació o de procedència
determinats o procediments especials que tinguin per
efecte afavorir o eliminar determinades empreses o
productes, tret que les dites prescripcions tècniques
resultin indispensables per a la definició de l'objecte
del
contracte.
En
particular
queda
prohibida
la
referència a marques, patents o tipus, o a un origen o
procedència determinat. No obstant això, s'admetran
aquestes
referències
acompanyades
de
l'esment
“o
equivalent” quan no existeixi la possibilitat de definir
l'objecte del contracte a través de prescripcions
tècniques prou precises i intel·ligibles.

Article
mediambiental

24.

Requeriments

de

caràcter

social

i

Els Plecs de Clàusules Particulars, com a principi bàsic,
procuraran incloure requeriments detallats de caràcter social
o mediambiental sobre la manera d'executar el contracte, tals
com la recuperació o reutilització dels envasos o embalatges o
productes usats, l'eficiència energètica dels productes o
serveis, el subministrament de productes en recipients
reutilitzables, la recollida i reciclatge dels residus o dels
productes usats a càrrec del contractista, l'obligació de
donar treball a desocupats de llarga durada, l'organització a
càrrec del contractista d'activitats de formació per a joves i
desocupats, l'adopció de mesures de promoció de la igualtat de
sexes o mesures d'integració dels immigrants i l'obligació de
contractar per l'execució del contracte a un nombre determinat
de persones discapacitades i altres anàlegs.
En cas d'incompliment d'aquests requeriments l'entitat
podrà optar per resoldre el contracte per incompliment
culpable del contractista o continuar l'execució amb la
imposició de les penalitats que s'estableixin en el plec o al
contracte.
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Capítol II. Normes de publicitat i terminis de concurrència.
Article 25. Normes de publicitat.
1.

2.

Licitació:
a.

Les licitacions, amb les excepcions que ara es
detallaran, s'anunciaran al Perfil de Contractant,
mantenint-se l'anunci fins a l'adjudicació del
contracte.

b.

La societat podrà publicar al Perfil de Contractant
un anunci previ indicatiu de futures licitacions que
es mantindrà en difusió pública durant els 12 mesos
següents. Als efectes de la reducció de terminis de
concurrència establerts en les presents Instruccions
Internes, l'anunci previ indicatiu haurà d'haver
estat publicat amb un mínim de 20 dies d'antelació a
l'anunci de licitació que correspongui.

c.

Les
convocatòries
de
licitacions
també
podran
anunciar-se en la premsa diària escrita. Així
mateix, l'òrgan de contractació podrà decidir la
publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la
Unió Europea o altres Diaris oficials. Aquests
anuncis tindran efectes merament informatius, sense
que tinguin cap transcendència jurídica als efectes
de determinació de terminis i per a la presentació
d'ofertes o sol·licituds.

d.

Els
contractes
per
procediment
negociat
sense
publicitat, -per raó de la quantia o per raons
distintes
de
la
quantia-,
i
els
contractes
d'adjudicació directa, no requeriran publicitat de
la convocatòria de licitació.

Adjudicació:
a.

Les adjudicacions de tots els contractes regulats en
les presents Instruccions Internes, excepte els
adjudicats de forma directa, es publicaran al Perfil
del Contractant en el termini de 15 dies a comptar
de la data d'adjudicació de cada contracte.

b.

El termini de difusió pública de la informació
contractual es mantindrà un mínim d'1 mes a comptar
de la data d'adjudicació del contracte.
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c.

La publicitat dels contractes d'adjudicació directa
es
realitzarà
al
perfil
del
contractant
amb
periodicitat
trimestral,
mitjançant
anunci
simplificat, mantenint-se per un termini mínim d'1
mes.

Article 26. Contingut dels anuncis previs indicatius, de
licitació i d'adjudicació.
1.

En aquells supòsits en què la societat decideix realitzar
un anunci previ indicatiu, aquest es publicarà d'acord,
amb caràcter general, amb el format establert en l'Annex
I de les presents Instruccions Internes.

2.

En tots aquells procediments regulats en les presents
Instruccions Internes en què així s'estableixi, l'entitat
procedirà a publicar un anunci de licitació d'acord, amb
caràcter general, amb el format establert en l'Annex II
de les presents Instruccions Internes, que regularà el
contingut mínim de l'anunci.

3.

Tots els contractes adjudicats a l'empara de les presents
Instruccions Internes, a excepció dels adjudicats de
forma directa, es publicaran d'acord, amb caràcter
general, amb el format establert en l'Annex III de les
presents Instruccions Internes.
Article 27. Terminis de concurrència.

1.

En els procediments oberts i restringits, el
mínim per a la presentació de les ofertes serà de
per als contractes de subministraments i serveis,
dies per als contractes d'obres, a partir de la
publicació de l'anunci.

termini
12 dies
i de 15
data de

El termini de presentació de sol·licituds de participació
en els restringits serà com a mínim de 3 dies hàbils.
Els terminis regulats en el punt anterior
reduïts a la meitat en cas d'urgència.

podran

ser

En el cas que s'hagi publicat un anunci previ indicatiu,
els terminis mínims establerts es podran reduir en 4
dies.
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2.

En els procediments negociats el termini de consulta i
presentació es determinarà en cada cas en el Plec de
clàusules particulars i en la carta d'invitació als
candidats seleccionats. En tot cas, haurà d'establir-se
un termini suficient per garantir la concurrència,
igualtat de tracte i no discriminació dels licitadors.

TITULO IV.- PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

Capítol I. Procediments d'adjudicació.
Article 28. - Procediments d'adjudicació.
1.

Els contractes regulats en les presents Instruccions
Internes
s'adjudicaran
d'acord
amb
les
previsions
d'aquest Títol i utilitzant algun dels procediments
següents:
a. Procediment obert
b. Procediment restringit
c. Procediment negociat sense publicitat
i. Procediment negociat sense publicitat per raó de
la quantia.
ii. Procediment negociat sense publicitat per raons
distintes de la quantia.
d. Procediment negociat
Contractant.

amb

publicitat

al

Perfil

del

e. Adjudicació directa
2.

