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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

La Fundació Orfeó Català- Palau de la Música Catalana (en endavant, la “Fundació”) és 

una entitat dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar dins els límits 

fixats en els seus Estatuts i en la legislació aplicable. 

 

En el moment d’aprovar-se les present Instruccions Internes de Contractació i d’acord 

amb els seus Estatuts, la Fundació està integrada per vint-i-dos Patrons: la persona que 

ocupa la Presidència de l’Orfeó Català; deu patrons designats per la Junta Directiva de 

l’Orfeó Català, a proposta de la Presidència, vuit dels quals són designats d’entre els 

membres de la Junta Directiva de l’Orfeó Català i dos patrons designats d’entre els socis 

de l’Orfeó Català que gaudeixin de reconegut prestigi en l’àmbit cultural, econòmic i 

social; la designació d’aquests dos patrons haurà de comptar, en tot cas, amb 

l’aquiescència del Consell de Mecenatge. Els altres vuit membres del Patronat són escollits 

pel Consell de Mecenatge, mentre que els tres membres restants són representants de les 

següents Administracions Públiques: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona 

i el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

El Patronat, com a òrgan màxim de govern, decisió i representació de la Fundació, està 

presidit per la persona que ocupa la Presidència de l’Associació Orfeó Català. 

 

Amb aquesta configuració, dins el Patronat de la Fundació, hi ha representació de l’Orfeó 

Català, de les diferents Administracions Públiques i dels Mecenes. 

 

L'objecte i finalitat de la Fundació se centra en la gestió del Palau de la Música  Catalana, 

amb la finalitat d'incrementar i fer assequible al poble l'art musical i la cultura en general. 

Així mateix, la missió de la Fundació també abasta la promoció de la música, amb una 

especial atenció al cant coral, el coneixement i la difusió del patrimoni cultural, i 

col·laborar en la consolidació de la cohesió social. 

 

Atenent a la naturalesa jurídica de la Fundació i la composició del seu Patronat, escau dir 

que la Fundació no està inclosa dins l’àmbit d’aplicació subjectiu de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament 

jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, la “LCSP”). 

En aquest sentit, l’article 3.1.e) de la LCSP inclou dins el seu àmbit subjectiu d’aplicació 

les fundacions públiques, entenent per tals les que reuneixin algun dels següents requisits: 

(I) que es constitueixin de forma inicial, amb una aportació majoritària, directa o indirecta, 

d'una o diverses entitats integrades en el sector públic, o bé rebin aquesta aportació amb 

posterioritat a la seva constitució; (II) que el patrimoni de la fundació estigui integrat en 

més d'un 50 per cent per béns o drets aportats o cedits per subjectes integrants del sector 

públic amb caràcter permanent; o bé (III) que la majoria de drets de vot en el seu patronat 

correspongui a representants del sector públic. 

Tot i la heterogeneïtat en la composició del Patronat i les aportacions de les diferents 

Administracions Públiques, cap d’aquests requisits concorre en el cas de la Fundació 

Orfeó Català- Palau de la Música Catalana.  

Per altra banda, l’article 23 de la LCSP regula determinats tipus de contractes d’obres 

(construcció d'hospitals, centres esportius, recreatius o d'oci, edificis escolars o 

universitaris i edificis d'ús administratiu) o serveis vinculats a aquestes obres que qualifica 
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com de contractes subvencionats subjectes a regulació harmonitzada i que hauran d’estar 

finançats, directa o indirectament, en més d’un 50% per entitats que tinguin la 

consideració de poder adjudicador.  

Tenint en compte la tipologia de contractes que s’emmarquen dins l’activitat habitual de 

la Fundació, així com la naturalesa artística i històrica de l’edifici del Palau de la Música 

Catalana, no es pot afirmar tampoc que, amb caràcter general, els contractes que subscriu 

la Fundació tinguin la consideració de subvencionats a efectes de l’article 23 de la LCSP.  

Tot i l’anterior, la Fundació sempre ha estat compromesa amb els principis de publicitat, 

transparència, igualtat i no discriminació que regeixen en la contractació pública. És per 

això que vol comptar amb unes Instruccions Internes de Contractació (en endavant, “IIC” 

o “Instruccions”) que tinguin per objecte regular els seus procediments de contractació 

d’obres, serveis i subministraments de manera que resultin el més similar possible als 

previstos en la normativa sobre contractes del sector públic, garantint en tot moment el 

compliment dels principis generals que també propugnen les Directives europees i que 

han guiat l'elaboració de la LCSP.  

D’aquesta manera, es considera que, en el cas dels contractes de la Fundació que hagin 

estat finançats amb càrrec a subvencions, es compleix amb escreix amb l’obligació prevista 

en la normativa de subvencions i que obliga a sol·licitar tres ofertes en aquelles despeses 

sufragades amb aportacions de les diferents Administracions quan excedeixin l’import per 

a la contractació menor previst en la LCSP. 

Amb l’entrada en vigor de la nova LCSP, escau doncs adequar els procediments de 

contractació per incorporar les principals novetats que aquesta disposició ha introduït i 

entre els que escau destacar, per a la seva afectació envers la Fundació, els aspectes socials 

i ambientals, la introducció dels mitjans electrònics, l’agilització dels procediments de 

licitació ja existents pel que fa a la documentació a presentar, la modificació dels supòsits 

que habiliten per a la utilització dels procediments negociats, la contractació menor i la 

introducció de nous procediments que simplifiquen, faciliten i acceleren el procés de 

contractació d’aquells contractes de menor import.  

Per tant, les presents instruccions tenen per objecte regular els procediments de  

contractació de les obres, subministraments i serveis de la Fundació, amb Ia finalitat de 

garantir l'efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, 

confidencialitat, igualtat i no discriminació i garantir que els contractes de la Fundació 

s'adjudiquen als candidats que presentin una oferta amb la millor relació qualitat-preu.  

 

Amb la finalitat de garantir el compliment d'aquests principis i, en particular, el principi 

de publicitat i accés a la licitació, es dona importància al Perfil del Contractant de la 

Fundació, en el qual s'hi inserirà informació relativa a les licitacions dels contractes que 

es regulen en les presents Instruccions, entenent-se complertes amb aquesta difusió 

pública, les exigències derivades del principi de publicitat.  

 

A aquests efectes, es publicarà al Perfil del Contractant aquella informació relativa a Ia 

licitació dels contractes de valor estimat superior 15.000 euros en serveis i 40.000 euros 

en obres.  

 

Els principis generals abans referits es garanteixen mitjançant els procediments de 

contractació que es regulen en les presents IIC i que, a tal efecte, són:  

 

• Procediment obert.  

• Procediment de licitació amb negociació.  
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• Procediment amb adjudicació directa per raó d'import. 

• Procediment amb adjudicació directa per raó de la matèria. 

 

Com s’observa, per tal de materialitzar els principis que regeixen la contractació pública, 

es configuren uns procediments de licitació molt similars als previstos a la LCSP.  

 

Els contractes adjudicats a través d’algun dels procediments indicats són contractes 

privats, entenent aquests com els contractes celebrats per una entitat privada que no 

reuneix, d’acord amb la LCSP, la condició d’Administració Pública ni de poder 

adjudicador i que tampoc forma part del sector públic de cap Administració.  

 

Els contractes privats subjectes a les presents IIC que celebri la Fundació es regiran, en 

el que es refereix a Ia seva preparació i adjudicació, per les presents IIC i el Plec de 

Clàusules Administratives en qüestió. En quant als seus efectes i extinció, els contractes 

regulats a les presents IIC es regiran exclusivament pel dret privat.  

 

L’obligació de confeccionar uns Plecs garanteix l’aplicació dels principis de publicitat, 

transparència, igualtat i no discriminació rectors de la contractació pública. No obstant, 

s’han previst també dos procediments d’adjudicació directa en casos específics de 

prestacions on hi hagi drets d’exclusivitat d’un licitador o matèries que, per la seva 

naturalesa (normalment de caràcter intel·lectual) únicament poden ser executades amb 

totes les garanties per professionals determinats. Així mateix, en concordança amb el 

previst a la LCSP, es preveu l’adjudicació directa per raó d’import, on es podran 

igualment sol·licitar tres ofertes per assegurar la millor relació qualitat-preu.  

 

En línia amb les mesures introduïdes en la LCSP per a lluitar contra la corrupció i prevenir 

els conflictes d’interessos, les presents IIC introdueixen l’obligació als òrgans de 

contractació de la Fundació de prendre les mesures adequades per lluitar contra el frau, 

el favoritisme i la corrupció, i prevenir, detectar i solucionar de manera efectiva els 

conflictes d’interessos que puguin sorgir en els procediments de licitació. Així mateix, en 

concordança amb els principis que regeixen l’actuació dels alts càrrecs de les 

Administracions, organismes i institucions públiques, les presents IIC incorporen un 

seguit de principis ètics i regles de conducta pels contractistes en les seves relacions amb 

la Fundació. 

Les presents IIC han estat aprovades pel Patronat de la Fundació com a màxim òrgan 

d’administració de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana.  
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TÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS. 

 

Capítol I. Objecte i àmbit d'aplicació.  

 

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

 

1. Les presents IIC tenen per objecte Ia regulació dels procediments de contractació 

tramitats per la Fundació amb Ia finalitat de garantir l'efectivitat dels principis de publicitat 

i concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat de tracte i no discriminació; i 

assegurar, el control de la despesa, i el principi d’integritat, una utilització eficient dels 

fons destinats a la realització d’obres, l’adquisició de béns i la contractació de serveis 

mitjançant l’exigència de la definició prèvia de les necessitats que s’han de satisfer, la 

salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l’oferta que ofereixi una millor relació 

qualitat-preu. 

 

2. Les presents IIC no regulen els efectes i extinció dels contractes privats de la Fundació, 

que es regiran pel dret privat.  

 

3. En els procediments de contractació licitats per la Fundació s’incorporaran de manera 

transversal i preceptiva aspectes socials i mediambientals, sempre que tinguin relació amb 

l’objecte del contracte i en la convicció de que la seva inclusió proporciona una millor 

relació qualitat-preu en la prestació contractual, així com una major i millor eficiència en 

la utilització dels recursos fundacionals.  

 

Igualment, es pretén que tant els licitadors com els adjudicataris dels contractes licitats 

respectin uns principis ètics i codis de conducta basats en les bones pràctiques del sistema 

de gestió de compliment normatiu de la Fundació en les seves relacions amb   aquesta. 

 

4. Les presents IIC tenen també com a finalitat facilitar l’accés a la contractació de la 

Fundació de les petites i mitjanes empreses, així com de les empreses d’economia social. 

 

Article 2. Àmbit d'aplicació i negocis i contractes exclosos. 

 

1.Les presents IIC s'aplicaran als procediments d'adjudicació dels contractes onerosos 

d’obres, serveis, i subministraments que liciti la Fundació.  

