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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El 31 d’octubre de 2007 es va publicar al  núm. 261 del BOE, la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic (en endavant, LCSP). Simultàniament i en el mateix número del BOE, es va publicar 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, Llei 31/2007 o LSE)-. 
 
Ambdues Lleis van entrar en vigor als sis mesos de la seva publicació. 
 
La societat AIGÜES DE MATARÓ, SA – en endavant, referida en el present Reglament, com AIGÜES MATARÓ – és una 
societat mercantil participada íntegrament per l’Ajuntament de Mataró, i que té com activitat principal la gestió directa del 
sector del subministrament d’aigua potable, sanejament i depuració d’aigües residuals en el Municipi de Mataró.  
 
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 b) de l’article 3.3 de la LCSP. Tanmateix i en virtut del seu objecte, la contractació d’ AIGÜES 
MATARÓ 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) i a la LCSP envers aquells que són 
exclosos de la Llei 31/2007 (Disposició addicional quarta) (14).    
 
Atenent doncs a aquest nou marc normatiu, cal adaptar els procediments de contractació d’ AIGÜES MATARÓ, 
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 de les presents Instruccions Internes 
de Contractació. 
 
En aquest sentit, cal destacar que la Disposició Addicional Quarta de la pròpia LSE(14) 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 412.000 euros, en subministraments i serveis i a 
5.150.000 euros en els contractes d’obres.  

 
(ii) Els contractes exclosos de conformitat amb l’article 18 de la LSE (13). 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, com ara, els d’adquisició d’aigua, els de subministrament d’energia o de 
combustible destinat a la producció d’energia, els d’adquisició o arrendament de terrenys, edificis 
existents o altres béns immobles. 

 
Es destaca que 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 Onzena de la LCSP, (9) 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, el seu apartat segon el següent:   

 

“(...) Los contratos excluidos de la aplicación de la Ley sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, (...), que se celebren en estos sectores por los entes, organismos y entidades 
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mencionados, se regirán por las disposiciones pertinentes de la presente Ley, sin que les sean 
aplicables, en ningún caso, las normas que en ésta se establecen exclusivamente para los contratos 
sujetos a regulación armonizada”.    

 

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 formen part del sector públic i, dins 
d’aquest, reben la consideració de 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:  
 

(i) Els contractes que, celebrats per una entitat que té la consideració de poder adjudicador d’acord amb la 
LCSP i englobats en l’àmbit objectiu de la LSE, són d’import inferior als llindars determinants de 
l’aplicació d’aquesta última Llei: 412.000 euros, en subministraments i serveis i 5.150.000 euros en los 
contractes d’obres.  
 

El règim jurídic aplicable en aquests contractes serà el previst a la LCSP pels contractes no subjectes a 
regulació harmonitzada.  

 

(ii) Els contractes que, exclosos expressament i objectivament de la LSE i amb independència de que el seu 
import superi els llindars tant de l’article 16 de la LSE (11) com els llindars dels articles 13 a 17 de la LCSP, 
(1) es celebrin per un poder adjudicador de la LCSP, se’ls aplicarà el règim previst en la LCSP pels 
contractes no harmonitzats. Tot això sens perjudici que molts dels contractes previstos a l’article 18 de la 
LSE es tracta de contractes que, al seu torn, es troben exclosos de l’àmbit d’aplicació objectiva de la 
LSCP.  

 

Per tant, en la mesura en què aquests contractes es troben sotmesos al règim previst pels contractes no 
harmonitzats, l’adjudicació d’aquests contractes estarà sotmesa als principis de publicitat, concurrència, 
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, havent-se d’aprovar pels seus òrgans competents unes 
instruccions d’obligat compliment en l’àmbit intern d’aquestes entitats. Tot això en virtut d’allò que disposa l’article 
175 de la LCSP. (7) 
 
Però, a més a més, cal destacar un altre supòsit en relació amb el qual les presents instruccions resultaran d’aplicació. 
Aquest és el supòsit referent als contractes relatius a diverses activitats previst a l’article 13 de la LSE (10). I, en 
particular, als efectes que ens ocupen, cal assenyalar el supòsit en què una de les activitats del contracte està 
sotmesa a la LSE i l’altra no està subjecte ni a la LSE ni a la LCSP i objectivament resulta impossible distingir l’objecte 
principal del contracte. En efecte, si aquests contractes són d’imports inferiors als llindars previstos a l’article 16 de 
la LSE (11) i als quals hem fet referència, haurem d’estar a allò previst a la Disposició Addicional 4ª (14) per raó de la 
quantia i, en conseqüència, aplicarem també les regles de l’article 175 de la LCSP.(7)  
 
En conseqüència, la tramitació i adjudicació d’aquests contractes es regirà per les presents Instruccions Internes de 
Contractació (en endavant, I.I.C.) i, això, segons hem dit, d’acord amb el que s’estableix a l’article 175 de la LCSP. (7)  
 

Per tant, les presents Instruccions tenen per objecte regular els procediments de contractació dels contractes que es 
trobin inclosos en els supòsits anteriorment indicats, amb la finalitat de garantir l’efectivitat dels principis de 
publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació i garantir que el contracte 
s’adjudica al candidat que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa.  
 
I, amb la finalitat de garantir el compliment d’aquests principis, s’aproven les presents Instruccions Internes de 
Contractació. 
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TÍTOL I.  DISPOSICIONS GENERALS.  
 

CAPÍTOL 1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 

Article 1. Objecte de les Instruccions Internes de Contractació.  

 
1.- Les presents I.I.C., en compliment d’allò que disposa l’article 175 de la LCSP, (7) tenen per objecte la regulació dels 
procediments de contractació de la societat AIGÜES DE MATARÓ amb la finalitat de garantir l’efectivitat dels principis 
de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, i l’adjudicació del contracte a 
l’oferta econòmicament més avantatjosa, tal i com s’especifica a l’article 134 de la LCSP. (6) 
 
2.- Aquestes I.I.C. no tenen per finalitat regular l’execució, els efectes i l’extinció dels contractes, que es regeixen pel 
dret privat. 
 

Article 2. Àmbit d’aplicació  

 
Aquestes I.I.C. s’apliquen 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, això és:  
 

a) Els contractes exclosos expressa i objectivament de la LSE d’acord amb l’article 18 (13), però sotmesos a la 
LCSP, amb independència de que el seu import superi els llindars tant de l’article 16 de la LSE, (11) com els 
llindars dels articles 13 a 17 de la LCSP. (1) 

b) Els contractes exclosos expressa i objectivament de la LSE d’acord amb l’article 18 (13), però sotmesos a la 
LCSP, amb independència de que el seu import superi els llindars tant de l’article 16 de la LSE (11), com els 
llindars dels articles 13 a 17 de la LCSP. (1) 

c) Els contractes el valor estimat dels quals sigui inferior als llindars indicats, relatius a diverses activitats quan 
una d’aquestes estigui subjecta a la Llei 31/2007 i  l’altra no estigui sotmès ni a l’esmentada Llei ni a la Llei de 
contractes del sector públic i sigui objectivament impossible determinar l’objecte principal del contracte.  

d) La contractació relativa a diverses activitats quan una d’aquestes estigui subjecta a la Llei 31/2007 i  l’altra 
activitat a la LCSP i sigui objectivament impossible determinar l’objecte principal del contracte.  