L'adjudicació es realitzarà ordinàriament utilitzant el
procediment obert o el procediment restringit.

3.

Podrà seguir-se el procediment negociat amb publicitat al
perfil del contractant:
a. En les contractes d'import superior a 50.000 Euros i
inferior a 1.000.000 Euros en obres, i superior a
50.000 Euros i inferior a 100.000 Euros en la resta
de contractes.
b. Quan les ofertes rebudes en un procediment obert o
restringit
celebrats
prèviament
hagin
estat
declarades irregulars, inacceptables o inadequades.
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4.

Podrà seguir-se el procediment negociat sense publicitat,
que requerirà la concurrència, si és possible, d'un mínim
de 3 ofertes, en els supòsits següents:
a. Per raó de la quantia: En serveis i subministraments
per un import igual o superior a 18.000 € i inferior
o igual a 50.000 €.
b. Per causa diferent de la quantia: En els supòsits
recollits en les presents instruccions (semblants
als previstos en els articles 171, 173 i 174 del
TRLCSP).

5.

Podran adjudicar-se directament: els contractes el valor
dels quals estimat sigui inferior o igual a 50.000 euros
a les contractes d'obres, i inferior a 18.000 Euros en la
resta dels contractes.
Article 29. Procediment obert

En el procediment obert tot empresari interessat podrà
presentar ofertes, quedant exclosa tota negociació dels termes
del contracte amb els licitadors.
Article 30. Desenvolupament del procediment obert
El procediment obert s'ajustarà als tràmits següents:
a. Incoació de l'expedient de contractació.
b. Anunci de licitació en els termes establerts en les
presents Instruccions Internes, on s'indicarà que
són plenament accessibles els Plecs de Condicions
economicoadministratives i Condicions Tècniques, si
escau, i la resta de documentació necessària per a
l'execució del contracte.
c. Obertura de la documentació administrativa.
d. Obertura de les ofertes tècniques.
e. Valoració de les ofertes tècniques.
f. Obertura de les ofertes econòmiques.
g. Valoració de les ofertes econòmiques.
h. Adjudicació
del
contracte
per
l'òrgan
de
contractació
i. Publicació
de
l'adjudicació
al
Perfil
de
Contractant.
j. Formalització de l'oportú contracte.
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Article 31. Procediment restringit
En el procediment restringit només podran presentar
proposicions
aquells
empresaris,
que
en
data
la
seva
sol·licitud i en atenció a la seva solvència, es trobin
inscrits en el Sistema de Classificació de Proveïdors a qui es
fa referència en l'article 11 de les presents Instruccions. En
aquest procediment està prohibida tota negociació dels termes
de contracte amb els sol·licitants o candidats.
Article 32. Desenvolupament del procediment restringit
a. Incoació de l'expedient de contractació.
b. Anunci de licitació, que inclourà en tot cas els
criteris per a la selecció de candidats, així com el
nombre mínim d'empresaris a què s'invitarà a
participar, que no serà inferior a cinc, sempre que
això sigui possible.
c. Presentació de sol·licituds de participació:
i.
Els interessats hauran de presentar les
seves sol·licituds de participació dins la data
i a l'adreça que es determini en l'anunci de
licitació.
ii.
Les sol·licituds de participació hauran
d'anar acompanyades del Certificat d'inscripció
en el Sistema de Classificació de Proveïdors.
d. Selecció d'empresaris a invitar: Comprovada la
vigència i conformitat de la inscripció en el
Sistema
de
Classificació
de
Proveïdors
se
seleccionarà als que s'hagi d'invitar a presentar
proposició.
e. Invitacions: Les invitacions hauran de ser enviades
simultàniament, per correu electrònic o altres
mitjos per escrit, a tots els empresaris triats,
assenyalant la data límit i lloc per a la
presentació
de
les
ofertes,
adjuntant
la
documentació necessària per a la realització de les
ofertes.
f. Obertura de les ofertes tècniques.
g. Valoració de les ofertes tècnica.
h. Obertura de les ofertes econòmiques.
i. Valoració de les ofertes econòmiques.
j. Adjudicació
del
contracte
per
l'òrgan
de
contractació
k. Publicació
de
l'adjudicació
al
Perfil
de
Contractant.
l. Formalització de l'oportú contracte.
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Article 33.- Procediment negociat.
En el procediment negociat l'adjudicació recaurà en el
licitador justificadament triat per l'òrgan de contractació,
després d'efectuar consultes amb almenys tres empreses
capacitades per a la realització de l'objecte del contracte,
sempre que sigui possible, i negociar les condicions del
contracte amb un o diversos d'ells.
Article 34. Desenvolupament del procediment negociat amb
publicitat al perfil del contractant.
L'adjudicació
de
contractes
mitjançant
procediment
negociat amb publicitat al Perfil de contractant haurà
d'ajustar-se als tràmits següents:
a. Incoació de l'expedient de contractació conforme
s'estableix en l'article 18 de les Instruccions
Internes.
b. Anunci
de
licitació:
La
convocatòria
a
la
participació de tots els interessats podrà limitar
els licitadors que seran invitats a presentar
ofertes, en els termes dels apartats “c” i “d”.
c. Presentació de sol·licituds:
i.
Els interessats hauran de presentar les
seves sol·licituds de participació dins la data
i al lloc que es determini en l'anunci de
licitació.
ii.
Les sol·licituds de participació hauran de
contenir la informació i documentació que
s'indiqui
en
el
Plec
de
Condicions
Economicoadministratives.
d. Selecció d'empresaris a invitar: Si s'acudeix al
sistema
de
classificació
de
proveïdors
se
seleccionarà els participants entre els candidats
classificats.
En
cas
contrari,
l'òrgan
de
contractació un cop comprovada la personalitat i
solvència dels sol·licitants seleccionarà als que
s'hagi d'invitar a presentar proposició, que no serà
inferior a tres, sempre que això sigui possible.
e. Invitacions: Les invitacions hauran de ser enviades
simultàniament, per correu electrònic o altres
mitjos per escrit, a tots els empresaris triats,
assenyalant la data límit i lloc per a la
presentació
de
les
ofertes,
adjuntant
la
documentació necessària per a la realització de les
ofertes.
f. Presentació ofertes: Els empresaris seleccionats
presentaran les seves ofertes en les condicions i
termini indicat en l'invitació.
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g. Recepció ofertes: Rebudes les propostes o ofertes
s'iniciarà
el
procés
de
negociació
amb
els
licitadors, vetllant que tots els licitadors rebin
el mateix tracte. En particular no es facilitarà de
forma discriminatòria informació que pugui donar
avantatge a determinats licitadors respecte a
altres. No obstant això, si així constés en l'anunci
de licitació, es podran modificar les condicions
essencials assumint les solucions o propostes
presentades pels licitadors i procedint a una nova
petició de consultes amb aquests.
h. Obertura de les ofertes.
i. Valoració de les ofertes
j. Adjudicació per l'òrgan de contractació
k. Publicació
de
l'adjudicació
al
Perfil
de
Contractant.
l. Formalització
de
l'oportú
contracte
amb
l'adjudicatari.
Article 35.
Procediment negociat sense publicitat per
raons diferents de la quantia.
Podrà
adjudicar-se
per
procediment
negociat
sense
publicitat el contracte en qualsevol dels supòsits següents:

1. Causes generals aplicables a tot tipus de contractes:
a. Quan per raons tècniques o artístiques o per
qualsevol altra raó relacionada amb la protecció de
drets d'exclusivitat, el contracte únicament es
pugui encomanar a un empresari o professional
determinat.
b. Quan
per
una
imperiosa
urgència
resultant
d'esdeveniments imprevisibles i no imputables a
l'entitat, es requereixi una immediata tramitació,
que no pugui aconseguir-se mitjançant l'aplicació de
la tramitació d'urgència.
c. Quan després d'haver-se seguit un procediment obert
o restringit no s'hagin presentat ofertes, sempre
que les condicions originals del contracte no es
modifiquin substancialment.
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2. Causes aplicables als contractes d'obra:
a. Quan es tracti d'obres complementàries que no
figurin en el projecte ni al contracte, però que a
causa d'una circumstància imprevista passin a ser
necessàries per executar l'obra tal com estava
descrita en el projecte o al contracte sense
modificar-la, i la seva execució es confiï al
contractista de l'obra principal d'acord amb els
preus que regeixen per al contracte primitiu o que,
si escau, es fixin contradictòriament, sempre que
concorri el requisit següent:
Que les obres no es puguin separar tècnica o
econòmicament del contracte primitiu sense causar
grans inconvenients a l'entitat o que, encara que
resultin
separables,
siguin
estrictament
necessàries per al seu perfeccionament.
b. Quan les obres consisteixin en la repetició d'obres
semblants adjudicades a través d'un procediment
obert o restringit al mateix contractista per
l'òrgan de contractació, sempre que s'ajustin a un
projecte base que hagi estat objecte del contracte
inicial adjudicat mitjançant els dits procediments,
i que la possibilitat de fer ús d'aquest procediment
estigui indicada en l'anunci de licitació del
contracte inicial i que l'import de les noves obres
s'hagin computat en fixar la quantia total del
contracte.
Únicament es podrà recórrer a aquest procediment
durant un període de tres anys, comptats a partir de
la formalització del contracte inicial.

3. Causes aplicables als contractes de serveis:
a. Quan es tracti de serveis complementaris que no
figurin en el projecte ni al contracte, però que a
causa d'una circumstància imprevista passin a ser
necessàries per executar el servei tal com estava
descrit en el projecte o al contracte sense
modificar-lo, i la seva execució es confiï a
l'empresari a qui es va adjudicar el contracte
principal d'acord amb els preus que regeixen per a
aquest o que, si escau, es fixin contradictòriament,
sempre que concorri el requisit següent:
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Que els serveis no es puguin separar tècnica o
econòmicament del contracte primitiu sense causar
grans inconvenients a l'entitat o que, encara que
resultin
separables,
siguin
estrictament
necessaris per al seu perfeccionament.
b. Quan els serveis consisteixin en la repetició
d'altres semblants adjudicats per un procediment
obert o restringit al mateix contractista per
l'òrgan de contractació, sempre que s'ajustin a un
projecte base que hagi estat objecte del contracte
inicial adjudicat mitjançant els dits procediments,
i que la possibilitat de fer ús d'aquest procediment
estigui indicada a l'anunci de licitació del
contracte inicial i que l'import dels nous serveis
s'hagin computat en fixar la quantia total del
contracte. Únicament es podrà recórrer a aquest
procediment durant un període de tres anys, comptats
a partir de la formalització del contracte inicial.
4. Causes aplicables als contractes de subministrament:
a. Quan els productes es fabriquin exclusivament per a
finalitats d'investigació, experimentació, estudi
desenvolupament; aquesta condició no s'aplicarà a la
producció
en
sèrie
destinada
a
establir
la
viabilitat comercial del producte o a recuperar els
costos d'investigació i desenvolupament.
b. Quan
es
tracti
d'entregues
complementàries
efectuades
per
al
proveïdor
inicial
que
constitueixin
bé
una
reposició
parcial
de
subministraments o instal·lacions d'ús corrent, o bé
una ampliació dels subministraments o instal·lacions
existents, si el canvi de proveïdor obligui a
l'òrgan de contractació a adquirir material amb
característiques tècniques diferents, donant lloc a
incompatibilitats o a dificultats tècniques d'ús i
manteniment desproporcionats. La durada d'aquests
contractes, així com la dels contractes renovables,
no podrà ser, per regla general, superior a tres
anys.
c. Quan es tracti de compres d'ocasió, sempre que sigui
possible adquirir subministraments aprofitant una
ocasió especialment avantatjosa que s'hagi presentat
en un període de temps molt breu i l'import de
compra sigui considerablement més baix a l'habitual
del mercat.
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En aquests casos
se sol·licitaran ofertes, almenys, a
tres empreses per a la realització de l'objecte del contracte,
sempre que això sigui possible. Si no ho fos, es deixarà
deguda constància en l'expedient.
Article 36. Adjudicació directa.
Per a la contractació tan sols es requerirà el demanat al
contractista i/o el pressupost d'aquest.
Els contractes menors no podran tenir una durada superior
a un any ni ser objecte de pròrroga.
Amb independència de la quantia, es consideraran compres
menors i, per tant, podran ser objecte de contractació
directa, les contractacions o compres amb preu sotmès a tarifa
o on aquest no pugui ser negociable com: subscripció de
revistes, contractació de cursos de formació organitzats per
alguna
entitat
i
als
que
només
càpiga
subscriure's,
contractació d'anuncis en Butlletins Oficials, compra d'espais
publicitaris en mitjans de comunicació, contractes de baixa
tensió i de gas en baixa i altres equivalents.