 

S’entén que un contracte té caràcter onerós en els casos en què el contractista obtingui 

algun tipus de benefici econòmic, ja sigui de manera directa o indirecta. 

 

2. A l’efecte d’identificar les prestacions objecte de contractació que regulen aquestes IIC, 

s’utilitzarà preferentment el «vocabulari comú de contractes públics», aprovat pel 

Reglament (CE) núm. 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de novembre 

de 2002, pel qual s’aprova el vocabulari comú de contractes públics (CPV), o la normativa 

comunitària que el substitueixi. 

 

3. Quedaran exclosos de l’aplicació d’aquestes IIC els següents negocis jurídics:  

 

a. Convenis de col·laboració el contingut dels quals no estigui comprès en el dels 

contractes regulats en aquestes IIC. 
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b. Els negocis jurídics que tinguin per objecte la utilització o l’arrendament de 

qualsevol dels espais, instal·lacions o dependències gestionades per la Fundació o 

l’arrendament de serveis prestats dins les instal·lacions i pagats directament pels 

usuaris, llevat els casos en que es declarin expressament aplicables les presents IIC.  

 

c. Els contractes que tinguin per objecte la contractació d’artistes i/o intèrprets. 

 

d. Els contractes o convenis que la Fundació celebri amb l’associació Orfeó Català o 

amb el Consorci del Palau de la Música Catalana. 

 

e. Els contractes que regula la legislació laboral en relació amb la relació de servei del 

personal de la Fundació.  

 

f. Els contractes relatius a serveis d’arbitratge i conciliació queden exclosos d’aquestes 

IIC. 

 

g. Els contractes patrimonials i els de l’àmbit financer. 

 

h. Els contractes pels quals la Fundació s'obligui a lliurar béns o drets o a prestar algun 

servei 

 

Article 3. Definició dels contractes sotmesos a les presents IIC.  

 

Els contractes d’obres, subministrament i serveis que subscrigui la Fundació es 

qualifiquen d’acord amb les definicions contingudes en aquestes IIC. La resta de 

contractes i negocis jurídics es qualificaran segons les normes que els siguin aplicables. 

 

Tots els contractes que celebra la Fundació tenen caràcter privat. 

 

Article 4. Contractes d’obres.  

 

Són contractes d’obres els que tenen per objecte l’execució d’una obra, aïllada o 

conjuntament amb la redacció del projecte, o la realització d’algun dels treballs que 

enumera l’annex I de la LCSP. 

 

Per «obra» s’entén el resultat d’un conjunt de treballs de construcció o d’enginyeria civil, 

destinat a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica, que tingui per objecte un 

bé immoble. També es considera «obra» la realització de treballs que modifiquin la forma 

o substància del terreny o del seu vol, o de millora del mitjà físic o natural. 

 

Els contractes d’obres es refereixen a una obra completa, entenent per aquesta la 

susceptible de ser destinada a l’ús general o al servei corresponent, sense perjudici de les 

ampliacions de què pugui ser objecte posteriorment, i comprenen tots i cadascun dels 

elements que siguin necessaris per utilitzar l’obra. 

 

Article 5. Contractes de subministrament. 

  

Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l’adquisició, l’arrendament 

financer, o l’arrendament, amb opció de compra o sense, de productes o béns mobles.  

 

No tenen la consideració de contracte de subministrament els contractes relatius a 

propietats incorporals o valors negociables. 
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3. En tot cas, es consideren contractes de subministrament els següents:  

 

a. Aquells en què l’empresari s’obligui a lliurar una pluralitat de béns de manera 

successiva i per un preu unitari sense que la quantia total es defineixi amb exactitud 

en el moment de subscriure el contracte, perquè els lliuraments estan subordinats a 

les necessitats de l’adquirent.  

b. Els que tinguin per objecte l’adquisició i l’arrendament d’equips i sistemes de 

telecomunicacions o per al tractament de la informació, els seus dispositius i 

programes, i la cessió del dret d’ús d’aquests últims, en qualsevol de les seves 

modalitats de posada a disposició, a excepció dels contractes d’adquisició de 

programes d’ordinador desenvolupats a mida, que es consideren contractes de 

serveis.  

c. Els de fabricació, pels quals la cosa o coses que l’empresari hagi de lliurar s’hagin 

d’elaborar d’acord amb característiques peculiars fixades prèviament per l’entitat 

contractant, encara que aquesta s’obligui a aportar, totalment o parcialment, els 

materials necessaris. 

d. Els que tinguin per objecte l’adquisició d’energia primària o energia transformada. 

 

Article 6. Contractes de serveis. 

 

Són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents en 

el desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent d’una 

obra o subministrament, inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei 

de manera successiva i per un preu unitari.  

 

Article 7. Contractes mixtos.  

 

S’entén per contracte mixt aquell que conté prestacions corresponents a dos o mes 

contractes dels regulats en les presents IIC. Als efectes de l'aplicació de les normes 

establertes en les presents IIC relatives a Ia publicació i l’adjudicació d'aquests contractes, 

es considerarà com principal Ia que tingui major rellevància en l’objecte del contracte o la 

de major import econòmic, calculada en els termes establerts a l’article següent.  

 

Article 8. Valor estimat dels contractes.  

 

1. El càlcul del valor estimat d'un contracte haurà de basar-se en l'import total, sense  

incloure l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 

 

2. Així mateix, s’han de tenir en compte:  

 

a) Qualsevol forma d’opció eventual i les pròrrogues eventuals del contracte.  

 

b) Quan s’hagi previst abonar primes o efectuar pagaments als candidats o licitadors, 

la seva quantia.  

 

c) En cas que s’hagi previst en el plec de clàusules administratives particulars o en 

l’anunci de licitació la possibilitat que el contracte sigui modificat, s’ha de considerar 

valor estimat del contracte l’import màxim que aquest pugui assolir, tenint en compte 

la totalitat de les modificacions a l’alça previstes. 
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3. L’elecció del mètode per calcular el valor estimat no es pot efectuar amb la intenció de 

sostreure el contracte a l’aplicació de les normes d’adjudicació que corresponguin. 

 

4. L’estimació s’ha de fer tenint en compte els preus habituals al mercat, i ha d’estar 

referida al moment de l’enviament de l’anunci de licitació o, en cas que no es requereixi 

un anunci d’aquest tipus, al moment en què l’Òrgan de Contractació iniciï el procediment 

d’adjudicació del contracte. 

 

5. Quan la realització d’una obra, la contractació d’uns serveis o l’obtenció d’uns 

subministraments destinats a usos idèntics o similars pugui donar lloc a l’adjudicació 

simultània de contractes per lots separats, s’ha de tenir en compte el valor global estimat 

de la totalitat dels lots esmentats.  

 

6. Per als acords marc que es puguin licitar s’ha de tenir en compte el valor màxim estimat, 

exclòs l’impost sobre el valor afegit, del conjunt de contractes basats previstos durant la 

durada total de l’acord marc. 

 

Article 9. Pressupost base de licitació. 

 

1. Als efectes d’aquestes IIC, per pressupost base de licitació s’entén el límit màxim de 

despesa que en virtut del contracte pot comprometre l’Òrgan de Contractació, inclòs l’IVA 

aplicable, llevat de disposició en contra. 

 

2. En el moment d’elaborar-lo, l’Òrgan de Contractació haurà de tenir cura que el 

pressupost base de licitació sigui adequat als preus del mercat. 

 

3. Amb caràcter previ a la tramitació d’un acord marc no serà preceptiva l’aprovació d’un 

pressupost base de licitació.  

 

Article 10. Preu del contracte.  

 

1. Els contractes adjudicats per la Fundació han de tenir sempre un preu cert, que s’haurà 

d’abonar al contractista en funció de la prestació realment executada i d’acord amb el que 

s’ha pactat en el contracte atenent a l’oferta de l’adjudicatari.  

 

2. En el preu s’entendrà inclòs l’import que s’ha d’abonar en concepte d’impost sobre el 

valor afegit, que en tot cas s’ha d’indicar com a partida independent.  

 

Igualment, en el preu del contracte es consideraran inclosos la resta de tributs, taxes i 

cànons de qualsevol índole, que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que 

l’adjudicatari ha d’assumir conforme al previst en el contracte i en els Plecs de la licitació 

i documentació annexa. 

 

3. L’Òrgan de Contractació ha de tenir cura que el preu sigui adequat per al compliment 

efectiu del contracte mitjançant l’estimació correcta del seu import, tenint en compte el 

preu general de mercat, en el moment de fixar el pressupost base de licitació i l’aplicació, 

si s’escau, de les normes sobre ofertes amb valors anormals o desproporcionats. 

 

En els serveis en què el cost econòmic principal siguin els costos laborals, s’han de 

considerar pel contractista els termes econòmics dels convenis col·lectius sectorials, 

nacionals, autonòmics i provincials aplicables al lloc de prestació dels serveis. 
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4. El preu del contracte es pot formular tant en termes de preus unitaris referits als 

diferents components de la prestació o a les seves unitats que es lliurin o executin, com en 

termes de preus aplicables a un tant alçat a la totalitat o a una part de les prestacions del 

contracte. 

 

5. Els contractes, quan la seva naturalesa i objecte ho permetin, poden incloure clàusules 

de variació de preus en funció del compliment o incompliment de determinats objectius 

de terminis o de rendiment.  

 

6. Excepcionalment, en els procediments de licitació amb negociació, es podran adjudicar 

contractes amb preus provisionals quan es posi de manifest que l’execució del contracte 

ha de començar abans que la determinació del preu sigui possible per la complexitat de 

les prestacions o la necessitat d’utilitzar una tècnica nova, o que no hi ha informació sobre 

els costos de prestacions anàlogues i sobre els elements tècnics o comptables que permetin 

negociar amb precisió un preu cert. 

 

7. Amb caràcter general, els preus no seran objecte de revisió periòdica, llevat que així 

s’estableixi en els diferents contractes, definint sempre la fórmula objectiva que es seguirà 

per a dur a terme aquesta revisió i la forma de pagament. 

 

Article 11. Contingut mínim dels contractes.  

 

1. Els contractes subjectes a les presents IIC s'hauran de formalitzar, necessàriament, per 

escrit.  