 

Article 3. Definició dels contractes sotmesos a les presents I.I.C. 

 
1. Contracte d’obra.  
 
S’entén per obra el resultat d’un conjunt de treballs de construcció o d’enginyeria civil destinats a complir per sí 
mateix una funció econòmica o tècnica. A aquets efectes, són contractes d’obres aquells que tenen per objecte la 
realització d’una obra o la realització dels treballs enumerats a l’annex 1 de la Llei 31/2007(15).  Així mateix, també 
tindran la consideració de contracte d’obres quan s’encarregui la realització conjunta del projecte i l’execució de 
l’obra.  
 
2. Contracte de Subministrament.  
 
S’entén per contracte de subministrament aquells que tenen per objecte l’adquisició, l’adquisició a terminis, 
l’arrendament financer o l’arrendament amb o sense opció de compra de productes. Igualment, serà un contracte de 
subministrament aquell l’objecte del qual sigui el subministrament de producte i, de forma accessòria, operacions de 
col·locació i instal·lació.  
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3. Contracte de Serveis.  
 
S’entén per contracte de servei aquells que, diferents dels d’obres o subministrament, l’objecte del mateix sigui la 
prestació dels serveis esmentats a l’Anex II A i II B de la Llei 31/2007(16-17).   
 
Així mateix, quan un contracte tingui per objecte al mateix temps el subministrament de productes i la prestació de 
serveis dels Annexos II esmentats tindrà la consideració de contractes de serveis quan el valor estimat dels serveis 
sigui superior al dels productes inclosos en el contracte. I quan un contracte tingui per objecte la prestació de serveis 
de l’Annex II i inclogui activitats contemplades a l’Annex I accessòries en relació amb l’objecte principal del contractes 
també es considerarà contracte de serveis.  
 

Article 4. Valoració de l’import estimat dels contractes i durada 

 
1.- Sempre que el text de les presents I.I.C. 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 a les presents I.I.C. es realitzarà d’acord amb el què preveu a 
l’article 17 de la Llei 31/2007(12). 
 
3.- La durada dels contractes objecte de les presents I.I.C. no podran tenir un caràcter perpetu, indefinit o 
indeterminat, essent necessari que el Plec de clàusules particulars fixi el termini del contracte i el de les pròrrogues de 
les que pugui ser objecte. 
 
Amb caràcter general, s’estarà als terminis de durada establerts a la Llei 31/2007 i a la LCSP, articles 23 i 279 (2 i 8). No 
obstant, tenint en consideració la naturalesa de les prestacions i les característiques del seu finançament, la durada 
dels contractes podrà ser superior, sempre i quan estigui degudament justificat a l’expedient de contractació i tenint 
en consideració la necessitat de sotmetre’ls periòdicament a concurrència. 
 

Article 5. Formalització i contingut mínim dels contractes 

 
1.- Els contractes subjectes a les presents I.I.C. 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 d’adjudicació directa per 
raó d’import tampoc serà necessària la formalització d’un contracte, essent suficient la factura o factures 
corresponents. 
 
2.- Els contractes es perfeccionen amb la seva formalització, qualsevol que sigui el procediment o la forma 
d’adjudicació utilitzada. Els contractes s’hauran de formalitzar en el termini màxim de 30 dies a comptar des de la data 
de notificació de l’adjudicació i prèvia aportació de la documentació requerida per l’òrgan de contractació, llevat que 
en el Plec de clàusules particulars s’estableixi un termini diferent.

 

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

Article 6. Règim jurídic dels contractes i jurisdicció competent 

 
Els contractes subscrits per l’entitat, subjectes a les presents I.I.C., tindran la consideració de contractes privats, sent la 
jurisdicció civil la competent per conèixer les incidències i/o reclamacions que sorgeixin de la preparació, l’adjudicació, 
formalització, efectes, execució i extinció dels mateixos. 
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Els Plecs de Clàusules Particulars podran preveure la remissió a un Arbitratge, de conformitat amb la Llei 60/2003, de 
23 de desembre, d’arbitratge, pel que fa als efectes, compliment i extinció dels contractes celebrats. 
 

Article 7. Perfil de contractant. 

 
1.- L’entitat haurà de difondre a través de la seva pàgina web oficial el Perfil de contractant, degudament identificat 
amb l’expressió “Contractació: Perfil de contractant”, que haurà de ser accessible per tots els possibles licitadors que 
accedeixin a la pàgina web a través d’Internet.  
 
2.- El contingut mínim del Perfil de contractant haurà de ser el següent: 
 

1. Publicació de les presents I.I.C.. 
 
2. Degudament separada entre els contractes d’obres, subministrament i serveis la següent informació:  
 

a. Convocatòries i Anuncis de licitació. 
b. Plecs de Clàusules Particulars i de Prescripcions Tècniques, en el seu cas. 
c. Contractes tipus. 
d. Adjudicacions dels contractes. 
e. Aquella altra informació prevista a les presents I.I.C. o que l’entitat consideri oportú publicar. 

 

 

CAPÍTOL 2. ÒRGANS DE CONTRACTACIÓ I ASSISTÈNCIA 

 

Article 8. Òrgans de contractació 

 
L’Òrgan de contractació pels contractes que són objecte de les presents I.I.C. serà el Consell d’Administració o, per 
delegació d’aquest, el Gerent.  
 
El Gerent serà l’òrgan de contractació del contractes regulats en les presents I.I.C. quan la seva quantia no excedeixi de 
300.000 euros, IVA EXCLÒS. 
 

Article 9. 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 els contractes. 
e) Atorgar i formalitzar els contractes. 
f) Autoritzar les modificacions del contracte. 
g) La recepció i liquidació dels contractes. 
h) La resolució o rescissió dels contractes, quan escaigui. 
i) Interpretació del contracte. 

 

Article 10. Òrgans d’assistència 

 
Els òrgans d’assistència seran anomenats per l’òrgan de contractació i consistiran en una Mesa de Contractació o una 
Unitat Tècnica. 
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Correspondrà a aquests òrgans la revisió i valoració de les ofertes, conforme als criteris d’adjudicació establerts al 
Plec, així com realitzar la proposta d’adjudicació. 
 
La Mesa de contractació estarà integrada per un mínim de 3 membres i la unitat tècnica podrà està integrada per un o 
més membres, interns o externs. 
 
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. 
 