Capítol II. De la presentació de les proposicions.

Article 37. Forma de presentació de les ofertes en els
procediments regulats en les presents Instruccions Internes.
Les ofertes dels interessats hauran d'ajustar-se als
concrets plecs de clàusules particulars i la seva presentació
suposarà l'acceptació incondicionada de les seves clàusules
sense excepció o cap reserva.
Les ofertes es presentaran sempre en tres sobres tancats:
Sobre 1 “Documentació”, Sobre 2 “Oferta Tècnica, i Sobre 3
“Oferta Econòmica”. Si bé en els procediments restringits i
negociats el sobre 1 es presentarà amb la sol·licitud de
participació.
Les ofertes hauran d'entregar-se a les dependències o
oficines expressades en l'anunci, o enviades per correu dins
el termini d'admissió assenyalat en aquell, tret que el plec
autoritzi un altre procediment, respectant-se sempre el secret
de l'oferta.
Quan la documentació s'enviï per correu, l'empresari
haurà de justificar la data d'imposició de l'enviament a
l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació la
remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el
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mateix dia. També podrà anunciar-se per correu electrònic, si
s'admet en el plec de clàusules administratives particulars,
sempre que es de constància de la seva transmissió i
contingut. En aquest supòsit, es procedirà a l'obtenció de
còpia impresa i al seu registre, que s'incorporarà a
l'expedient.
Sense la concurrència d'ambdós requisits no serà admesa
la documentació si és rebuda per l'òrgan de contractació amb
posterioritat a la data i hora de la finalització del termini
assenyalat en l'anunci.
Tots els licitadors hauran d'assenyalar en el moment de
presentar les seves propostes a més de la seva adreça postal,
una adreça de correu electrònic per a les comunicacions i
relacions que, en general, es derivin del procediment
d'adjudicació.
Cada licitador
no podrà presentar més d'una oferta,
sense perjudici de la possibilitat de presentar variants o
millores, si així es preveu expressament en el Plec de
Condicions Economicoadministratives i en l'anunci. Tampoc
podrà subscriure cap proposta en Unió Temporal amb altres si
ho ha fet individualment o figurar en més d'una Unió Temporal.
La infracció l'anterior donarà lloc a la inadmisió de totes
les ofertes per ell subscrites.
La presentació de distintes proposicions per empreses
vinculades, en els termes de l'article 42 del Codi de Comerç,
produirà els efectes que s'estableixen en el TRLCSP i
normativa de desplegament en relació a l'aplicació del règim
d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats.
El termini de validesa de les ofertes es determinarà en
el Plec de Condicions Economicoadministratives.
Article 38. Contingut dels Sobres.
1.

Les proposicions dels interessats seran secretes i hauran
d'ajustar-se a les prescripcions contingudes en els plecs
de contractació.

2.

El Sobre 1 relatiu a la documentació acreditativa de la
capacitat i solvència dels licitadors haurà de contenir
els documents següents:
a. Si s'acudeix al sistema de classificació de proveïdors:
Acreditació d'inscripció en el sistema.
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b. Si no s'acudeix al sistema de classificació
proveïdors (conforme art. 146.1 del TRLCSP):

de

Els que acreditin la personalitat jurídica
l'empresari i, si escau, la representació.

de

Els que justifiquin els requisits de solvència
econòmica, financera i tècnica o professional.
Declaració responsable de no estar sotmès en
prohibició de contractar, així com d'estar al
corrent d'obligacions tributàries i de seguretat
Social, sense perjudici que de la justificació
acreditativa de tal requisit hagi de presentar-se
abans de l'adjudicació.
Una adreça de correu electrònic en què efectuar
les notificacions
Els empresaris que desitgin prendre part en la
licitació sota la forma d'Unió Temporal d'Empreses
hauran d'aportar compromís de constitució de la
dita Unió en què s'especificarà les empreses que
la
integren
així
com
el
percentatge
de
participació de cadascuna d'elles en l'Unió.

Per a les empreses estrangeres, en els casos en
què el contracte vagi a executar-se a Espanya, la
declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre,
per a totes les incidències que de mode directe o
indirecte poguessin sorgir del contracte, amb
renúncia,
si
escau,
al
fur
jurisdiccional
estranger que pogués correspondre al licitador.

3.

En el Sobre 2,
l'oferta tècnica.

els

licitadors

hauran

de

presentar

4.

En el Sobre 3 es presentarà la proposició econòmica
segons el model establert en el Plec de Condicions
Economicoadministratives.

En l'expedient es deixarà constància dels documents que
figuren en cada sobre i de tot el que actua.
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Article 39. Obertura del sobre 1. Qualificació
documentació, defectes i omissions subsanables.

de

la

La
qualificació
de
la
documentació
presentada
es
realitzarà per les persones designades per l'entitat en acte
no públic, després de l'obertura del sobre 1 que conté la
documentació acreditativa de la personalitat i capacitat dels
empresaris.
Si s'observessin defectes o omissions subsanables en la
documentació es comunicarà per escrit als licitadors afectats,
concedint-los un termini no superior a 3 dies hàbils perquè
els licitadors els corregeixin o esmenin.
Correspondrà la no admissió al procediment de licitació a
aquells licitadors que tinguin defectes no subsanables o no
els hagin esmenat en el termini atorgat.
Es consideraran no subsanables els defectes consistents
en l'inexistència dels requisits exigits, i subsanables
aquells que facin referència a la mera falta d'acreditació
dels mateixos.
Article 40. Obertura dels Sobres 2 i 3.
1.