 

2. Els contractes subjectes a les presents IIC hauran d'incloure, com a mínim, les següents 

mencions:  

 

a. La identificació de les parts 

b. L’acreditació de la capacitat dels signants per subscriure el contracte.  

c. La definició de l’objecte i el tipus del contracte. 

d. La referència a la legislació aplicable al contracte, el qual tindrà sempre caràcter 

privat. 

e. L’enumeració dels documents que integren el contracte. Si així s’expressa en el 

contracte, aquesta enumeració pot estar jerarquitzada i ordenar-se segons l’ordre 

de prioritat acordat per les parts; en aquest supòsit, i excepte en cas d’error 

manifest, l’ordre pactat s’utilitza per determinar la prevalença respectiva, en cas 

que hi hagi contradiccions entre diversos documents. En el cas dels contractes 

d’obres, s’inclourà sempre el Projecte. En tot cas formarà part de la documentació 

contractual els Plecs aprovats i l’oferta presentada per l’adjudicatari. 

f. El preu cert, o la manera de determinar-lo. 

g. La durada del contracte o les dates estimades per al començament de la seva 

execució i per a la seva finalització, així com la de la pròrroga o pròrrogues, si estan 

previstes. 

h. Les condicions de recepció, lliurament o admissió de les prestacions.  

i. Les condicions de pagament.  

j. Els supòsits en què és procedent la modificació, si s’escau. 

k. Els supòsits en què és procedent la resolució. 

l. La disponibilitat de pressupost per a l’execució del contracte.  

m. L’extensió objectiva i temporal del deure de confidencialitat que, si s’escau, 

s’imposi al contractista.  
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n. L’obligació de l’empresa contractista de complir, durant tot el període d’execució 

del contracte, les normes i condicions que fixa el conveni col·lectiu aplicable. 

o. La submissió a Ia jurisdicció ordinària o a arbitratge.  

p. La submissió de l’adjudicatari i, en el seu cas, dels mitjans externs, al Codi d’Ètica 

i Bon Govern de la Fundació. 

q. La submissió de l’adjudicatari i, en el seu cas, dels mitjans externs, a les normes 

que afecten a la Fundació mitjançant l’acceptació d’una clàusula de Bones 

Pràctiques contractuals.  

 

Article 12. Regim jurídic dels contractes i jurisdicció competent.  

 

Els contractes subscrits per la Fundació i subjectes a les presents IIC tindran Ia 

consideració de contractes privats, sent Ia jurisdicció civil Ia competent per conèixer les 

incidències i/o reclamacions que sorgeixin de l'adjudicació, formalització, modificació i 

execució dels mateixos.  

 

Article 13. Resolució de conflictes.  

 

En els Plecs de Clàusules Particulars es podrà preveure, per part de l’òrgan de  

contractació de la Fundació, Ia remissió als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona o 

en  el seu defecte a un arbitratge, de conformitat amb Ia Llei 60/2003, de 23 de desembre, 

d'arbitratge, per Ia solució de les diferències que puguin sorgir sobre els efectes, 

compliment i extinció dels contractes que es celebrin a l'emparament de les presents IIC.  

 

Capítol II. Perfil del contractant i Principis reguladors dels procediments de 

contractació.  

 

Article 14. Perfil del Contractant. 

 

La Fundació haurà de difondre a través de Ia seva pàgina web oficial el Perfil del 

Contractant, que haurà de ser accessible per tots els possibles licitadors que accedeixin a 

Ia pàgina web a través d'internet.  

 

Es publicaran en el Perfil del Contractant els següents actes, decisions i disposicions:  

 

1. Les presents IIC.  

 

2. Degudament separada entre els contractes d'obres, subministrament i serveis, hi 

constarà la següent informació:  

 

a. Anunci de licitació. 

b. Plecs de Clàusules Administratives Particulars, amb el correlatiu Quadre de 

Característiques i el Plec de Prescripcions Tècniques.  

c. Resolucions de l’Òrgan de Contractació corresponent que resultin d’interès per a 

tots els licitadors. 

d. Resolució d’adjudicació del contracte, així com la decisió de no adjudicar o 

subscriure el contracte o desistir del procediment. 

e. Resolució de les al·legacions presentades pels licitadors.  

 

La Fundació haurà de poder acreditar de forma fefaent el moment de l'inici de Ia difusió 

i Ia durada de Ia publicació de qualsevol informació que s'inclogui al Perfil del contractant, 
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establint mecanismes i sistemes tècnics que ho permetin com ara eines de segellat de 

temps.  

 

Article 15.- Principi de publicitat.  

 

Es donarà compliment al principi de publicitat mitjançant totes aquelles actuacions que 

la Fundació realitzi per garantir el coneixement, per part dels potencials licitadors, dels 

procediments de contractació i dels contractes formalitzats per Ia Fundació. 

 

El compliment del principi de publicitat serà l’instrument principal per a la fiscalització 

de les actuacions realitzades durant els diferents procediments de contractació i el mitjà 

principal per a promocionar la concurrència dels agents econòmics interessats.  

 

Amb aquesta finalitat, les presents IIC regularan les condicions per les que es donarà  

compliment a Ia publicitat dels diferents procediments de contractació, mitjançant Ia 

inserció d'anuncis al Perfil del Contractant o altres mitjans, que es qualificaran d'anuncis 

previs, de licitació i d'adjudicació.  

 

A aquests efectes, s’entendrà complert el principi de publicitat amb Ia inserció al Perfil del 

Contractant de Ia informació relativa a Ia licitació per aquells contractes d'import superior 

a 15.000 euros en serveis o 40.000 euros en obres, i especificant-ne les seves condicions 

al plec de clàusules administratives particulars.  

 

S’entén per anunci de licitació, aquell que la Fundació realitzi per donar a conèixer l'inici 

d'un procediment de contractació per l'adjudicació d'un contracte subjecte a les presents 

IIC. Aquest anunci serà obligatori per la Fundació en aquells procediments regulats a les 

presents IIC que així ho estableixin.  

 

S’entén per anunci d'adjudicació, aquell que la Fundació realitzi per donar a conèixer els 

contractes adjudicats en els casos assenyalats en les presents IIC.  

 

lgualment, en compliment del principi de publicitat, la Fundació haurà de publicar i donar 

a conèixer a traves del Perfil del Contractant les presents IIC, informant-se necessàriament 

de Ia seva existència als diferents anuncis que es publiquin.  

 

Article 16. Principi de concurrència.  

 

Als efectes de les presents IIC, es dona compliment al principi de concurrència mitjançant 

totes aquelles actuacions encaminades a garantir el lliure accés, en aquells procediments 

que així s'estableixi, de tots aquells candidats capacitats per Ia correcta realització de 

I'objecte contractual així com obrir el contracte al mercat per als possibles agents 

econòmics interessats. 

 

En els procediments de licitació amb negociació que se celebrin a l'emparament de les 

presents IIC, s’entendrà garantit el principi de concurrència amb Ia petició d'ofertes a un 

mínim de tres candidats, sempre que sigui possible, seleccionats per la Fundació i que 

estiguin plenament capacitats per l'execució del contracte.  

 

Excepcionalment, la Fundació podrà adjudicar de forma directa aquells contractes que, 

per raó d'import, així ho estableixin les presents IIC. En aquests casos, sempre que sigui 

possible es demanaran ofertes a tres candidats. Així mateix, la Fundació també podrà 
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adjudicar de forma directa a un únic candidat quan concorrin les causes previstes en les 

presents IIC i prèvia l'elaboració d'un informe tècnic motivat.  

 

Els terminis assenyalats en dies en les presents IIC es consideraran com a dies naturals, a 

no ser que expressament s'indiqui que són dies hàbils que es comptaran de conformitat 

amb Ia normativa administrativa.  

 

Article 17. Principi de Transparència.  

 

Als efectes de les presents IIC, es dona compliment al principi de transparència mitjançant 

totes aquelles actuacions que la Fundació realitzi amb Ia finalitat de donar a conèixer Ia 

seva contractació i garantir el coneixement per part de tercers dels diferents tràmits que 

integren els procediments de contractació subjectes a aquests IIC, així com el coneixement 

per part dels licitadors no adjudicataris dels motius que justifiquin Ia seva exclusió o no 

adjudicació a traves del procediment previst en les presents IIC.  

 

Aquest principi bàsic de la contractació, íntimament vinculat amb el de seguretat jurídica, 

propugna igualment la necessitat que els termes d'un contracte no quedin a l’arbitri i lliure 

discrecionalitat d’una de les parts, ja que aquests, una vegada subscrits i perfeccionats, 

han de ser complerts i executats amb estricta subjecció a les clàusules i als plecs que els 

serveixen de base, sense modificació ulterior, excepte excepcions admeses expressament 

en les presents IIC o els plecs reguladors. 

 

Article 18. Principi de Confidencialitat.  

 

Als efectes de les presents IIC, el principi de confidencialitat es compleix mitjançant 

l’assumpció per part de la Fundació, dels seus òrgans de contractació i de les diferents 

persones que intervinguin en els procediments de contractació, de l’obligació de no 

divulgar Ia informació facilitada pels candidats que aquests hagin designat com 

confidencial.  

 

Sense perjudici de les disposicions que contenen les presents IIC relatives a la publicitat 

de l’adjudicació i a la informació que s’ha de donar als candidats i als licitadors, els òrgans 

de contractació de la Fundació no poden divulgar la informació facilitada pels empresaris 

que aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. 

Aquest caràcter de confidencial afecta, entre d’altres, els secrets tècnics o comercials, els 

aspectes confidencials de les ofertes i qualsevol altra informació amb un contingut que es 

pugui utilitzar per falsejar la competència. 

 

La consideració d’una informació com a secret empresarial, tècnic o comercial es valorarà 

per l’Òrgan de Contractació tenint en compte la normativa vigent que defineixi aquests 

conceptes.  

 

El deure de confidencialitat de l’Òrgan de Contractació, així com dels seus serveis 

dependents, no es pot estendre a tot el contingut de l’oferta de l’adjudicatari ni a tot el 

contingut dels informes i documentació que, si s’escau, generi directament o 

indirectament l’Òrgan de Contractació en el curs del procediment de licitació. Únicament 

es pot estendre a documents que tinguin una difusió restringida, i en cap cas a documents 

que siguin públicament accessibles.  

 

No tindrà Ia consideració d'informació confidencial aquella documentació o informació 

que la Fundació hagi de fer publica per garantir els principis regulats a les presents IIC.  
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El contractista ha de respectar el caràcter confidencial de la informació a què tingui accés 

en ocasió de l’execució del contracte a la qual se li hagi donat el caràcter referit en els plecs 

o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa s’hagi de tractar com a tal. Aquest 

deure es manté durant un termini de cinc anys des del coneixement d’aquesta informació, 

llevat que els plecs o el contracte estableixin un termini superior que, en tot cas, ha de ser 

definit i limitat en el temps. 

 

Article 19. Principis d'igualtat i no discriminació. 

 

Els procediments de contractació regulats en les presents IIC hauran de garantir Ia  

igualtat de tracte entre tots els licitadors i Ia no discriminació, per cap causa, dels mateixos, 

no podent-ne realitzar cap actuació que tingui com finalitat afavorir a uns licitadors o 

perjudicar-ne d'altres.  