L’obertura de les ofertes econòmiques dels procediments oberts o restringits regulats en les presentes I.I.C., a no ser 
que al Plec de Clàusules Particulars es determini el contrari, serà en acte públic i es publicarà al Perfil de Contractant. 
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TÍTOL II. Dels contractistes 
 

Article 11. Els contractistes: Capacitat i solvència 

 

1. Podran celebrar els contractes regulats en les presents I.I.C. 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 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 causa de prohibició de contractar establertes a 
l’article 49 de la LCSP.(3) 

 

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 podran preveure l’exigència d’una 
determinada classificació. 

 
3. Els mitjans d’acreditació de la solvència seran, preferentment, els previstos als articles 64 a 68 de la LCSP (5). No 
obstant, l’entitat podrà, si ho considera oportú i així ho preveu al Plec de Clàusules Particulars, admetre altres mitjans 
de prova de la solvència diferents dels previstos a la LCSP. 
 
4.- En els procediments d’adjudicació directa per raó de l’import, s’entendrà acreditada l’aptitud de l’empresari o 
professional amb la presentació de la factura corresponent, sempre i quan aquesta reuneixi i contingui les dades i els 
requisits establerts en la normativa que regula el deure d’expedir i lliurar la factura. En qualsevol cas, l’entitat podrà 
requerir, en qualsevol moment, al contractista que acrediti la seva aptitud.  
 
5.- 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. 
 
6.- 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 52 de la LCSP (4). 
 



 

12 

 

TÍTOL III. Actuacions preparatòries dels contractes 
 

 

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS COMUNES ALS CONTRACTES REGULATS EN LES I.I.C. 

 

Article 12. Inici i contingut de l’expedient 

 
1.- Amb l’excepció dels contractes d’adjudicació directa per raó de l’import on no serà necessària la tramitació de cap 
expedient de contractació, tot contracte subjecte a les presents I.I.C. li precedirà la tramitació d'un expedient de 
contractació, en el qual es justificarà la necessitat i idoneïtat del contracte. 
 
2.- L'expedient de contractació s’iniciarà contenint la següent informació: 
 

a. Petició raonada, exposant la necessitat, característiques i valor estimat de les prestacions objecte del contracte. 
 b. El Plec de clàusules particulars aprovades per l’òrgan de    contractació. 
c.  El contracte tipus. 
d.  El Plec de prescripcions tècniques i demés documentació tècnica, si s’escau. 
e. En el cas del contracte d’obres, es requerirà el corresponent projecte o document equivalent. 

 
3.- 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, i aprovant el valor estimat 
del contracte i el pressupost del mateix. 
 

Article 13. Contractació urgent i d’emergència 

 
1.- Els expedients qualificats d’urgents seguiran la mateixa tramitació que els ordinaris amb les següents 
particularitats: 
 

a. L’entitat podrà acordar el començament de l'execució del contracte una vegada que el contracte s'hagi 
adjudicat i abans de la formalització del mateix, sempre que s'hagin constituït les garanties per al 
compliment de les obligacions del contracte que estiguin previstes, si s’escau, en el Plec de clàusules 
particulars.  

b. El termini per a presentar sol·licituds de participació o per a presentar ofertes només es podrà reduir a la 
meitat dels terminis establerts per la tramitació ordinària. 

 
2.- Quan l’entitat hagi d'actuar de manera immediata a causa d'esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin 
greu perill o de necessitats que afectin a la seguretat i salut pública, l'expedient de contractació s'ajustarà a la següent 
tramitació excepcional d’emergència:  
 

a. L'òrgan de contractació competent, sense obligació de tramitar expedient administratiu, podrà ordenar 
l'execució del necessari per a remeiar l'esdeveniment produït, satisfer la necessitat sobrevinguda o 
contractar lliurament el seu objecte, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits formals establerts 
en aquestes I.I.C.. 

b. Executades les actuacions objecte d'aquest règim excepcional, l'òrgan de contractació procedirà a 
l'aprovació de les mateixes i de la despesa corresponent, prèvia justificació tècnica i jurídica del seu 
caràcter d'emergència. Les contractacions que s'hagin celebrat seguint l'expedient d'emergència es 
publicaran al perfil del contractant de la societat.  

c. Les prestacions relatives a la resta de l'activitat necessària per a completar l'objectiu proposat per l’entitat, 
però que ja no tinguin caràcter d'emergència, es contractaran conforme a l'establert en aquestes I.I.C.. 
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Article 14. Plec de clàusules particulars i contracte 

 
1. En tot procediment de licitació, a excepció del d’adjudicació directa per raó de l’import, inferior a 50.000 €, 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,  
així com els criteris d’adjudicació i la seva ponderació, el règim d’admissió de variant o millores i les garanties a 
constituir. També, s’han d’incloure, 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.  
 
3. El Plec de clàusules particulars podran 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 número determinat de persones discapacitats 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 al Plec o al 
contracte. 
 
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.  
 

Article 15. Plec de Prescripcions Tècniques. 

 
1. Els Plecs de Prescripcions Tècniques hauran de contenir les especificacions tècniques necessàries per l’execució del 
contracte. 
 
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 16. Normes de publicitat  

 
1. Les licitacions, amb les excepcions que ara es detallaran, s’anunciaran al Perfil de Contractant de l’entitat. El termini 
de difusió pública de la informació contractual es mantindrà un mínim de tres mesos a comptar des de la data 
d’adjudicació del contracte. 
 
2. Els anuncis també podran anunciar-se a la premsa diària escrita. Així mateix, l’òrgan de contractació podrà decidir la 
publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea o altres Diaris oficials, com el Butlletí Oficial de la Província, el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el Butlletí Oficial de l’Estat. 
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Els anuncis descrits en aquest apartat 2 es realitzaran a efectes merament informatius, sense que tinguin cap 
transcendència jurídica a efectes de determinació de terminis i per a la presentació d’ofertes o sol·licituds. 
 
4. Els contractes d’adjudicació directa per raó de la quantia o per raó d’altres causes regulats en les presents I.I.C. no 
requeriran cap tipus d’anunci de licitació. 
 
5. Les adjudicacions dels contractes regulats en les presents I.I.C., a excepció dels adjudicats de forma directa per raó 
d’import, s’anunciaran al Perfil de Contractant de l’entitat. Aquest anunci s’ha de realitzar en el termini de 15 dies a 
comptar de la data d’adjudicació de cada contracte.  
 

Article 17.  Contingut dels anuncis 

 
1.- En tots aquells procediments regulats en les presents I.I.C. que així s’estableixi, l’entitat procedirà a publicar un 
anunci de licitació d’acord amb el format establert a l’annex número 1 de les presents I.I.C., que regularà el contingut 
mínim de l’anunci. 
 
2.- Tots els contractes adjudicats a l’emparament de les presents I.I.C., a excepció dels adjudicats de forma directa per 
raó de la quantia, es publicaran al Perfil del contractant de l’entitat d’acord amb el format establert a l’annex número 
2 de les presents I.I.C., i en altres mitjans quan així expressament s’estableix a les presents I.I.C.. 
 