Un cop realitzades les actuacions previstes en l'apartat
anterior, es procedirà a l'obertura dels sobres 2 i 3. En
el cas de procediment obert i restringit s'obrirà primer
el Sobre 2 i un cop es trobi valorat, es procedirà a
l'obertura del sobre 3 en acte públic, al lloc i dia que
prèviament s'hagi assenyalat.

2.

Si alguna proposició no guardés concordança amb la
documentació examinada i admesa, excedís del pressupost
base de licitació, variés substancialment el model
establert, comportés error manifest en l'import de la
proposició, o el licitador reconegués que conté error o
inconsistència que la fan inviable, serà rebutjada.
Al contrari, el canvi o omissió d'algunes paraules del
model, no alterin el seu sentit, no serà causa suficient
per rebutjar la proposició.
Quan en l'oferta económica existeixi discrepància entre
l'import indicat en nombres i l'indicat en lletres,
prevaldrà l'import indicat en lletres. Igualment, en el
cas que l'oferta econòmica no especifiqui res en relació
a l'Impost sobre el Valor Afegit, s'entendrà que en
l'oferta económica està inclòs l'IVA.
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Si l'entitat considera que l'oferta presentada resulta
fosca
i
inconcreta,
podrà
sol·licitar
aclariments
respectant en tot cas el principi d'igualtat de tracte i
no discriminació dels licitadors que, en cap cas, podran
modificar-la. El termini de contestació no podrà ser
superior a 10 dies.
L'oferta
econòmica
únicament
podrà
ser
objecte
d'aclariments en les condicions del paràgraf precedent
quan el preu ofert vingui referit en una fórmula, equació
o semblant, respectant sempre el principi d'igualtat de
tracte i no discriminació dels licitadors que, en cap
cas, podran modificar l'oferta presentada.
3.

Les ofertes tècniques es remetran als serveis tècnics de
la Societat perquè emetin un informe.
Article 41.- Valoració de les proposicions

L'avaluació
de
les
ofertes
conforme
a
criteris
quantificables mitjançant la mera aplicació de formules es
realitzarà després d'efectuar prèviament la d'aquells altres
criteris en què no concorri aquesta circumstància, deixant-se
constància documental d'això.
Article
42.
desproporcionats.

Ofertes

amb

valors

anormals

o

Quan
s'identifiqui
una
proposició
que
pugui
ser
considerada desproporcionada o anormal, l'entitat atorgarà un
termini màxim de 10 dies al licitador afectat fi que
justifiqui.
Els criteris per a la consideració d'ofertes anormalment
baixes
hauran
d'establir-se
en
el
Plec
de
Condicions
Economicoadministratives.
Serà l'òrgan de contractació el que acceptarà o rebutjarà
les ofertes desproporcionades o anormals, amb un informe previ
tècnic corresponent.
Serà imprescindible per poder admetre a licitació una
oferta inicialment qualificada com anormal o desproporcionada,
que el licitador que la formuli presenti un informe acreditant
que l'oferta econòmica no va en detriment de l'escrupolós
compliment dels requeriments tècnics i de seguretat del
projecte. Aquest informe haurà de ser expressament acceptat
pels serveis tècnics de la Societat.
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Article 43. Aplicació dels criteris d'adjudicació.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació
de l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà d'atendre's a
criteris directament vinculats a l'objecte del contracte, tals
com la qualitat, el preu, el termini d'execució o entrega de
la prestació, el cost d'utilització, les característiques
mediambientals,
la
rendibilitat,
el
valor
tècnic,
les
característiques estètiques o funcionals, la disponibilitat i
cost dels recanvis, el manteniment, l'assistència tècnica, el
servei postvenda o altres semblants.
Quan només s'utilitzi un criteri d'adjudicació, aquest ha
de ser, necessàriament, el del preu més baix.
Els
criteris
que
han
de
servir
de
base
per
a
l'adjudicació del contracte es determinaran per la Societat i
es detallaran en els plecs de clàusules administratives
particulars.
Quan es prengui en consideració més d'un criteri, haurà
de precisar-se en els plecs la ponderació relativa atribuïda a
cadascun d'ells, que podrà expressar-se fixant una banda de
valors amb una amplitud adequada. En el cas que el procediment
d'adjudicació
s'articuli
en
diverses
fases,
s'indicarà
igualment en quals d'elles s'aniran aplicant els distints
criteris, així com el llindar mínim de puntuació exigit al
licitador per continuar en el procés selectiu.
Quan, per raons degudament justificades, no sigui
possible ponderar els criteris triats, aquests s'enumeraran
per ordre decreixent d'importància.
Article
directa.

44.

Excepció

dels

procediments

d'adjudicació

Les normes i requisits establerts en aquest Capítol i el
següent no seran aplicables als procediments d'adjudicació
directa regulats en les present Instruccions Internes.
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Capítol III. De l'adjudicació dels contractes.