 

En virtut d’aquest principi, totes les actuacions realitzades per la Fundació en la preparació 

i adjudicació dels contractes tindran per objecte afavorir el desenvolupament d'una 

competència sana i efectiva entre les empreses que participen en una licitació, assegurant 

que tots els licitadors disposin de les mateixes oportunitats en formular els termes de les 

seves ofertes i implicarà, per tant, que aquestes estiguin sotmeses a les mateixes condicions 

per a tots els competidors. D'aquesta manera, l’òrgan de contractació vetllarà per a que 

tots els licitadors es trobin en igualtat de condicions tant en el moment en què preparen 

les seves ofertes com en el moment en què aquestes se sotmeten a l'avaluació dels serveis 

tècnics encarregats. 

 

El Plec de Clàusules Particulars i el de Prescripcions Tècniques reguladores dels 

contractes hauran de garantir l’accés en condicions d'igualtat dels licitadors i no podran 

tenir com efecte Ia creació d'obstacles injustificats a Ia lliure competència entre les 

empreses.  

 

Les prescripcions tècniques  que es fixin en els diferents contractes proporcionaran als 

empresaris un accés en condicions d’igualtat al procediment de contractació i no han de 

tenir per efecte la creació d’obstacles injustificats a l’obertura de la contractació pública a 

la competència. 

  

Llevat que ho justifiqui l’objecte del contracte, les prescripcions tècniques no han de fer 

referència a una fabricació o una procedència determinada, o a un procediment concret 

que caracteritzi els productes o serveis oferts per un empresari determinat, o a marques, 

patents o tipus, o a un origen o a una producció determinats, amb la finalitat d’afavorir o 

descartar certes empreses o certs productes. Aquesta referència s’ha d’utilitzar, amb 

caràcter excepcional, en el cas en què no sigui possible fer una descripció suficientment 

precisa i intel·ligible de l’objecte del contracte; en aquest cas, ha d’anar acompanyada de 

la menció «o equivalent».  

 

Qualsevol aclariment o precisió que es realitzi sobre els plecs, condicions del contracte, 

etc. es posaran en coneixement dels licitadors a traves del Perfil del contractant.  

 

Article 20. Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d’interessos.  

 

1. Els òrgans de contractació de la Fundació han de prendre les mesures adequades per 

lluitar contra el frau, el favoritisme i la corrupció, i prevenir, detectar i solucionar de 

manera efectiva els conflictes d’interessos que puguin sorgir en els procediments de 
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licitació amb la finalitat d’evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir la 

transparència en el procediment i la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors.  

 

2. A aquests efectes, el concepte de conflicte d’interessos comprèn, almenys, qualsevol 

situació en què el personal al servei de la Fundació, que a més participi en el 

desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui 

directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar 

que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de 

licitació. Les persones o entitats que tinguin coneixement d’un possible conflicte d’interès 

ho han de posar immediatament en coneixement de l’Òrgan de Contractació o de la 

Comissió de Bones Pràctiques de la Fundació. 

 

Capítol III. Òrgans de contractació, unitats i serveis d’assistència i parts del 

contracte. 

 

Article 21. Òrgan de Contractació. 

 

L’Òrgan de Contractació de la Fundació és el seu Patronat, qui pot delegar aquesta funció 

en favor de la Presidència o de la Direcció General de la Fundació, d’acord amb els 

apoderaments que s’atorguin a aquests efectes. 

 

Article 22. Funcions de l’Òrgan de Contractació. 

 

1. Les funcions de l’Òrgan de Contractació de la Fundació seran les assignades per les  

presents IIC i, amb caràcter enunciatiu, però no l’imitatiu, les següents:  

 

a. Aprovació i modificació dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de 

Prescripcions Tècniques dels contractes.  

b. Designació dels membres de Ia Mesa de Contractació, Serveis Tècnics o altres 

òrgans assessors.  

c. Exclusió de les ofertes anormals o desproporcionades.  

d. Adjudicació del contracte.  

e. Resolució de l'adjudicació del contracte.  

f. Decisió de no subscriure o no adjudicar el contracte o desistir del procediment. 

g. Aprovar les modificacions dels contractes. 

h. Interpretació del contracte. 

i. Resolució d’imposició de penalitats.  

j. Resoldre les reclamacions presentades una vegada determinada la proposició amb 

millor relació qualitat-preu. 

k. Totes aquelles altres funcions que tant les presents IIC, com els Plecs i la normativa 

de contractació del sector públic li atribueixin específicament. 

 

Un cop adjudicat el contracte per l’Òrgan de Contractació, quedaran automàticament 

facultats per a Ia formalització del mateix tant el/la Directora General com el/la President/a 

de la Fundació.  

 

2. Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves competències i 

facultats. 

 

Article 23. Mesa de Contractació o Unitat Técnica. 
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Per a l'adjudicació de contractes diferents al procediment d’adjudicació directa per raó de 

l’import o la matèria, l’Òrgan de Contractació estarà assistit per una Mesa de Contractació 

o Unitat Técnica del contracte, d'acord amb el que s'estableixi al Plec de Clàusules 

Particulars.  

 

L’Òrgan de Contractació haurà d'establir els membres integrants de Ia Mesa de 

Contractació i els membres integrants de Ia Unitat Técnica del contracte, els quals podran 

ser assistits per un Comitè d'experts.  

 

La Mesa ha d’estar constituïda per un president, els vocals que es determinin en el PCAP 

amb un mínim d’un, i un secretari. Entre els membres de la Mesa de Contractació hi ha 

de figurar necessàriament el professional encarregat de l’assessorament jurídic de l’Òrgan 

de Contractació i una altre que tingui atribuïdes les funcions relatives al seu control 

econòmic pressupostari. 

 

En el cas del procediment obert, la Mesa de Contractació s’entendrà constituïda 

vàlidament si ho ha fet el president, el secretari, i els professionals que tinguin atribuïdes 

les funcions d’assessorament jurídic i control econòmic pressupostari de la Fundació.  

 

En qualsevol cas, la Mesa de Contractació designada per a cada contracte s’ha de publicar 

en el Perfil del contractant i ser notificada a la Comissió de Bones Pràctiques per l’Òrgan 

de Contractació.  

 

La Mesa aixecarà acta de les sessions realitzades en l’exercici de les seves funcions.  

 

Article 24. Funcions de Ia Mesa de Contractació o Unitat Técnica.  

 

Són funcions de Ia Mesa de Contractació o Unitat Tècnica:  

 

a. La qualificació de Ia documentació acreditativa del compliment dels requisits previs 

de capacitat, aptitud i solvència en les presents IIC i, si s’escau, acordar l’exclusió 

dels candidats o licitadors que no acreditin aquest compliment, amb el tràmit 

d’esmena previ. 

b. L’apreciació del compliment dels requisits de solvència econòmica i financera, 

tècnica o professional.  

c. Notificació dels defectes esmenables i determinació dels empresaris admesos a Ia 

licitació.  

d. La valoració de les proposicions dels licitadors. En els supòsits en que Ia valoració 

de les proposicions s'hagin de tenir en consideració criteris diferents del preu, Ia 

MesaIUnitat Tècnica podran sol·licitar, abans de formular Ia proposta, aquells 

informes tècnics que considerin precisos. Aquests informes també es podran 

sol·licitar quan sigui necessari verificar que les ofertes compleixen amb les 

especificacions tècniques del Plec.  

e. La celebració dels actes públics d’obertura de proposicions. 

f. La identificació i proposta sobre la qualificació d’una oferta com anormal o 

desproporcionada prèvia tramitació del procediment establert en les presents IIC.  

g. L'elevació de Ia proposta d'adjudicació del contracte a l’Òrgan de Contractació en 

favor de l’empresa que hagi presentat la millor oferta. 

h. Realitzar informe sobre les reclamacions presentades una vegada determinada la 

proposició amb millor relació qualitat-preu. 

i. Quantes funcions siguin necessàries per a Ia qualificació i valoració de les 

proposicions, així com per a formular una proposta d'adjudicació i aquelles altres 
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que li atribueixin les presents IIC o l’Òrgan de Contractació de la Fundació, a més 

de les atribuïdes per la normativa de contractació pública vigent. 

 

Als membres de Ia Mesa de Contractació se'ls garanteix el seu dret a emetre el seu  parer 

quan sigui contrari al de Ia majoria i que consti en acta Ia seva actitud raonada.  

 

Article 25. Comitè d’experts.  

 

En els procediments d’adjudicació oberts on els criteris avaluables mitjançant judicis de 

valor tinguin atribuïda una ponderació més gran que la corresponent als criteris avaluables 

de manera automàtica, la valoració de les proposicions tècniques correspondrà a un comitè 

format per experts amb una qualificació apropiada, que disposi d’un mínim de tres 

membres, que poden pertànyer als serveis dependents de l’Òrgan de Contractació, però 

en cap cas no poden estar adscrits a l’òrgan proponent del contracte, al qual correspon fer 

l’avaluació de les ofertes; o encarregar-la a un organisme tècnic especialitzat, degudament 

identificat en els plecs. 

 

En els supòsits restants, la valoració dels criteris la quantificació dels quals depengui d’un 

judici de valor, així com, en tot cas, la dels criteris avaluables mitjançant la utilització de 

fórmules, l’han d’efectuar la Mesa de Contractació, si hi intervé, o els serveis tècnics 

dependents de l’Òrgan de Contractació en cas contrari. 

 

Article 26. Valoració de les proposicions i proposta d'adjudicació quan no es 

constitueixi una Mesa de Contractació o Unitat Técnica.  

 

En els procediments d'adjudicació en els quals no es constitueixi una Mesa de 

Contractació, Ia valoració de Ia solvència econòmica i financera, tècnica o professional, 

així com de les ofertes presentades, correspondrà als serveis tècnics que l’Òrgan de 

Contractació designi.  

 

Article 27. Responsable del contracte. 

 

1. Independentment de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del 

contracte que figuri en els plecs, els òrgans de contractació han de designar un responsable 

del contracte al qual correspon supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les 

instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la realització correcta de la prestació 

pactada, dins de l’àmbit de facultats que aquells li atribueixin. El responsable del contracte 

també haurà de notificar a la Comissió de Bones Pràctiques qualsevol incidència o 

irregularitat que pugui succeir en el procés d’adjudicació del contracte o d’execució el 

mateix.  

 

2. El responsable del contracte pot ser una persona física o jurídica, vinculada a la 

Fundació contractant o aliena a ell.  

 

3. En els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte les ha d’exercir el 

director facultatiu. 

 

TÍTOL SEGON. CAPACITAT, SOLVÈNCIA I APTITUD PER CONTRACTAR 

DELS EMPRESARIS.  

 

Capítol I. Normes generals i especials sobre capacitat. 
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Article 28. Condicions d’aptitud.  

 

1. Només poden contractar amb la Fundació les persones naturals o jurídiques, espanyoles 

o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en cap prohibició 

de contractar i acreditin la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional o 

estiguin classificades degudament.  