Article 18. Terminis de concurrència 

 
Els terminis de concurrència se sotmeten a les regles següents: 
 

1. En el procediment obert, el termini mínim per la presentació de les ofertes serà de 12 dies pels contractes de 
subministraments i serveis i de 16 dies pels contractes d’obres, a partir de la data de publicació de l’anunci. 

 
2. En el procediment restringit, el termini mínim per la presentació de les sol·licituds de participació serà de 12 

dies a partir de la data de publicació de l’anunci. El termini mínim de presentació de les ofertes per part dels 
candidats seleccionats serà de 16 dies per obres i 12 dies per serveis i subministraments, a comptar des de la 
data de l’enviament de la invitació. 

 
3. Els terminis regulats en els dos punts anteriors podran ser reduïts a la meitat en cas d’urgència degudament 

justificada i motivada a l’expedient de contractació. 
 
4. En el procediment negociat el termini de consulta i presentació es determinarà en cada cas al Plec de 

clàusules particulars i en la carta d’invitació als candidats seleccionats. En tot cas, caldrà establir un termini 
suficient per garantir la concurrència, igualtat de tracte i no discriminació dels licitadors, i mai inferior a 7 
dies. 

 
5. Tots els terminis assenyalats en dies a les presents I.I.C. es consideraran com a dies naturals, a no ser que 

expressament s’indiqui una altra cosa. 
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TÍTOL IV.- PROCEDIMENTS DE CONTRATACIÓ 
 

CAPÍTOL 1. PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ. 

 

Article 19.- Procediments subjectes a les presents I.I.C.. 

 
1.- Els contractes regulats en les presents I.I.C. s’adjudicaran d’acord amb algun dels següents procediments que es 
detallen a continuació: 
 

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

 
c1. Procediment negociat amb publicitat al Perfil de Contractant.  
c1. Procediment negociat sense publicitat.  
C3. Procediment negociat per altres raons. 

 
d. Procediment d’adjudicació directa 

 
d1. Procediment d’adjudicació directa per raó d’import. 
d2. Procediment d’adjudicació directa per raons diferents a l’import. 

 
2.- La contractació de la societat es realitzarà, ordinàriament, utilitzant el procediment obert o el procediment 
restringit regulats a les presents I.I.C.. En els supòsits previstos en els apartats 3 i 4 del present article, la societat 
podrà adjudicar els contractes pel procediment negociat, amb o sense publicitat, o pel procediment d’adjudicació 
directe. Igualment, la societat podrà utilitzar sistemes per la racionalització de la contractació en els termes establerts 
a les presents I.I.C.. 
  
3.- Es podrà adjudicar un contracte mitjançant el procediment negociat amb publicitat al perfil de contractant per raó 
de l’import, quan el valor estimat del contracte sigui inferior a 100.000 Euros en subministrament i serveis, i inferior a 
1.000.000 Euros, en obres.  
 
No obstant, pels contracte que el seu valor estimat sigui inferior a 60.000 Euros en subministraments i serveis, i 
inferior a 200.000 Euros en obres, no serà necessari realitzar cap anunci de licitació, però serà necessari sol·licitar 
ofertes, al menys, a tres empreses capacitades per la realització de l’objecte del contracte, sempre que sigui possible. 
La tramitació d’aquest procediment negociat sense publicitat serà la mateixa que pel negociat amb publicitat al perfil 
del contractant a partir de l’enviament de les invitacions per presentar les ofertes. 
 
4.- Es podrà adjudicar un contracte mitjançant el procediment d’adjudicació de forma directa per raó de la quantia 
quan el valor estimat del contracte sigui inferior a 50.000 Euros, o per les raons justificatives que s’especifiquen en les 
presents I.I.C.. 
 
5.- En les quantitats establertes en el present article no es considera inclòs l’import corresponent a l’Impost del Valor 
Afegit.    
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CAPÍTOL 2. PROCEDIMENT OBERT. 

 

Article 20. Procediment obert 

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

Article 21. Desenvolupament del procediment obert 

 
El procediment obert s’ajustarà als següents tràmits: 
 
a. Aprovació expedient: Aprovació de l’expedient d’acord amb el que s’estableix a les presents I.I.C.. 
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 el termini màxim de 3 dies i 
admissió dels licitadors presentats que reuneixin els requisits establerts al Plec de Clàusules Particulars. 

e. Obertura ofertes econòmiques: Realitzada la revisió de la documentació administrativa es procedirà a l’obertura 
de les ofertes econòmiques i tècniques en la data i lloc indicats al Plec de Clàusules Particulars o a l’anunci de 
licitació. 

f. Proposta d’adjudicació: Un cop realitzada la valoració de les ofertes d’acord amb els criteris d’adjudicació, es 
formularà la proposta d’adjudicació del contracte per part de l’òrgan d’assistència. 

g. Resolució: L’òrgan de contractació resoldrà sobre l’adjudicació del contracte. 
h. Publicació: Inserció de l’adjudicació al Perfil de Contractant. 
i. Contracte: Formalització del contracte. Prèviament a la formalització del contracte, l’adjudicatària haurà de 

presentar la documentació que s’estableixi al Plec i constitueixi, si s’escau, la garantia definitiva. 
 
 

CAPÍTOL 3. PROCEDIMENT RESTRINGIT. 

 

Article 22. 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 convidats a presentar una oferta, en 
els termes i condicions establerts en la invitació. 
 
La selecció de les empreses haurà de ser en número que l’òrgan de contractació, de forma motivada, especifiqui a 
l’expedient de contractació, no podent ser  inferior a cinc, sempre que sigui possible.  
 
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.  
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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 per la “selecció de candidats” establerts al Plec de 
clàusules particulars.  

b. La fase d’adjudicació consistirà en l’enviament simultani i per escrit de les invitacions als candidats 
seleccionats per presentar una oferta. Aquest enviament es podrà realitzar per fax, carta o comunicació 
electrònica. Simultàniament, la invitació es publicarà també al Perfil de contractant, indicant les 
empreses seleccionades.  

 

Article 23. Desenvolupament del procediment restringit 

 
El procediment restringit s’ajustarà als següents tràmits: 
 
a. Aprovació expedient: Aprovació de l’expedient d’acord amb el que s’estableix a l’article 12 de les presents I.I.C.. 
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. 

 
d. Selecció d’empresaris a convidar: L’òrgan de contractació seleccionarà, d’acord amb els criteris que s’estableixin 

al Plec de Clàusules Particulars, els empresaris que seran convidats a presentar proposicions. 
e. Invitacions: Enviament de les invitacions als candidats seleccionats i publicació al Perfil de Contractant. Les 

invitacions caldrà enviar-les simultàniament, per correu electrònic o altres mitjans per escrit, 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 proposicions: Finalitzat el termini per a la presentació de les proposicions, es procedirà a l’obertura 
de les ofertes econòmiques en la data i lloc indicats a la invitació i/o al Plec de Clàusules Particulars. 

j. Proposta d’adjudicació: Un cop realitzada la valoració de les ofertes d’acord amb els criteris d’adjudicació, es 
formularà la proposta d’adjudicació del contracte per part de l’òrgan d’assistència. 

k. Resolució: L’òrgan de contractació resoldrà sobre l’adjudicació del contracte. 
l. Publicació: Inserció de l’adjudicació al Perfil de Contractant. 
m. Contracte: Formalització del contracte. Prèviament a la formalització del contracte, l’adjudicatària haurà de 

presentar la documentació que s’estableixi al Plec i constitueixi, si s’escau, la garantia definitiva. 
 