Article 45. Requeriment de documentació al licitador que
hagi formulat l'oferta més avantatjosa.
Valorades les ofertes, es requerirà al licitador que hagi
presentat l'oferta més avantatjosa perquè en el termini
establert en els Plecs present la documentació justificativa
de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb La Seguretat Social.
Els Plecs Particulars podran preveure la no necessitat
d'aquest tràmit l'oferta més avantatjosa provingui d'una
societat participada o pertanyent al grup de l'entitat
contractant.
La selecció de l'oferta més
comunicada a la resta de licitadors.

avantatjosa

serà

també

En el cas que no s'aportació la documentació necessària
en el termini establert en els Plecs per causes imputables al
contractista, la Societat retirarà l'adjudicació, i podrà
demandar el licitador pels danys i perjudicis causats.
En aquests supòsits, l'entitat procediria a adjudicar el
contracte a la següent oferta econòmicament més avantatjosa.
Article 46. Adjudicació del contracte.
L'adjudicació haurà de realitzar-se en el termini
establert en els Plecs a comptar del següent al de recepció de
la documentació requerida al licitador que va presentar
l'oferta més avantatjosa.
De
no
produir-se
l'adjudicació
dins
els
terminis, els licitadors tindran dret a retirar
proposició, sense cap tipus d'indemnització.

referits
la seva

Sense perjudici de l'anterior, l'òrgan de contractació
podrà sol·licitar als licitadors que mantinguin la seva oferta
per un termini superior, prèvia comunicació als licitadors,
mantenint-se la licitació amb aquells licitadors que acceptin
la pròrroga.
L'Òrgan
de
contractació
tindrà
alternativament,
la
facultat d'adjudicar el contracte a la proposició globalment
més avantatjosa o declarar-lo desert.
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L'adjudicació es publicarà al Perfil del Contractant o
mitjà de difusió alternatiu en el termini de 15 dies des de
l'adjudicació del contracte.
L'òrgan de contractació podrà deixar sense efecte el
procediment de contractació, en qualsevol de les seves fases
inclosa la d'adjudicació quan concorrin circumstàncies de
caràcter fàctic o jurídic que, de manera lògica i raonable, ho
justifiqui.
Article 47. Formalització.
El document de formalització dels contractes
subscrit per l'òrgan de contractació i el contractista.

serà

Els contractes es perfeccionaran amb la signatura del
contracte,
obligatòriament
en
els
procediments
obert,
restringit i negociat i potestativament en el procediment
d'adjudicació directa, que podrà formalitzar-se mitjançant
factura.
El
contracte
haurà
de
formalitzar-se
per
escrit,
mitjançant document privat, signant-se per les parts, en el
termini que fixin els plecs de condicions i com a màxim abans
de 30 dies a comptar de la data de notificació de la selecció
de l'oferta més avantatjosa, i prèvia aportació de la
documentació requerida.
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués
formalitzat el contracte dins els terminis indicats, la
Societat podrà acordar la revocació de l'adjudicació, donant
un tràmit d'audiència a l'interessat de 10 dies naturals. En
aquest supòsit l'entitat podrà demandar la indemnització pels
danys i perjudicis causats. En aquests casos, l'entitat podrà
adjudicar el contracte a la següent oferta econòmicament més
avantatjosa.

Article 48.Cessió i subcontractació.
A falta de previsió respecte d'això en els plecs, amb
relació a la cessió i subcontractació del contracte s'estarà
al que disposa els articles 226 i 227 del TRLCSP. En cap cas
podran ser cessionaris o sotscontractistes els qui incorrin en
prohibició de contractar.
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Article 49. Modificacions
Els contractes podran ser objecte de modificació sempre
que en els plecs o en l'anunci de licitació es contempli
aquesta possibilitat i es compleixi amb el que disposa els
articles 105 i següents del TRLCSP.
Les modificacions dels contractes seran objecte
publicació al perfil del contractant de la Societat.

de

Article 50.Termini de durada dels contractes
1.

La durada dels contractes haurà d'establir-se tenint en
compte la natura de les prestacions, les característiques
del seu finançament i la necessitat de sotmetre's
periòdicament a concurrència la realització d'aquestes.

2.

El contracte podrà preveure una o diverses pròrrogues
sempre
que
les
seves
característiques
romanguin
inalterables durant el període d'execució d'aquestes i
que la concurrència per a la seva adjudicació hagi estat
realitzada tenint en compte la durada màxima del
contracte, inclosos els períodes de pròrroga. En aquest
cas, la pròrroga s'acordarà per l'Òrgan de contractació i
serà obligatòria per a l'empresari, tret que el contracte
expressament prevegi el contrari, sense que pugui
produir-se pel consentiment tàcit de les parts. Aquesta
norma serà aplicable sempre que es tracti de pròrrogues
que comportin addicional econòmic.
2. Les pròrrogues que no impliquin addicional econòmic
podran realitzar-se de mutu acord amb el contractista,
tret que el contracte expressament ho prohibeixi.

Article
contractes

51.

Causes

d'invalidesa

o

nul·litat

dels

Quant a les causes i efectes de la invalidesa o nul·litat
dels contractes s'estarà al que disposa el Plec de Condicions
que resulti d'aplicació i, si no n'hi ha, les normes previstes
en els articles 1.261 a 1.277 del Codi Civil quant a la
invalidesa dels contractes i els articles 1.300 a 1.314 del
Codi Civil quant a la nul·litat dels contractes, s'aplicant
supletòria el que disposa les normes de dret privat.
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Articulo 52. Constitució garanties definitives
Els que resultin adjudicataris de la licitació hauran de
constituir amb caràcter previ a la formalització del contracte
i a favor de l'entitat, la garantia definitiva que, si escau,
s'estableixi en els Plecs.
No obstant això, ateses les circumstàncies concurrents al
contracte,
l'entitat
podrà
eximir
l'adjudicatari
de
l'obligació de constituir la garantia.
Les garanties es podran constituir en qualsevol de les
formes
establertes
en
el
Plec
de
Condicions
Economicoadministratives, fins i tot mitjançant retenció de
preus.