 

Quan es requereixin al contractista determinats requisits relatius a la seva organització, 

destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o d’altres per poder participar en el 

procediment d’adjudicació corresponent, el licitador els ha d’acreditar quan hi concorri.  

 

2. Així mateix, els contractistes han de disposar de l’habilitació empresarial o professional 

que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme les prestacions que constitueixin l’objecte del 

contracte.  

 

3. Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries de contractes les prestacions 

dels quals estiguin compreses dins dels fins, objecte o àmbit d’activitat que, segons els seus 

estatuts o regles fundacionals, els siguin propis. 

 

Article 29. Unions d’empresaris. 

 

1. La Fundació podrà contractar amb licitadors o candidats que participin conjuntament 

en els procediments de contractació previstos en les presents IIC. Aquesta participació 

s’instrumentarà mitjançant l'aportació d'un document privat, sense que sigui necessària 

formalitzar-les en escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte a 

favor seu. 

 

2. En el document esmentat a l’apartat anterior, els representants de les empreses que el 

subscriguin manifestaran Ia voluntat de concurrència conjunta, s’indicarà el percentatge 

de participació de cadascun dels participants i es designarà un representant o apoderat 

únic amb facultats per a exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte 

fins a l'extinció del mateix. Els contractistes que participin conjuntament en un contracte 

respondran solidàriament de les obligacions contretes.  

 

3. La durada de les unions temporals d’empresaris ha de ser coincident, almenys, amb la 

del contracte fins a la seva extinció. 

 

4. Si durant la tramitació d’un procediment i abans de la formalització del contracte es 

produeix la modificació de la composició de la unió temporal d’empreses, aquesta queda 

exclosa del procediment. No té la consideració de modificació de la composició l’alteració 

de la participació de les empreses sempre que es mantingui la solvència exigida per a licitar. 

Queda exclosa també del procediment d’adjudicació del contracte la unió temporal 

d’empreses quan alguna o algunes de les empreses que la integrin quedi incursa en 

prohibició de contractar. 

 

Les operacions de fusió, escissió i aportació o transmissió de branca d’activitat de què 

siguin objecte alguna o algunes empreses integrades en una unió temporal no impedeixen 

la continuació d’aquesta en el procediment d’adjudicació. En cas que la societat 

absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca 

d’activitat no siguin empreses integrants de la unió temporal, és necessari que tinguin 

plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui 

la solvència, la capacitat o classificació exigida. 
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5. La informació pública dels contractes adjudicats a aquestes unions ha d’incloure els 

noms de les empreses participants i la participació percentual de cadascuna en la unió 

temporal d’empreses. 

 

Article 30. Empreses comunitàries o d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai 

Econòmic Europeu. 

 

1. Tenen capacitat per contractar amb la Fundació, en tot cas, les empreses no espanyoles 

d’estats membres de la Unió Europea o dels estats signataris de l’Acord sobre l’Espai 

Econòmic Europeu que, d’acord amb la legislació de l’Estat en què estiguin establertes, 

estiguin habilitades per dur a terme la prestació de què es tracti.  

 

2. Quan la legislació de l’Estat en què estiguin establertes aquestes empreses exigeixi una 

autorització especial o la pertinença a una determinada organització per poder prestar-hi 

el servei de què es tracti, han d’acreditar que compleixen aquest requisit. 

 

Article 31. Empreses no comunitàries. 

 

1. Les persones físiques o jurídiques d’Estats no pertanyents a la Unió Europea o d’estats 

signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu han de justificar mitjançant un 

informe o declaració responsable que l’Estat de procedència de l’empresa estrangera 

admet al seu torn la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb els ens del 

sector públic, en forma substancialment anàloga.  

 

2. Addicionalment, el PCAP pot exigir a les empreses no comunitàries que siguin 

adjudicatàries de contractes d’obres que obrin una sucursal a Espanya, amb designació 

d’apoderats o representants per a les seves operacions, i que estiguin inscrites en el Registre 

Mercantil. 

 

3. En aquests casos, l’Òrgan de Contractació tindrà especial cura amb l’avaluació del 

possible adjudicatari en matèria relativa a la prevenció del blanqueig de capitals. 

 

Article 32. Capacitat d'obrar dels contractistes. 

 

1. Els contractistes de la Fundació hauran d'acreditar Ia seva capacitat d'obrar i Ia seva 

representació en tots els procediments d'adjudicació regulats en les presents IIC.  

 

2. La capacitat d’obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques s’acredita 

mitjançant l’escriptura o el document de constitució, els estatuts o l’acta fundacional, en 

els quals constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, 

si s’escau, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de 

què es tracti.  

 

3. La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’estats 

membres de la Unió Europea o d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 

Europeu s’acredita 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, en els termes que s’estableixin per reglament, d’acord amb les disposicions 

comunitàries aplicables.  
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4. Els altres empresaris estrangers han d’acreditar la seva capacitat d’obrar amb un informe 

de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya a l’Estat corresponent o de l’oficina 

consular en l’àmbit territorial de la qual radiqui el domicili de l’empresa.  

 

5. No obstant, en els procediments d'adjudicació directa per raó de l'import o la matèria, 

s’entendrà acreditada Ia capacitat de l'empresari o professional amb Ia presentació de Ia 

factura corresponent, sempre i quan aquesta contingui les dades i reuneixi els requisits 

establerts en Ia normativa que regula el deure d'expedir i lliurar Ia factura. En qualsevol 

cas, la Fundació podrà requerir, en qualsevol moment, al contractista que acrediti Ia seva 

capacitat.  

 

6. En els casos que així ho estableixi Ia legislació específica, podrà exigir-se als contractistes 

que acreditin Ia seva inscripció, en el moment de Ia licitació, en un registre professional o 

mercantil que els habiliti per a l'exercici de l'activitat que consisteixi Ia prestació del 

contracte.  

 

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 Ia lliure concurrència o 

suposi un tracte privilegiat respecte a Ia resta de licitadors.  

 

Article 33 Condicions especials de compatibilitat. 

 

1. L’Òrgan de Contractació ha de prendre les mesures adequades per garantir que la 

participació en la licitació de les empreses que hagin participat prèviament en l’elaboració 

de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte o hagin 

assessorat l’Òrgan de Contractació durant la preparació del procediment de contractació, 

no falsegi la competència. Entre aquestes mesures es pot arribar a establir que les empreses 

esmentades, i les empreses que hi estan vinculades, entenent-se per tals les que es trobin 

en algun dels supòsits que preveu l’article 42 del Codi de comerç, puguin ser excloses de 

les licitacions esmentades, quan no hi hagi cap altre mitjà de garantir el compliment del 

principi d’igualtat de tracte. 

 

En tot cas, abans d’excloure el candidat o licitador que va participar en la preparació del 

contracte, se li ha de donar audiència perquè justifiqui que la seva participació en la fase 

preparatòria no pot tenir l’efecte de falsejar la competència o de dispensar-li un tracte 

privilegiat respecte a la resta de les empreses licitadores.  

 

Entre les mesures a què es refereix el primer paràgraf del present apartat, hi ha la 

comunicació als altres candidats o licitadors de la informació intercanviada en el marc de 

la participació en la preparació del procediment de contractació o com a resultat d’aquesta, 

i l’establiment de terminis adequats per presentar ofertes.  

 

2. Els contractes que tinguin per objecte la vigilància, la supervisió, el control i la direcció 

de l’execució de qualsevol contracte, així com la coordinació en matèria de seguretat i 

salut, no es poden adjudicar a les mateixes empreses adjudicatàries dels contractes 

corresponents, ni a les empreses que estan vinculades a aquestes, en el sentit que estableix 

l’apartat anterior. 

 

Article 34. Prohibicions de contractar.  
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1. En cap cas podran contractar amb la Fundació, quedant excloses de Ia participació en 

els  procediments de licitació les persones en les que concorri alguna de les causes de 

prohibició de contractar previstes a Ia LCSP.  

 

La prova, per part dels empresaris, de no estar incursos en prohibicions per contractar es 

pot realitzar mitjançant un testimoni judicial o una certificació administrativa, segons els 

casos.  

 

Quan el document esmentat no pugui ser expedit per l’autoritat competent, es pot 

substituir per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, 

notari públic o organisme professional qualificat.  

 

2. En qualsevol cas l’empresari, sigui persona física o bé persona jurídica, haurà d’aportar 

un certificat negatiu d’antecedents penals emès pel Registre Central de Penats, com a 

màxim, sis mesos abans de la compareixença al concurs. 

 

Capítol II. Solvència econòmica, financera i tècnica o professional i Classificació. 

 

Article 35 Exigència de solvència. 

 

1. Per subscriure contractes amb la Fundació, els empresaris han d’acreditar que 

compleixen les condicions mínimes de solvència econòmica i financera, i professional o 

tècnica que determini l’Òrgan de Contractació.  

 

2. Els requisits mínims de solvència que hagi de reunir l’empresari i la documentació 

requerida per acreditar-los s’han d’indicar en l’anunci de licitació i s’han d’especificar en 

els plecs del contracte, han d’estar vinculats al seu objecte i han de ser proporcionals a 

aquest. 

 

3. En els contractes d’obres, serveis, i subministrament que incloguin serveis o treballs de 

col·locació i instal·lació, es pot exigir a les persones jurídiques que especifiquin, en l’oferta 

o en la sol·licitud de participació, els noms i la qualificació professional del personal 

responsable d’executar la prestació. 

 

Article 36. Solvència econòmica i financera.  

 

1. Els licitadors hauran d'acreditar Ia solvència econòmica i financera per a l'execució del 

contracte, entenent per aquesta l'adequada situació econòmica i financera de l'empresa 

amb Ia finalitat de garantir Ia correcta execució del contracte.  

 

2. El nivell de solvència econòmica i financera serà específic per a cada contracte i Ia seva 

exigència serà adequada i proporcionada a les característiques de Ia prestació contractada 

i en cap cas no ha de suposar un obstacle a la participació de les petites i mitjanes empreses. 

 

3. L’Òrgan de Contractació podrà escollir els mitjans que consideri adients per acreditar 

Ia solvència econòmica i financera. En qualsevol cas, els mitjans per acreditar Ia solvència 

econòmica i financera hauran de figurar en els corresponents plecs de clàusules 

administratives particulars reguladors del contracte. 

 

4 . Si per una raó justificada el licitador no es troba en condicions de presentar les 

referències sol·licitades, podrà acreditar Ia seva solvència econòmica i financera per mitja 

de qualsevol altre document que la Fundació consideri adequat.  
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Article 37. Solvència tècnica o professional.  

 

1. Els licitadors hauran d'acreditar Ia solvència tècnica o professional per a l'execució del 

contracte, entenent per ella Ia capacitació tècnica o professional per a l'adequada  execució 

del mateix, bé per disposar d’experiència anterior en contractes similars o per disposar del 

personal i mitjans tècnics suficients.  