CAPÍTOL 4. PROCEDIMENT NEGOCIAT PER IMPORT. 

Article 24.  Procediment negociat per raó de l’import 

 
Aquest procediment negociat és un procediment d’adjudicació on l’entitat pot consultar i negociar les condicions dels 
contractes amb varis empresaris de la seva elecció i adjudicar el contracte a l’empresa que presenti l’oferta més 
avantatjosa, entre totes les ofertes rebudes, tenint en consideració els criteris establerts al Plec de Clàusules 
Particulars.  
 
Quan, d’acord amb les presents I.I.C. calgui realitzar la publicitat de la licitació, aquesta s’anunciarà al perfil del 
contractant i  serà necessari sol·licitar ofertes, al menys, a tres empresaris capacitats per la realització del contracte, 
sempre que sigui possible. 
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Article 25. Desenvolupament del procediment negociat. 

 
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 a les presents I.I.C., especificant els 

aspectes del contracte a negociar. 
b. Anunci de licitació: Quan s’escaigui, 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. Presentació de sol·licituds i selecció d’empresaris: En cas que s’hagi publicat l’anunci de licitació, els interessats 
hauran de presentar les seves sol·licituds de participació, com també la documentació acreditativa de la capacitat 
i solvència que, si s’escau, es requereixi per l’entitat. 
L’entitat, en el supòsit que no hagi limitat el número de licitadors, convidarà a tots els sol·licitants que reuneixin 
els requisits de capacitat i solvència requerits per tal que presentin les seves proposicions. Si s’ha limitat el 
número de licitadors, l’entitat únicament haurà de convidar al número de licitadors indicats a l’anunci, entre totes 
les sol·licituds de participació rebudes. Els criteris de selecció es determinaran al Plec de Clàusules Particulars. 

d. Invitacions: Enviament de les invitacions de forma simultània, per correu electrònic o altres mitjans per escrit, a 
tots els empresaris escollits, assenyalant la data límit i lloc per a la presentació de les ofertes, adjuntant el Plec de 
clàusules particulars o indicant el lloc on estarà a disposició dels candidats. La invitació també es podrà publicar al 
Perfil de Contractant, indicant les empreses seleccionades. 

e. 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, vetllant que tots els 
licitadors rebin el mateix tracte, donant a tots les mateixes oportunitats i facilitant la mateixa informació.  

f. Proposta adjudicació: Finalitzada la negociació, es formularà, per part de l’òrgan d’assistència, la proposta 
d’adjudicació del contracte a l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

g. Resolució: L’òrgan de contractació resoldrà sobre l’adjudicació del contracte. 
h. Publicació: Inserció de l’adjudicació al Perfil de Contractant. 
i. Contracte: Formalització del contracte. Prèviament a la formalització del contracte, l’adjudicatària haurà de 

presentar la documentació que s’estableixi al Plec i constitueixi, si s’escau, la garantia definitiva. 
 
 

CAPÍTOL 5. PROCEDIMENT NEGOCIAT PER ALTRES RAONS. 

 

Article 26. Procediment negociat per altres raons. 

 
1.- Podrà acudir-se a aquest procediment en aquells supòsits en els que ofertes rebudes en un procediment obert o 
restringit celebrats prèviament hagin estat declarats irregulars, inacceptables o inadequades, o bé no s’hagin 
presentat ofertes, sempre que les condicions originals del contracte no es modifiquin substancialment.   
 
2.- Quan per una imperiosa urgència resultat d’esdeveniments imprevisibles i no imputables a l’entitat, demandi una 
immediata tramitació.  
 
3.- En aquest supòsits, sempre que sigui possible es convidarà a tots els licitadors i només a ells i, si això no fos 
possible, a un mínim de tres licitadors, seguint-se els tràmits establerts a l’article següent. 
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Article 27. Desenvolupament del procediment negociat per altres raons 

 
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 a les presents I.I.C., especificant els 

aspectes del contracte a negociar. 
b. Anunci: Publicació de l’anunci al Perfil de Contractant. 
c. Selecció d’empresaris a convidar: L’entitat convidarà a tots els licitadors que hagin presentant ofertes en el 

procediment obert o restringit. Si això no fos possible, l’entitat convidarà 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. 

d. Invitacions: Les invitacions caldrà enviar-les simultàniament, per correu electrònic, o altres mitjans per escrit, a 
tots els empresaris escollits, assenyalant la data límit i lloc per a la presentació de les proposicions, adjuntant el 
Plec de clàusules particulars o indicant el lloc on estarà a disposició dels candidats. Simultàniament, la invitació es 
podrà publicar també al Perfil de Contractant, indicant les empreses seleccionades.  

e. Presentació de les proposicions i negociació: Els empresaris seleccionats presentaran les seves ofertes en les 
condicions i termini indicat en la invitació. 
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 facilitat la mateixa informació.  

f. Proposta adjudicació: Finalitzada la negociació, es formularà, per part de l’òrgan d’assistència, la proposta 
d’adjudicació del contracte a l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

g. Resolució: L’òrgan de contractació resoldrà sobre l’adjudicació del contracte. 
h. Publicació: Inserció de l’adjudicació al Perfil de Contractant. 
i. Contracte: Formalització del contracte. Prèviament a la formalització del contracte, l’adjudicataria haurà de 

presentar la documentació que s’estableixi al Plec i constitueixi, si s’escau, la garantia definitiva. 
 
 

CAPÍTOL 6. ADJUDICACIÓ DIRECTA PER RAÓ D’IMPORT. 

 

Article 28. Adjudicació directa per raó de l’import 

 
Procedirà l’adjudicació del contracte d’obra, subministrament i serveis de forma directa en aquells supòsits on 
l’import del mateix no sigui superior a 50.000 Euros i la durada del contracte no excedeixi d’un any. 
 
 
Article 29. Desenvolupament del procediment d’adjudicació directa per raó de l’import. 
 