Article 53. Remissió a òrgans o Registres Públics.
En
tot
cas,
l'entitat
procedirà
a
comunicar
els
contractes
que
formalitzi
als
Registres
Públics
que
corresponguin
i
la
resta
d'organismes
de
control,
de
conformitat amb el que disposa l'Art.333 del TRLCSP.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA.- Vocabulari
Als efectes
s'entendrà per:

de

les

presents

Instruccions

Internes

Contracte d'obra: Són contractes d'obres aquells que tenen per
objecte la realització per qualsevol mitjà d'una obra o la
realització dels treballs enumerats en l'annex 1 de la LSE.
Així mateix, també tindran la consideració de contracte
d'obres quan s'encarregui la realització conjunta del projecte
i l'execució de l'obra. S'entén per obra el resultat d'un
conjunt de treballs de construcció o d'enginyeria civil
destinats a complir per si mateixos una funció econòmica o
tècnica, que tingui per objecte un bé immoble.
Els contractes de manteniment de
modalitat dels contractes d'obra.

xarxa

es

consideren

una

Contracte de subministrament: S'entén per contracte de
subministrament aquell que tenen per objecte l'adquisició,
l'adquisició
a
terminis,
l'arrendament
financer
o
l'arrendament amb opció o sense de compra de productes.
Igualment,
tindrà
la
consideració
de
contracte
de
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subministrament
aquell
l'objecte
del
qual
sigui
el
subministrament d'un producte i, de forma accessòria, operació
de col·locació i instal·lació.
Contracte de serveis: S'entén per contracte de servei aquell
que, distint dels d'obres o subministraments, l'objecte
d'aquest sigui la prestació dels serveis referit en l'Annex II
de la LSE.
Així mateix, quan un contracte tingui per objecte al mateix
temps el subministrament de productes i la prestació de
serveis de l'Annex II tindrà la consideració de contractes de
serveis quan el valor estimat dels serveis sigui superior al
dels productes inclosos al contracte. I quan un contracte
tingui per objecte la prestació de serveis de l'Annex II i
inclogui activitats previstes en l'Annex I accessòries en
relació amb l'objecte principal dels contractes també es
considerarà un contracte de serveis.
Empresa Vinculada: S'entén per empresa vinculada aquella sobre
la qual la Societat pugui exercir, directa o indirectament una
influència dominant en raó de la seva propietat, participació
financera o de les normes que la regulen; aquella que pugui
exercir una influència dominant sobre La Societat, i aquella
que estigui sotmesa igual que La Societat a la influència
dominant d'una altra empresa. Es presumirà que hi ha
influència dominant quan una empresa, directa o indirectament,
disposi de la majoria del capital social subscrit d'una altra,
de la majoria dels vots corresponents a les participacions
emeses per l'empresa o ben pugui designar a més de la meitat
dels membres de l'òrgan d'administració, direcció o vigilància
d'aquesta.
SEGONA.- Aplicació del Diàleg Competitiu, Acords Marco,
Sistemes Dinàmics de Contractació i Centrals de Contractació.
Per a l'adjudicació de contractes mitjançant el procediment de
diàleg competitiu o per a la realització d'un concurs de
projectes regulats en el TRLCSP, se seguiran les normes
específiques previstes en els articles 179 a 183 i 184 a 188,
respectivament, de la dita norma.
Per a la composició de la Mesa Especial del Diàleg Competitiu,
l'òrgan de contractació de la Societat respectarà les
proposicions i requisits establerts en l'article 321 del
TRLCSP. Per a la composició dels Jurats de concursos, l'òrgan
de contractació en designar els Jurats respectarà les
proposicions i requisits establerts en l'article 323 del
TRLCSP, no sent necessària la incorporació de 5 personalitats
de notòria rellevància, sinó les que decideixi l'òrgan de
contractació en cada cas.
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En el cas que l'entitat pretengui utilitzar algun dels
sistemes per a la racionalització de la contractació previstos
en el TRLCSP (acords marc i sistemes dinàmics de contractació)
se seguiran les normes previstes en els articles 196 a 202 del
TRLCSP.
L'entitat
podrà
adherir-se
a
sistemes
de
contractació
centralitzada d'obres, serveis i subministraments, sempre que
en el dit sistema es garanteixi el compliment de les presents
instruccions internes de contractació o norma superior més
restrictiva. Igualment, podrà acudir a la contractació
conjunta
esporàdica
de
determinades
contractacions
específiques.
TERCERA.-

Valoració de l'import estimat dels contractes

Sempre que en el text de les presents Instruccions es faci
referència a l'import o quantia dels contractes s'entendrà que
en aquests no està inclòs l'IVA, excepte indicació expressa en
contra.
El càlcul del valor estimat d'un contracte haurà de basar-se
en l'import total, sense incloure l'IVA. Per a aquest càlcul
es deurà tenir en compte l'import total estimat, inclosa
qualsevol forma d'opció eventual, les eventuals pròrrogues del
contracte i, si escau, les primes o pagaments als candidats o
licitadors.
El moment del càlcul de l'estimació del valor serà el de
publicació de l'anunci de licitació o, si aquest no fos
necessari,
el
moment
de
l'inici
de
l'expedient
de
contractació.
Quan un projecte d'obra o un contracte de serveis o de
subministrament hagin de donar lloc a l'adjudicació simultània
de contractes per lots separats, haurà de tenir-se en compte
el valor global estimat de la totalitat dels lots. Si el
global estimat del contracte supera els llindars econòmics de
la LSE, haurà d'aplicar-se per a l'adjudicació de cada lot les
disposicions d'aquesta Llei. No obstant això, l'òrgan de
contractació podrà exceptuar l'aplicació de tals disposicions
respecte dels lots el valor de les quals estimat sigui
inferior a 80.000 Euros –per a contractes de subministrament i
serveis- i inferior a 1.000.000 Euros –per a contractes
d'obra-, sempre que l'import acumulat dels lots exceptuats no
sobrepassi el 20 % del valor acumulat de la totalitat dels
mateixos.
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En les contractes de subministrament quan la provisió de
productes adopti la forma d'arrendament financer, arrendament
o compra venda a terminis, el valor que es prendrà com a base
per calcular el valor estimat del contracte serà el següent:
quan la durada del contracte sigui igual o inferior a dotze
mesos, el valor total estimat per a la durada del contracte.
Quan la durada del contracte sigui superior a dotze mesos, el
valor total inclourà l'import del valor residual.
En les contractes de durada indeterminada, el valor total
estimat del contracte serà el valor mensual multiplicat per 48
mesos.
En el cas de contractes de subministrament o de serveis de
caràcter periòdic o aquells que s'hagin de renovar per un
període de temps determinat, es prendrà com a base de càlcul
del valor estimat del contracte alguna de les quantitats
següents: (i) el valor real dels contractes successius
semblants adjudicats durant l'exercici precedent o durant els
dotze mesos previs, o (ii) el valor estimat total dels
contractes successius adjudicats durant els dotze mesos
següents a la primera entrega o en el transcurs de l'exercici
si aquest fora superior a dotze mesos.
Tot el que no estigui establert en el present article
s'aplicarà el que disposa l'article 88 del TRLCSP.
QUARTA.- Contingut mínim dels contractes.
Els contractes subjectes a les presents Instruccions hauran de
formalitzar-se
per
escrit,
a
excepció
dels
contractes
adjudicats de forma directa per raó de l'import, i inclourà,
com a mínim, els esments següents:
a. La identificació de les parts i acreditació de la
capacitat dels signants per subscriure el contracte.
b. La definició de l'objecte del contracte.
c.
L'enumeració
dels
documents
que
conformen
el
contracte, entre els que necessàriament haurà de constar
el Plec de Condicions Economicoadministratives i de
Condicions Tècniques, si escau. En les contractes d'obres
es farà referència al projecte, si escau.
d. El preu del contracte o la manera de determinar-lo, i
les condicions de pagament. En aquest aspecte, s'estarà
al que disposa la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials.
e. La durada del contracte o les dates estimades d'inici
i finalització, així com la durada de les pròrrogues en
cas d'estar previstes.
f. Les condicions de recepció, entrega o admissió de les
prestacions.
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g. La imposició de penalitzacions, si escau.
h. Les causes de resolució i les seves conseqüències.
i. La submissió a la jurisdicció o arbitratge.
CINQUENA.contracte.