 

El nivell de solvència tècnica o professional serà específic per a cada contracte i Ia seva 

exigència serà adequada i proporcionada a les característiques de Ia prestació contractada 

i en cap cas no ha de suposar un obstacle a la participació de les petites i mitjanes empreses. 

 

L’Òrgan de Contractació podrà escollir els mitjans que consideri adients per acreditar Ia 

solvència tècnica o professional requerida. En qualsevol cas, els mitjans per acreditar Ia 

solvència tècnica o professional hauran de figurar en els corresponents plecs de clàusules 

administratives particulars.  

 

Potestativament, la Fundació podrà exigir Ia classificació dels contractistes de conformitat 

amb el que estableixi Ia normativa de contractació publica, establint-ho al Plec de 

Clàusules Administratives i a l'anunci de licitació, si s'escau.  

 

2. Si per una raó justificada el licitador no es troba en condicions de presentar les 

referències sol·licitades, podrà acreditar Ia seva solvència econòmica i financera per mitja 

de qualsevol altre document que la Fundació consideri adequat.  

 

Article 38. Integració de la solvència amb mitjans externs.  

 

1. Per acreditar la solvència necessària per subscriure un contracte determinat, l’empresari 

es pot basar en la solvència i els mitjans d’altres entitats, independentment de la naturalesa 

jurídica dels vincles que tingui amb aquestes, sempre que demostri que durant tota la 

durada de l’execució del contracte pot disposar efectivament d’aquesta solvència i mitjans, 

i l’entitat a la qual recorri no estigui incursa en una prohibició de contractar.  

 

2. Quan una empresa vulgui recórrer a les capacitats d’altres entitats, ha de demostrar al 

poder adjudicador que pot disposar dels recursos necessaris mitjançant la presentació a 

aquest efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades. Aquest compromís 

únicament l’ha de presentar el licitador que hagi presentat la millor oferta. 

 

Quan una empresa recorri a les capacitats d’altres entitats pel que fa als criteris relatius a 

la solvència econòmica i financera, el poder adjudicador pot exigir formes de 

responsabilitat conjunta entre aquella entitat i les altres en l’execució del contracte, fins i 

tot amb caràcter solidari. 

 

3. En el cas dels contractes d’obres, els contractes de serveis o els serveis o treballs de 

col·locació o instal·lació en el context d’un contracte de subministrament, els poders 

adjudicadors poden exigir que determinades parts o treballs, tenint en compte la seva 

naturalesa especial, les executi directament el mateix licitador o, en el cas d’una oferta 

presentada per una unió d’empresaris, un participant d’aquesta, sempre que així s’hagi 

previst en el plec corresponent amb indicació dels treballs a què es refereixi. 

 

Article 39. Classificació dels licitadors. 
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La Fundació podrà exigir en determinats contractes una classificació concreta als 

empresaris a efectes d’acreditar la seva solvència en contractes d’obres quin valor estimat 

sigui superior a 500.000 euros. 

 

En els demés contractes es concretarà en els plecs del contracte els criteris i requisits 

mínims de solvència econòmica i financera i de solvència tècnica o professional, així com 

en termes de grup o subgrup de classificació i de categoria mínima exigible, sempre que 

l’objecte del contracte estigui inclòs en l’àmbit de classificació d’algun dels grups o 

subgrups de classificació vigents, tenint en compte per a això el codi CPV del contracte.  

 

En aquests casos, l’empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la 

seva classificació en el grup o subgrup de classificació i categoria de classificació 

corresponents al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics de 

solvència. 

 

La classificació és exigible igualment al cessionari d’un contracte en el cas en que s’hagi 

requerit al cedent. 

 

Quan no hagi concorregut cap empresa classificada en un procediment d’adjudicació d’un 

contracte per al qual es requereixi classificació, l’Òrgan de Contractació pot excloure la 

necessitat de complir aquest requisit en el següent procediment que es convoqui per a 

l’adjudicació del mateix contracte, sempre que no se n’alterin les condicions 

 

Article 40. Acreditació del compliment de les normes de garantia de la qualitat i 

de gestió mediambiental. 

 

1. Quan els òrgans de contractació exigeixin la presentació de certificats expedits per 

organismes independents que acreditin que l’empresari compleix determinades normes de 

garanties de qualitat, en particular en matèria d’accessibilitat per a persones amb 

discapacitat, han de fer referència als sistemes d’assegurament de la qualitat basats en la 

sèrie de normes en la matèria, certificats per organismes que compleixin les normes 

europees relatives a la certificació. 

 

2. Pel que fa els certificats que acreditin que el licitador compleix determinades normes 

de gestió mediambiental, aquests han de fer referència al sistema comunitari de gestió i 

auditoria mediambientals (EMAS) de la Unió Europea, o a altres sistemes de gestió 

mediambiental reconeguts de conformitat amb l’article 45 del Reglament (CE) núm. 

1221/2009, de 25 de novembre de 2009, o a altres normes de gestió mediambiental 

basades en les normes europees o internacionals pertinents d’organismes acreditats 

 

3. Els òrgans de contractació han de reconèixer els certificats equivalents expedits per 

organismes establerts en qualsevol Estat membre de la Unió Europea, i també han 

d’acceptar altres proves de mesures equivalents de garantia de la qualitat que presentin els 

empresaris. 

 

TÍTOL TERCER. ACTUACIONS PREPARATÒRIES DELS CONTRACTES.  

 

Capítol I. Disposicions comuns als contractes regulats en les IIC.  

 

Secció I. De l’expedient de contractació.  
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Article 41. lnici i contingut de I'expedient.  

 

1. Tot contracte subjecte a les presents IIC estarà precedit per Ia tramitació d'un expedient 

de contractació.  

 

2. L'expedient de contractació s’iniciarà mitjançant un acord o resolució de l’Òrgan de 

Contractació que justifiqui la necessitat del contracte i aprovi la següent documentació:  

 

a) El Plec de Clàusules Administratives Particulars.  

b) El Plec de Prescripcions tècniques.  

 

Article 42. Contingut de l’expedient en els procediments d’adjudicació directa.  

 

1. En els contractes d'adjudicació directa per raó de l'import no serà necessària Ia 

tramitació de cap expedient de contractació, requerint-se únicament l’aprovació de la 

despesa i la incorporació a l’expedient de la factura corresponent amb l’albarà del 

lliurament dels béns o serveis contractats o oferta aprovada en la que es descriguin els 

serveis prestats a la Fundació. 

 

2. En els contractes d’adjudicació directa per raó de l’import s’ha d’assegurar que no s’està 

alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, 

i que el contractista no ha subscrit més contractes que, individualment o conjuntament, 

superin la xifra que permet adjudicar contractes directament. L’Òrgan de Contractació ha 

de comprovar el compliment d’aquesta regla.  

 

3. En els contractes d’adjudicació directa per raó de la matèria s’hauran de justificar la 

concurrència de les causes que habiliten per a la utilització d’aquesta modalitat de 

contractació d’acord amb les presents IIC. 

 

Article 43. Tramitació urgent de I'expedient.  

 

1. Podran ser objecte de tramitació urgent els expedients corresponents als contractes, la 

subscripció dels quals respongui a una necessitat inajornable o l’adjudicació dels quals 

s’hagi d’accelerar per raons d’interès fundacional. A aquests efectes l’expedient ha de 

contenir la declaració d’urgència feta per l’Òrgan de Contractació, degudament motivada 

i aprovada, en qualsevol cas, per Presidència. 

 

2. Els expedients qualificats d’urgents s’han de tramitar seguint el mateix procediment 

que els ordinaris, podent-se reduir a la meitat els terminis  establerts en les presents IIC 

per licitar, adjudicar i formalitzar el contracte, llevat dels següents: 

 

 El termini de presentació de proposicions en el procediment obert. 

 El termini per a que l’Òrgan de Contractació faciliti al candidat o licitador la 

informació addicional sol·licitada. 

 

Secció II. Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de prescripcions 

Tècniques.  

 

Article 44. Plec de Clàusules Administratives Particulars.  

 

1. En tot procediment de licitació, a excepció del d'adjudicació directa per raó de l'import 

o la matèria, es fixaran prèviament els pactes i condicions definidors dels drets i obligacions 
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de les parts en els seus aspectes jurídics i econòmics, que es denominaran plecs de 

clàusules administratives particulars. 

 

2. Els plecs de clàusules administratives particulars s’han d’aprovar prèviament a 

l’autorització de la despesa o conjuntament amb aquesta, i sempre abans de la licitació del 

contracte o, si aquesta no existeix, abans de la seva adjudicació, i només es poden 

modificar amb posterioritat per error material, de fet o aritmètic. Si passa altrament, la 

modificació del plec comportarà la retroacció d’actuacions. 

 

4. El plecs de clàusules administratives particulars seran aprovats per l’Òrgan de 

Contractació.  

 

5. El plecs de clàusules administratives particulars estaran a disposició dels interessats, 

publicant-se al Perfil del contractant de la Fundació.  

 

6. Els contractes s’han d’ajustar al contingut dels plecs de clàusules administratives 

particulars, les clàusules dels quals se’n consideren una part integrant. 

 

Article 45. Contingut mínim del Plec de Clàusules Administratives Particulars.  

 

El Plec de Clàusules Administratives Particulars haurà de contenir, com a mínim, el 

següent contingut:  

 

1. Definició de l'objecte del contracte.  

2. Necessitats a satisfer mitjançant el contracte.  

3. Drets i obligacions específiques de les parts del contracte.  

4. Les condicions essencials de caràcter tècnic, jurídic i econòmic que regiran Ia 

licitació i el contracte.  

5. Condicions especials d’execució del contracte. 

6. Termini d'execució o de durada del contracte, amb determinació, si escau, de les 

pròrrogues de durada que seran acordades de forma expressa. 

7. Procediment i forma d'adjudicació, el qual haurà de respectar els principis 

previstos en les presents IIC, les quals seran aplicables en tot allò no previst als 

plecs.  

8. Documents a presentar pels licitadors, així com Ia forma i contingut de les 

proposicions.  

9. Modalitats de recepció de les ofertes.  

10. Criteris d'adjudicació i Ia seva ponderació.  

11. Quan el contracte s'adjudiqui per procediment negociat, els aspectes econòmics i 

tècnics que seran objecte de negociació, així com els requisits mínims que no 

poden ser objecte de negociació. 

12. Regim d'admissió de variants o alternatives.  

13. Garanties que hauran de constituir-se, si s'escau.  

14. Termini de garantia del contracte o justificació del seu no establiment i 

especificació del moment en què comença a transcórrer el seu còmput. 