L’adjudicació d’un contracte de forma directa per raó de l’import, requerirà la realització dels següents tràmits: 
 
a. Inici de la contractació: S’iniciarà amb la sol·licitud o petició interna cursada pel Departament de l’entitat 

corresponent, amb indicació de la despesa i empresari o empresaris seleccionats, ajuntant l’oferta o ofertes de 
l’empresari o empresaris seleccionats i, si s’escau, el pressupost.    

b. Adjudicació i notificació: S’adjudicarà el contracte aprovant la despesa, procedint a continuació a notificar-ho a 
l’adjudicatari. En el contracte d’obres s’haurà d’adjuntar el pressupost de les obres, sense perjudici que hagi 
d’existir el corresponent projecte quan sigui exigible. 

c. Capacitat d’obrar: S’entendrà acreditada la capacitat d’obrar de l’empresari o professional amb la presentació de 
la factura corresponent, sempre i quan aquesta contingui les dades i els requisits establerts en la normativa que 
regula el deure d’expedir i lliurar la factura. En qualsevol cas, l’entitat podrà requerir al contractista, en qualsevol 
moment, que acrediti la seva capacitat.  

d. Finalització: La contractació finalitzarà amb l’aprovació de la darrera factura per part de l’òrgan competent de 
l’entitat. 
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CAPÍTOL 7. ADJUDICACIÓ DIRECTA PER ALTRES RAONS. 

 

Article  30. Adjudicació directa per raons diferents a l’import. 

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

1. Causes generals aplicables a tot tipus de contractes: 
 

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

 
2. Causes aplicables als contractes d’obra i serveis: 
  

- Quan es tracti de serveis o d’obres complementàries que no figurin en el projecte ni en el contracte, 
però que degut a una circumstància imprevista passin a ser necessaris/ies per executar el servei o 
l’obra tal i com estava descrit al projecte o al contracte sense modificar-lo, i llur execució es confiï al 
contractista de l’obra principal d’acord amb els preus que regeixin pel contracte primitiu o que, en el 
seu cas, es fixin contradictòriament, sempre que concorri el següent requisit: 

 
- Que els serveis o 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 necessaris/ies pel seu perfeccionament.   

 
- Quan els serveis o les obres consisteixin en la repetició d’altres similars 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 per 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 o noves obres s’hagin computat al 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. 

 
- Quan el contracte de serveis en qüestió sigui conseqüència d’un concurs i, d’acord amb les normes 

aplicables, s’hagi d’adjudicar al guanyador del mateix. En cas que hi hagi més d’un guanyador, 
s’haurà d’acudir el procediment negociat sense publicitat, demanant ofertes a tots els guanyadors 
del concurs. 

 
- En particular, els contractes que tinguin per objecte serveis relacionats amb el sector de l’aigua, 

enumerats a l’Annex II B (categories 17 a 27) de la Llei de procediments de contractació dels sectors 
de l’aigua i altres. 

 
3. Causes aplicables als  contractes de subministrament: 
  

- Quan es tracti de lliuraments complementaris efectuats pel proveïdor inicial que constitueixin bé 
una reposició parcial de subministraments o instal·lacions  d’us 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’us i manteniment desproporcionats. La durada d’aquests contractes, així com 
la dels contractes renovables, no podrà ser,  per regla general, superior a tres anys. 

 
- 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.  



 

21 

 

 

Article  31. Desenvolupament del procediment d’adjudicació directa per raons diferents a 
l’import. 

 
1.- L’adjudicació de contractes mitjançant aquest procediment, s’haurà d’ajustar als següents tràmits: 
 
a. Inici de la contractació: Elaboració d’un informe tècnic i de contingut jurídic explicatiu de les necessitats que 

pretén satisfer el contracte, així com de l’existència de les causes  justificatives d’aquest procediment.  
b. Aprovació expedient: Aprovació de l’expedient d’acord amb el què s’estableix a les presents I.I.C..  
c. Invitació i oferta: Invitació a l’empresari, enviada per correu electrònic o per fax o altres mitjans, i presentació de 

la proposta econòmica i tècnica per part de l’empresari convidat. 
Rebudes la proposició s’iniciarà el procés de negociació amb l’empresari seleccionat. 

d. Proposta adjudicació: Finalitzada la negociació, es formularà, per part de l’òrgan d’assistència, la proposta 
d’adjudicació del contracte. 

e. Resolució: L’òrgan de contractació resoldrà sobre l’adjudicació del contracte. 
f. Publicació: Inserció de l’adjudicació al Perfil de Contractant. 
g. Contracte: Formalització del contracte. Prèviament a la formalització del contracte, l’adjudicataria haurà de 

presentar la documentació que s’estableixi al Plec i constitueixi, si s’escau, la garantia definitiva. 
 
2.- Els contractes que tinguin per objecte serveis relacionats amb el sector de l’aigua, enumerats a l’Annex II B 
(categories 17 a 27) de la Llei 31/2007, només estaran sotmesos a les normes sobre prescripcions tècniques i 
publicació de l’adjudicació, contingudes als articles 34 i 67 de la referida Llei. 
 

CAPÍTOL 8. NORMES COMUNS DE LA PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS. 

Article 32. Forma de presentació de la documentació en els procediments regulats en les 
presents I.I.C. 

 
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 salvetat 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 podran establir que l’aportació inicial de documentació que s’indiqui al Plec de 
Clàusules Particulars se substitueixi per una declaració responsable del licitador en la qual manifesti que compleix les 
condicions exigides per contractar i detallant l’existència de la documentació requerida, mitjançant una declaració 
davant Notari. En aquest cas, el licitador haurà d’aportar la documentació que li requereix l’entitat en el termini que 
se li indiqui.  



 

22 

 

 
En el supòsit que no s’aporti la documentació necessària en el termini establert per causes imputables al contractista, 
l’entitat podrà deixar sense efecte l’adjudicació, amb incautació de les garanties constituïdes per la licitació i amb la 
indemnització complementària de danys i perjudicis en tot el que superi el percentatge garantit. En el cas de falsedat 
o inexactitud de les dades indicades pel contractista o per qualsevol altre licitador provocarà l’exigència de les 
responsabilitats i indemnitzacions que del fet se’n derivin, amb incautació de la garantia inclosa.  
 
En aquests casos, l’entitat podrà adjudicar el contracte a la següent oferta econòmicament més avantatjosa.  
 
6. En cas d’existència de defectes esmenables, aquest es podran esmenar en el termini màxim de 3 dies. Es 
consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i esmenables aquells que facin 
referència a la mera falta d’acreditació dels mateixos. 
 

Article 33. Garanties provisionals 

 
L’entitat podrà exigir al Plec de clàusules particulars la constitució de garanties pels imports que allí es determinin, 
que, en cap cas, podran superar el 5% de l’import de licitació, amb la finalitat de dotar de serietat a les sol·licituds de 
participació i a les ofertes, 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 la LCSP, inclús en metàl·lic. 
 

Article 34. Ofertes desproporcionades o anormals 

 
1. En el cas que es considerés l’existència d’ofertes desproporcionades o anormals, prèviament a la seva declaració, 
l’entitat atorgarà un termini màxim de 5 dies al licitador afectat per tal que informi sobre els motius de la mateixa.  
 
2. Els criteris per la consideració d’ofertes desproporcionades o anormals s’hauran d’establir al Plec de Clàusules 
Particulars.  
 
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 la 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 l’entitat.  
 