Justificació

de

la

necessitat

i

idoneïtat

del

Amb caràcter previ a la licitació de tot contracte que sigui
objecte de les presents Instruccions, es justificarà la natura
i extensió de les necessitats que pretenguin cobrir-se amb el
contracte, la idoneïtat d'aquest per satisfer-les, la correcta
estimació i adequació del preu i el procediment triat per a
l'adjudicació del contracte.
SISENA.Règim
competent.

jurídic

dels

contractes

Els contractes subscrits per la Societat
presents Instruccions Internes tindran la
contractes privats.

i

jurisdicció

subjecta a les
consideració de

L'ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre
les controvèrsies que sorgeixin en relació a la preparació,
adjudicació, efectes, compliment i extinció dels contractes.
Coneixeran d'aquestes els Jutjats i Tribunals que els
correspongui, excepte previsió legal o contractual en contra,
o excepte quan els plecs, prevegin l'expressa submissió a
arbitratge, de conformitat amb la Llei 60/2003, d'Arbitratge,
amb els requisits establerts en aquesta.
Sense perjudici de l'anterior, els contractes de serveis
compresos entre les categories 17 a 27 de l'Annex II del
TRLCSP amb valor estimat igual o superior a 207.000 euros
(llindar de l'article 37.1 del TRLSCP), seran recorribles
potestativament a través del recurs especial en matèria de
contractació, segons el que preveu l'article 40 i següents del
TRLSCP.
Contra
la
resolució
d'aquest
recurs
especial,
coneixerà la jurisdicció contenciós administratiu.
SETENA.- Arbitratge.
En els Plecs de Clàusules Particulars es podrà establir, per
part de l'òrgan de contractació de la Societat, la remissió a
un arbitratge, de conformitat amb la Llei 60/2003, de 23 de
desembre, d'arbitratge, per solucionar les diferències que
puguin sorgir sobre els efectes, compliment i extinció dels
contractes que se celebrin a l'empara de les presents
Instruccions Internes.
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VUITENA.- Còmput dels terminis.
Els terminis assenyalats en dies en les presents Instruccions
Internes es consideraran com a dies naturals, tret que
expressament s'indiqui que són dies hàbils, supòsit en què es
comptaran de conformitat amb la normativa administrativa.

DISPOSICIONS FINALS.
PRIMERA.- Vigència
Les presents Instruccions entraran en vigor el dia de la seva
publicació al perfil del contractant.

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

ANNEX I. ANUNCI PREVI INDICATIU
Anunci
d'informació
prèvia
dels
de__________________-de_____________________,
durant l'any ________

a

contractes
celebrar

1. Entitat adjudicadores i dades per a l'obtenció
d'informació:
a) Organisme:
b) Domicili:
c) Localitat i codi postal:
d) Telèfon:
e) Fax:
2. Objecte dels contractes i data prevista d'inici dels
procediments
d'adjudicació.
Descripció
genèrica
de
l'objecte i data prevista:
a) Objecte:
b) Valor estimat dels contractes:
c)
Dates
previstes
d'inici
dels
procediments
d'adjudicació:
3. Altres informacions:
4. Data de publicació de l'anunci:
Data:
Signat:
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ANNEX II. ANUNCI DE LICITACIÓ
ANUNCI DE LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE ________
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme:
b) Nombre d'expedient:
2. Objecte del contracte:
a) Tipus de contracte:
b) Descripció de l'objecte:
c) Durada:
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació:
b) Procediment:
c) Criteris d'adjudicació:
4. Pressupost base de licitació:
5. Obtenció de la documentació i informació:
6. Requisits específics del contractista:
a) Mitjans d'acreditació de la solvència:
b) Classificació (si escau):
7. Presentació d'ofertes:
a) Data límit de presentació:
b) Lloc de presentació:
c) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a
mantenir la seva oferta:
d) Admissió de variants:
8. Obertura de les ofertes:
9. Despeses de l'anunci:
Data:
Signat:

ANNEX III. ANUNCI D'ADJUDICACIÓ
ANUNCI D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE_____
1.
a)
b)
2.
a)
b)
3.
a)
b)
4.

Entitat Adjudicadora:
Organisme:
Nombre d'expedient:
Objecte del contracte:
Descripció de l'objecte:
Data de publicació de l'anunci de licitació:
Tramitació i procediment:
Tramitació:
Procediment:
Adjudicació:
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