15. Informació de les condicions de subrogació en els contractes de treball, si s'escau.  

16. Sistema de revisió de preus, si s'escau.  

17. Règim de penalitats que siguin d’aplicació. 

18. Referència al règim de pagaments. 

19. Causes especials de resolució del contracte i, si s’escau, els incompliments de 

caràcter parcial seran causa de resolució del contracte. 

20. Règim de subcontractació del contracte i tasques critiques, si s’escau. 
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21. Les restants dades i circumstàncies que s'exigeixin per a cada cas concret per altres 

preceptes de la Llei i d'aquest Reglament o que l'Òrgan de Contractació estimi 

necessari per a cada contracte singular. 

 

Article 46. Plec de Prescripcions Tècniques.  

 

1. L’Òrgan de Contractació ha d’aprovar amb anterioritat a l’autorització de la despesa o 

conjuntament amb aquesta, i sempre abans de la licitació del contracte, o, si no n’hi ha, 

abans de la seva adjudicació, els plecs i documents que continguin les prescripcions 

tècniques particulars que hagin de regir la realització de la prestació i defineixin les seves 

qualitats, les seves condicions socials i ambientals i només es poden modificar amb 

posterioritat per error material, de fet o aritmètic. Si passa altrament, la modificació del 

plec comportarà la retroacció d’actuacions. 

 

2. S'entendran per especificacions tècniques, entre d’altres, les exigències tècniques que 

defineixen les característiques requerides d'una obra, material, producte, subministrament 

o servei, i que permeten caracteritzar-los objectivament de manera que s’adeqüin a Ia 

utilització determinada per la Fundació. Aquestes exigències tècniques poden incloure Ia 

qualitat, el rendiment, Ia seguretat o les dimensions, així com els requisits aplicables al 

material, producte, subministrament o servei en quan a Ia garantia de qualitat, 

terminologia, símbols, proves i mètodes de prova, envasat, marcat i etiquetatge.  

 

3. En relació amb els contractes d'obra, les especificacions tècniques poden incloure també 

els criteris sobre definició i càlcul de despeses, proves, control i recepció d'obres i tècniques 

o mètodes de construcció, així com totes les altres condicions de caràcter tècnic que la 

Fundació pogués prescriure, conforme a una reglamentació general o especifica, en relació 

a les obres finalitzades i els material o elements que les integren.  

 

4. Les prescripcions tècniques podran incloure exigències de caràcter mediambiental. Per 

a Ia determinació d'aquestes exigències es podran utilitzar especificacions detallades por 

part d'aquestes, tal i 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 compleix les exigències mediambientals establertes a les 

prescripcions tècniques.  

 

Article 47. Regles per a l’establiment de prescripcions tècniques.  

 

1. Les prescripcions tècniques han de proporcionar als empresaris un accés en condicions 

d’igualtat al procediment de contractació i no han de tenir per efecte la creació d’obstacles 

injustificats a l’obertura de la contractació pública a la competència. 

 

2. Sempre que l’objecte del contracte afecti o pugui afectar el medi ambient, les 

prescripcions tècniques s’han de definir aplicant criteris de sostenibilitat i protecció 

ambiental. 

 

Article 48. Requeriments de caràcter social i mediambiental.  
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Els Plecs de Clàusules Particulars podran incloure requeriments detallats de caràcter 

social o mediambiental sobre Ia manera d'executar el contracte, tals com Ia recuperació o 

reutilització dels envasos o embalatges o productes usats, l’eficiència energètica dels 

productes o serveis, el subministrament de productes en recipients reutilitzables, Ia 

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 Ia 

igualtat de sexes o mesures d'integració dels immigrants i l'obligació de contractar per 

l'execució del contracte a un numero determinat de persones discapacitats i altres anàlegs.  

 

Els òrgans de contractació han d’adoptar les mesures pertinents per garantir que en 

l’execució dels contractes els contractistes compleixen les obligacions aplicables en matèria 

mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret 

nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, 

social i laboral. 

 

En cas d'incompliment de les obligacions anteriors, la Fundació podrà optar per resoldre 

el contracte per incompliment culpable del contractista o continuar l'execució amb Ia 

imposició de les penalitats que s'estableixin al plec o al contracte.  

 

Article 49. Condicions especials d’execució del contracte. 

 

1. Els òrgans de contractació poden establir condicions especials en relació amb l’execució 

del contracte, sempre que estiguin vinculades a l’objecte del contracte, no siguin 

directament o indirectament discriminatòries, siguin compatibles amb el dret comunitari 

i s’indiquin en l’anunci de licitació i en els plecs.. 

 

2. Aquestes condicions d’execució es poden referir, en especial, a consideracions 

econòmiques, relacionades amb la innovació, de tipus mediambiental o de tipus social. En 

particular, es poden establir, entre d’altres, consideracions de tipus mediambiental que 

persegueixin: la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle; el manteniment 

o la millora dels valors mediambientals que es puguin veure afectats per l’execució del 

contracte; una gestió més sostenible de l’aigua; el foment de l’ús de les energies renovables; 

la promoció del reciclatge de productes i l’ús d’envasos reutilitzables; o l’impuls del 

lliurament de productes a granel i la producció ecològica. 

 

3. Els plecs poden establir penalitats, per al cas d’incompliment d’aquestes condicions 

especials d’execució, o atribuir-los el caràcter d’obligacions contractuals essencials quin 

incompliment faculta per a la resolució del contracte 

 

4. Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte són exigides 

igualment a tots els subcontractistes que participin de la seva execució. 

 

TITOL QUART.- DE L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES.  

  

Capítol I. Normes generals. 

 

Article 50. Normes de publicitat.  

 

1. Les licitacions, amb les excepcions que ara es detallaran, s'anunciaran al Perfil del 

contractant de la Fundació. 
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El termini de difusió publica de Ia informació contractual es mantindrà un mínim d’1 mes 

a comptar des de Ia data d'adjudicació del contracte.  

 

2. Els contractes d'adjudicació directa per raó de Ia quantia o per raó de la matèria no 

requeriran cap tipus d'anunci de licitació.  

 

3. Les adjudicacions dels contractes regulats en les presents IIC, a excepció dels adjudicats 

de forma directa per raó de l'import o la matèria, s'anunciaran al Perfil del Contractant de 

la Fundació en el termini màxim de 15 dies a comptar des de Ia data  d'adjudicació de 

cada contracte.  

 

 

Article 51. Anuncis d’informació prèvia. 

 

Els òrgans de contractació poden publicar un anunci d’informació prèvia amb la finalitat 

de donar a conèixer els contractes d’obres, subministraments o serveis que tinguin 

projectat adjudicar en el termini de 12 mesos. 

 

Els anuncis d’informació prèvia a què es refereix l’apartat anterior s’han de publicar en el 

Perfil del Contractant indicant les característiques principals del contracte que es té previst 

licitar. 

 

 

 

 

Article 52. Anunci de licitació i el seu contingut mínim. 

 

La Fundació publicarà en el Perfil del Contractant un anunci de licitació per a 

l’adjudicació de contractes que celebri, amb excepció d’aquells que hagin de ser adjudicats 

directament per raó de Ia quantia o de la matèria. 

 

L’anunci de licitació tindrà el següent contingut mínim: 

 

 Nom, número d’identificació, adreça, número de telèfon i adreça electrònica i 

d’Internet del poder adjudicador en la qual han d’estar disponibles els plecs de la 

contractació per a un accés lliure, directe, complet i gratuït. 

 Codis CPV; quan la concessió estigui dividida en lots, aquesta informació s’ha de 

facilitar per a cada lot.  

 Descripció de la licitació: naturalesa i abast de les obres, naturalesa i quantitat o 

valor dels subministraments, naturalesa i abast dels serveis. Si el contracte està 

dividit en lots, aquesta informació s’ha de facilitar per a cada lot.  

 Ordre de magnitud total estimat del contracte o els contractes: quan els contractes 

estiguin dividits en lots, aquesta informació s’ha de facilitar per a cada lot.  

 Calendari per al lliurament dels subministraments o les obres o per a la prestació 

dels serveis i, en la mesura del possible, durada del contracte. 

 Condicions de participació.  

 Tipus de procediment d’adjudicació. 

 Quan el contracte s’hagi de subdividir en lots, indicació de la possibilitat de 

presentar ofertes per a un dels lots, per a diversos lots, o per a tots els lots; indicació 

de si el nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador ha d’estar limitat.  

 Per al procediment de licitació amb negociació, s’ha d’indicar, si escau, que es 

recorrerà a un procediment que s’ha de desenvolupar en fases successives amb la 
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finalitat de reduir progressivament el nombre d’ofertes que calgui negociar o de 

solucions que calgui examinar. 

 Si escau, condicions particulars a les quals està sotmesa l’execució del contracte. 

 Criteris que s’han d’utilitzar per adjudicar el contracte o els contractes.  

  Termini per rebre ofertes (procediments oberts) o sol·licituds de participació( 

procediments de licitació amb negociació). 

 Adreça a la qual s’han de transmetre les ofertes o sol·licituds de participació o 

consultes. 

 Quan es tracti de procediments oberts: a) Termini durant el qual el licitador està 

obligat a mantenir la seva oferta; b) Data, hora i lloc de l’obertura de les pliques; c) 

Persones autoritzades a assistir a l’obertura. 

 Llengua o llengües en què s’han de redactar les ofertes o les sol·licituds de 

participació. 

 Altra informació rellevant. 

  

Article 53. Terminis de presentació de les sol·licituds i les proposicions.  

 

1. L’Òrgan de Contractació fixarà els terminis de presentació de les ofertes i sol·licituds 

de participació tenint en compte el temps que raonablement pugui ser necessari per 

preparar-les, atesa la complexitat del contracte i respectant, en tot cas, els terminis mínims 

que fixen les presents IIC.  

 

2. Els òrgans de contractació han d’ampliar el termini inicial de presentació de les ofertes 

i sol·licituds de participació, de manera que tots els possibles interessats en la licitació 

puguin tenir accés a tota la informació necessària per elaborar-les, quan per qualsevol raó 

els serveis dependents de l’Òrgan de Contractació no hagin atès el requeriment 

d’informació que l’interessat hagi formulat amb la deguda antelació. 

 

3. En cas que s’introdueixin modificacions significatives en els plecs de la contractació, 

l’Òrgan de Contractació ha d’ampliar el termini inicial de presentació de les ofertes i 

sol·licituds de participació. 

 

4. Quan les proposicions només es puguin fer després d’una visita sobre el terreny o amb 

una consulta prèvia «in situ» de la documentació que s’adjunti al plec, els terminis mínims 

per presentar les ofertes i sol·licituds de participació es podran ampliar de manera que tots 

els interessats que estiguin afectats puguin tenir coneixement de tota la informació 

necessària per preparar-les. 

 

5. En els procediments oberts, el termini de presentació de proposicions no ha de ser 

inferior a quinze dies, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació 

del contracte en el Perfil del contractant.  