3.- Serà l’òrgan de contractació que acceptarà o rebutjarà les ofertes desproporcionades o anormals, previ informe 
tècnic corresponent.  
 

Article 35. Aplicació dels criteris d’adjudicació 

 
Els criteris en els que es basarà l’adjudicació dels contractes subjectes a les presents I.I.C., a títol enunciatiu però no 
limitatiu, seran els següents: 
 
a. Exclusivament el preu ofertat. S’atorgarà la puntuació màxima al preu més baix, d’entre totes les admeses. En cap 
cas, es podrà donar la màxima puntuació a la mitjana aritmètica de l’oferta econòmica. 
 
b. A la resta de supòsits, per determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa s’utilitzarà el preu i els criteris 
vinculats amb l’objecte del contracte com la qualitat o els seus mecanismes de control, el valor tècnic de l’oferta, la 
possibilitat de recanvis, les característiques estètiques i funcionals, les característiques mediambientals, el cost de 
funcionament, la rendibilitat, el servei postvenda i assistència tècnica, els terminis de lliurament o altres similars o que 
s’estimin d’interès en relació amb l’objecte del contracte. 
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Els criteris d’adjudicació i la seva ponderació es determinaran al Plec de Clàusules Particulars. 
 

Article  36.  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 al procediment d’adjudicació directe 
per raó de l’import. 

CAPÍTOL 9. DE L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES. 

Article 37. 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, llevat que en el Plec de clàusules particulars se n’estableixi, motivadament, un altre de 
superior, a comptar des del dia següent de la data de finalització per a la presentació de les ofertes. 
 
2.- En els procediments on es valori l’oferta amb més d’un criteri, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en el 
termini màxim de dos mesos, llevat que en el Plec de clàusules particulars se n’estableixi, motivadament, un altre de 
superior, a comptar des del dia següent a la data de finalització per a la presentació de les ofertes. 
 
3.- 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.  
 
4.- La resolució de l’adjudicació del contracte haurà de ser motivada en referència als criteris d’adjudicació que figurin 
en el Plec de Clàusules Particulars, haurà d’especificar els motius pels que rebutja una candidatura o oferta i les 
característiques i avantatges de l’oferta seleccionada, incorporant la indicació de les puntuacions, totals i parcials, 
obtingudes per totes les empreses admeses, en cada un dels criteris d’adjudicació. Es considerarà motivació suficient 
si a la resolució de l’adjudicació l’òrgan de contractació accepta i assumeix el contingut de l’informe tècnic de 
valoració. 
 
5.- Si l’òrgan de contractació s’aparta de la proposta d’adjudicació caldrà que justifiqui els motius de la resolució.  
 
6.- L’òrgan de contractació podrà deixar sense efecte el procediment de contractació, quan concorrin circumstàncies 
de caràcter fàctic o jurídic que, de manera lògica i raonable, ho justifiquin. 
 
7.- El resultat de l’adjudicació es notificarà en el termini màxim de 10 dies al licitador adjudicatari i a la resta de 
licitadors, publicant-se al Perfil del contractant en el mateix termini. 
 

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. El seu import i forma s’establirà en el Plec, i en cap cas aquestes podran excedir del 12% 
de l’import d’adjudicació, sense IVA, i en el cas de preus unitaris del 12 % de l’import de licitació, sense IVA. 
 
2.- Les garanties quedaran afectades al compliment del contracte per part del contractista fins al moment de la 
finalització del termini de garantia que es reguli en el contracte i, en particular, al pagament de les penalitzacions que 
s’imposin, així com per la reparació dels possibles danys i perjudicis ocasionats pel contractista durant l’execució del 
contracte.  
 
3.- Les garanties es podran constituir en qualsevol de les formes establertes al Plec de clàusules particulars, inclús en 
metàl·lic o mitjançant retenció de preus.  
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TÍTOL V. Compliment i modificació dels contractes 
 

Article   39.  Acta de comprovació del replanteig  

 
1. En el contractes d’obra subjectes a aquestes I.I.C., abans de l’inici de la mateixa caldrà realitzar l’acta de 
comprovació del replanteig del projecte que reflectirà la conformitat o disconformitat d’aquest respecte dels 
documents contractuals de l’expedient, amb especial i expressa referència a les característiques geomètriques de 
l’obra, o l’autorització per a l’ocupació de terrenys necessaris i a qualsevol punt que pugui afectar al compliment del 
contracte des de la perspectiva de la disponibilitat dels terrenys i la viabilitat del projecte. 
 
2. L’acta de comprovació del replanteig s’haurà d’efectuar en el termini màxim d’un mes, a comptar des de la 
formalització del contracte i es realitzarà en presència del contractista. L’acta haurà d’anar signada pel contractista i 
per la Direcció de l’obra i s’estendrà per triplicat exemplar. Un exemplar de l’acta s’incorporarà a l’expedient de 
contractació i es considerarà part integrant del contracte a efectes de la seva exigibilitat. 
 

Article 40.   Abonament de les prestacions 

 
1. El director o responsable designat per la societat de cada contracte verificarà l'acompliment estricte pel contractista de 
les obligacions derivades del contracte dins dels terminis establerts i en les condicions establertes. 
 
2. Els abonaments s'ordenaran a la vista de les relacions valorades, certificacions parcials o totals, albarans de lliurament o 
altres documents equivalents que hauran d'ésser conformats juntament amb les factures corresponent lliurades pels 
contractistes.  
 
3. La societat establirà amb caràcter general o especial per raó de la quantia o naturalesa de les obligacions els terminis o 
dates de pagament de les quantitats acreditades als contractistes o proveïdors. 
 
4. En cas que el contractista no aporti en el termini establert al Plec de clàusules particulars o al contracte el certificat 
específic de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries en els termes que s’estableixen a l’article 43.f) de 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, emès a aquests efectes per l’Administració Tributària en els dotze mesos anteriors al 
pagament de cada factura/certificació, o aquest no es trobés vigent, la societat podrà retenir el pagament per fer 
front a la responsabilitat subsidiària que li atribueix dit article 43, fins que el referit certificat li sigui aportat pel 
contractista. 
 

Article 41. Modificació dels contractes 

 
1. El director o responsable de l'execució de cada contracte podrà proposar raonadament la modificació de les prestacions 
que en constitueixin l'objecte, quan concorrin circumstàncies que obliguin a dita modificació. 
 
2. La proposta haurà d'incorporar la documentació tècnica i econòmica que sigui necessària per a determinar el contingut 
del contracte que resulti de la modificació i es sotmetrà a autorització de la despesa corresponent. 
 
3. Els efectes de la modificació pel contractista seran els establerts en els plecs de clàusules particulars o al contracte i els 
que resulti de la negociació  dels aspectes sotmesos a variació. La proposta formulada haurà d'incloure la referència als 
apartats de la documentació de formalització del contracte que hagin d'ésser revisats. 
 
4. En els contractes d’obres, seran obligatòries pel contractista les modificacions que produeixin un augment, reducció o 
supressió de les unitats d’obres, sempre que aquestes siguin unes de les compreses en el contracte. En cas de supressió o 
reducció d’obres, el contractista no tindrà dret a reclamar cap indemnització. 
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Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no compreses en el projecte o bé les seves característiques 
es diferenciïn substancialment d’elles, l’òrgan de contractació aprovarà els nous preus d’acord amb la proposta efectuada 
pel director de l’obra, qui a la seva vegada es basarà, en el que resulti d’aplicació, en els costos elementals fixats en la 
descomposició dels preus unitaris integrats en el contracte i, en qualsevol cas, en els costos que corresponguessin a la data 
en que va tenir lloc l’adjudicació. 
 
En el supòsit d’incidències sorgides de l’execució del contracte d’obres que puguin determinar, si no són resoltes, la 
impossibilitat de continuar l’execució, la modificació del contracte no exigirà més tràmit que l’aprovació per la societat, 
prèvia audiència del contractista, de la proposta tècnica motivada. 
 

Article 42.    Recepció i liquidació dels contractes 

 
1. Els plecs de clàusules particulars i de prescripcions de cada contracte establiran els supòsits en què, d'acord amb la seva 
naturalesa i contingut, calgui efectuar separadament les recepcions provisionals i definitives de les prestacions 
contractades i la liquidació econòmica de les mateixes. 
 
2. En tots els contractes regulats en les presents I.I.C., a excepció dels contractes d’obres, a manca de disposició expressa 
en la documentació de formalització, la conformitat expressa i per escrit del responsable del contracte designat per la 
Societat amb la/es factura/es presentada/es, produirà efectes de recepció de treballs contractats. 
 
3. En els contractes d’obra regulats en les presents I.I.C., el contractista haurà d’informar a la societat, almenys trenta dies 
abans de la completa finalització de les mateixes, de la data concreta de la seva finalització, interessant-se perquè es 
dugui a terme la recepció d’aquesta. 
 
S’entendrà que pot fer-se la recepció de l'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs encomanats al 
contractista com a conseqüència del contracte, i de conformitat amb el que en aquest s’especifiqui. 
 
La Societat fixarà un dia per realitzar una inspecció conjunta de les obres i s’aixecarà la corresponent acta. En cas que 
com a resultat d’aquesta inspecció de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva recepció, es 
comunicarà el contractista la data per a la signatura de l’Acta de Recepció, que haurà de ser signada pel l’adjudicatari i 
el director de les obres. 
 
Quan com a resultat de l'esmentada inspecció conjunta de les obres i de les dades i informes complementaris 
d’aquesta, la Societat estableixi que les obres no es troben en bon estat o no han estat realitzades conforme a les 
condicions, s’aixecarà igualment acta en la que es farà constar quantes deficiències s’apreciessin, i la Societat 
assenyalarà al contractista un termini per acabar-les, esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises 
i detallades a l’efecte, així com el termini màxim per a la seva execució. 
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, la Societat procedirà a la 
finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del contractista. En tal supòsit, i als efectes de 
les responsabilitats del contractista per incompliment del termini, penalitzacions, i quants d’altres siguin procedents, 
s’estimarà com a data de conclusió de les obres la que resulti d’addicionar al dia en què la Societat es faci càrrec de les 
obres per a la seva deguda finalització, un termini igual al que d’acord amb el paràgraf precedent, hagués concedit al 
contractista per a reparar els defectes observats. 
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes es troben aptes per a la seva 
recepció, es comunicarà el contractista la data per a la signatura de l’Acta de recepció. 
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DISPOSICIONS FINALS 
 

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA  

 
Per donar efectiu compliment a l’article 175 de la Llei de contractes del sector públic i als principis que s’hi 
estableixen, aquestes I.I.C. han estat aprovades pel Consell d’Administració d’AIGÜES MATARÓ i entraran en vigor a 
partir de la seva aprovació i publicació al Perfil de Contractant de AIGÜES MATARÓ. 
 

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA 

 
1.- Per a l’adjudicació de contractes mitjançant el procediment de diàleg competitiu o per la realització d’un concurs 
de projectes regulats a la Llei de contractes del sector públic, se seguiran les normes específiques previstes als articles 
163 a 167 i 168 a 172, respectivament.  
 
2.- Per a la composició de la Mesa especial del diàleg competitiu, l’òrgan de contractació de l’entitat respectarà les 
proporcions i requisits previstos a l’article 296 de la Llei de contractes del sector públic. Per la composició dels Jurats 
de concursos, l’òrgan de contractació al designar els Jurats respectarà les proporcions i requisits previstos a l’article 
298 de la Llei de contractes del sector públic, no essent necessària la incorporació de 5 personalitats de notòria 
rellevància, sinó les que decideixi l’òrgan de contractació en cada cas. 
 
 
 
 

************************** 
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ANNEX I. ANUNCI DE LICITACIÓ 

 
ANUNCI PER A LA CONTRACTACIÓ DE ………………………………….. 
  

1. Entitat adjudicadora: 
 

a) Organisme:  
b) Dependència que tramita l’expedient:  
c) Número d’expedient: 

 
2. Objecte del contracte: 

 
a) Descripció de l’objecte: 
b) Divisió per lots i número: 
c) Lloc de lliurament: 
d) Termini de lliurament: 
 
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: 

 
a) Tramitació:  

 
b) Procediment:  

 
c) Forma:  

 
4. Pressupost base de licitació: 
 
5. Garantia provisional: 

 
6. Obtenció de la documentació i informació:  

 
7. Requisits específics del contractista: 

 
a) Classificació: 
b) Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica: 

 
8. Presentació d’ofertes: 
 
a) Data límit de presentació: 
b) Documentació que cal presentar: 
c) Lloc de presentació: 
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 
e) Admissió de variants: 

 
9. Obertura de les ofertes: 
 
10. Despeses de l’anunci:  

 
Data: 
 
Signat: 
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ANNEX II. ANUNCI D’ADJUDICACIÓ 

 

 
RESOLUCIÓ DE ______________SOBRE ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE DE …………………………….. 
 
Resolució de _______________________________, per la qual es fa pública l’adjudicació definitiva del contracte 
de___________________de ___________________ 
de _________________ 
 
Mitjançant aquesta resolució es fa pública la resolució d’adjudicació definitiva de l’expedient de contractació que 
s’indica a continuació: 
 

1. Entitat Adjudicadora: 
 

a) Organisme:  
b) Número d’expedient: 
 
2. Objecte del contracte: 

 
a) Descripció de l’objecte: 
b) Núm. i data on es va publicar l’anunci de licitació: 
 
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació. 
 
a) Tramitació:  
b) Procediment: 
c) Forma:  

 
4. Pressupost base de licitació 
 
Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. 
 
5. Adjudicació 
 
a) Data: 
b) Adjudicatari: 
c) Nacionalitat: 
d) Import d’adjudicació:  

 
 
Data 
Signatura 
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