 

6. En els procediments negociats, el termini de consulta i presentació de sol·licituds de 

participació es determinarà en cada cas en l’anunci de licitació o Ia carta d'invitació als 

candidats seleccionats. En tot cas, caldrà establir un termini suficient per garantir Ia 

concurrència, igualtat de tracte i no-discriminació dels licitadors, que no serà inferior a 

quinze dies.  

 

El termini general de presentació de proposicions en els procediments negociats ha de ser 

suficient per a l’elaboració adequada de les proposicions en funció de l’abast i la 

complexitat del contracte. En qualsevol cas, no ha de ser inferior a trenta dies, comptats 

a partir de la data d’enviament de la invitació escrita. 
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Article 54.- Proposicions dels interessats.  

 

1. Les proposicions dels interessats s’han d’ajustar als plecs i la documentació que regeixen 

la licitació, i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del 

contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense cap excepció o reserva. 

 

2. Les proposicions són secretes i s’han d’arbitrar els mitjans que garanteixin aquest 

caràcter fins al moment d’obertura de les proposicions. 

 

3. Cada licitador no pot presentar més d’una proposició, sense perjudici de la presentació 

de noves propostes en el procediment de licitació amb negociació. Tampoc pot subscriure 

cap proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment ni figurar en més 

d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de 

les propostes que hagi subscrit. 

 

4. En la proposició s’ha d’indicar, com a partida independent, l’import de l’impost sobre 

el valor afegit que s’hagi de repercutir. 

 

Article 55. Successió en el procediment.  

 

Si durant la tramitació d’un procediment i abans de la formalització del contracte es 

produeix una operació de fusió, escissió, transmissió del patrimoni empresarial o d’una 

branca de l’activitat, succeeix a l’empresa licitadora o candidata en la seva posició en el 

procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o 

l’adquirent del patrimoni empresarial o de la branca d’activitat corresponent, sempre que 

reuneixi les condicions de capacitat i absència de prohibició de contractar i acrediti la seva 

solvència i classificació en les condicions que exigeix el plec de clàusules administratives 

particulars per poder participar en el procediment d’adjudicació. 

 

Article 56. Requisits i classes de criteris d’adjudicació.  

 

1. L’adjudicació dels contractes s’ha d’efectuar utilitzant una pluralitat de criteris 

d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.  

 

2. La millor relació qualitat-preu s’ha d’avaluar d’acord amb criteris econòmics i 

qualitatius.  

 

Els criteris qualitatius que estableixi l’Òrgan de Contractació per avaluar la millor relació 

qualitat-preu poden incloure aspectes mediambientals o socials, vinculats a l’objecte del 

contracte. 

 

Sempre que sigui possible, els criteris qualitatius han d’anar acompanyats d’un criteri 

relacionat amb els costos el qual, a elecció de l’Òrgan de Contractació, pot ser el preu o 

un plantejament basat en la rendibilitat. 

3. Els òrgans de contractació han de vetllar perquè s’estableixin criteris d’adjudicació que 

permetin obtenir obres, subministraments i serveis de gran qualitat que responguin tan bé 

com es pugui a les seves necessitats; i, en especial, en els procediments de contractes de 

serveis que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis 

d’enginyeria i arquitectura, consultoria o serveis jurídics, on els criteris relacionats amb la 

qualitat han de representar, almenys, el 51 per cent de la puntuació assignable en la 

valoració de les ofertes.  
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4. Els criteris que han de servir de base per a l’adjudicació del contracte s’han d’establir 

en els plecs de clàusules administratives particulars o en el document descriptiu, per la 

qual cosa han de complir els requisits següents:  

 

a) En tot cas han d’estar vinculats a l’objecte del contracte, en el sentit que expressa 

l’apartat següent d’aquest article.  

b) S’han de formular de manera objectiva, amb ple respecte als principis d’igualtat, 

no-discriminació, transparència i proporcionalitat, i no han de conferir a l’Òrgan 

de Contractació una llibertat de decisió il·limitada. 

c) Han de garantir la possibilitat que les ofertes siguin avaluades en condicions de 

competència efectiva i han d’anar acompanyats d’especificacions que permetin 

comprovar de manera efectiva la informació facilitada pels licitadors amb la finalitat 

d’avaluar la mesura en què les ofertes compleixen els criteris d’adjudicació. En cas 

de dubte, s’ha de comprovar de manera efectiva l’exactitud de la informació i les 

proves facilitades pels licitadors. 

 

6. Es considera que un criteri d’adjudicació està vinculat a l’objecte del contracte quan es 

refereixi o integri les prestacions que s’hagin d’efectuar en virtut del contracte esmentat, 

en qualsevol dels seus aspectes i en qualsevol etapa del seu cicle de vida. 

 

Article 57. Aplicació dels criteris d’adjudicació i criteris de desempat. 

 

1. Quan s’utilitzi una pluralitat de criteris d’adjudicació, en la seva determinació, sempre 

que sigui possible, s’ha de donar preponderància als que facin referència a característiques 

de l’objecte del contracte que es puguin valorar mitjançant xifres o percentatges obtinguts 

a través de la mera aplicació de les fórmules que estableixen els plecs. 

 

2. Els òrgans de contractació poden establir en els plecs de clàusules administratives 

particulars criteris d’adjudicació específics per al desempat en els casos en què, després de 

l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es produeixi un empat entre dues o més ofertes. 

Aquests criteris d’adjudicació específics per al desempat han d’estar vinculats a l’objecte 

del contracte i s’han de referir a aspectes socials, laborals o d’interès general. 

 

Article 58. Garantia provisional. 

 

En els procediments de contractació regulats en aquestes IIC no és procedent l’exigència 

d’una garantia provisional, excepte quan de manera excepcional l’Òrgan de Contractació 

ho consideri necessari i ho justifiqui motivadament en l’expedient. En aquest últim cas, es 

pot exigir als licitadors la constitució prèvia d’una garantia que respongui del manteniment 

de les seves ofertes fins a la perfecció del contracte.  

2. En els casos en què l’Òrgan de Contractació hagi acordat l’exigència de garantia 

provisional, en els plecs de clàusules administratives particulars se n’ha de determinar 

l’import, que no pot ser superior a un 3 per 100 del pressupost base de licitació del 

contracte, exclòs l’impost sobre el valor afegit i el règim de la seva devolució. 

3. En el cas de divisió en lots, la garantia provisional s’ha de fixar tenint en compte 

exclusivament l’import dels lots per als quals el licitador presentarà oferta i no en funció 

de l’import del pressupost total del contracte. 

Article 59. Garantia definitiva. 
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1. El Plec de Clàusules Administratives Particulars podrà establir Ia constitució de 

garanties definitives amb caràcter previ a Ia formalització del contracte. 

 

2. Els licitadors que presentin les millors ofertes han de constituir a disposició de l’Òrgan 

de Contractació una garantia d’un 5 per 100 del preu final ofert per aquells, exclòs l’impost 

sobre el valor afegit. 

 

3. En casos especials, l’Òrgan de Contractació pot establir en el plec de clàusules 

administratives particulars que, a més de la garantia a què es refereix l’apartat anterior, 

se’n presti una de complementària de fins a un 5 per 100 del preu final ofert pel licitador 

que va presentar la millor oferta, exclòs l’impost sobre el valor afegit, i la garantia total pot 

arribar a un 10 per 100 del preu esmentat. 

 

A aquests efectes es considera que constitueixen casos especials els contractes en què, a 

causa del risc que en virtut d’ells assumeix l’Òrgan de Contractació, per la seva naturalesa 

especial, règim de pagaments o condicions del compliment del contracte, sigui 

aconsellable incrementar el percentatge de la garantia definitiva ordinària a què es refereix 

l’apartat anterior, fet que s’ha d’acordar mitjançant una resolució motivada. En particular, 

es pot preveure la presentació d’aquesta garantia complementària per als casos en què 

l’oferta de l’adjudicatari resulti inicialment incursa en presumpció d’anormalitat. 

 

4. Quan el preu del contracte es formuli en funció de preus unitaris, l’import de la garantia 

que s’ha de constituir es fixa tenint en compte el pressupost base de licitació, IVA exclòs 

 

5. La garantia no s’ha de tornar o cancel·lar fins que s’hagi produït el venciment del 

termini de garantia i complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que 

se’n declari la resolució sense culpa del contractista. 

 

Article 60. Responsabilitats a què estan afectes les garanties. 

 

La garantia definitiva únicament respon dels conceptes següents: 

 

a) De l’obligació de formalitzar el contracte dins el termini.  

 

b) De les penalitats imposades al contractista. 

 

c) De l’execució correcta de les prestacions que preveu el contracte, incloses les millores 

que hagi ofert el contractista i hagi acceptat l’Òrgan de Contractació, de les despeses 

originades a la Fundació per la demora del contractista en el compliment de les seves 

obligacions, i dels danys i perjudicis ocasionats a aquesta amb motiu de l’execució del 

contracte o pel seu incompliment, quan no en sigui procedent la resolució. 

 

d) De la confiscació que es pot decretar en els casos de resolució del contracte.  

 

e) A més, en els contractes d’obres, de serveis i de subministraments, la garantia definitiva 

ha de respondre de la inexistència de vicis o defectes dels béns construïts o subministrats 

o dels serveis prestats durant el termini de garantia que s’hagi previst en el contracte 

 

Les garanties quedaran afectades al compliment del contracte per part del contractista fins 

al moment de Ia finalització del termini de garantia que es reguli en el contracte i, en 

particular, al pagament de les penalitats que s'imposin, així com per Ia reparació dels 

possibles danys i perjudicis ocasionats pel contractista durant l'execució del contracte.  
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Les garanties es podran constituir en qualsevol de les formes establertes en els plecs de 

clàusules administratives particulars, inclús en metàl·lic o mitjançant retenció de preus.  

 

Article 61. Ofertes anormalment baixes.  

 

1. En els casos en què l’Òrgan de Contractació presumeixi que una oferta és inviable 

perquè s’ha formulat en termes que la fan anormalment baixa, només la pot excloure del 

procediment de licitació amb la tramitació prèvia del procediment que estableix aquest 

article.  

2. Els plecs han de preveure els paràmetres objectius que han de permetre identificar els 

casos en què una oferta es consideri anormal. En casos en que els plecs no prevegin aquests 

criteris, es consideraran anormalment baixes les següents ofertes: 

 

• Quan, concorrent un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en 

més de 25 unitats percentuals. 

 

• Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats 

percentuals a l'altra oferta. 

 

• Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 

percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, 

s'exclourà per al còmput d'aquesta mitjana l'oferta de quantia més elevada quan 

sigui superior en més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana. En qualsevol 

cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

 

• Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 

unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant 

això, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més 

de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitjana només amb les 

ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants 

ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor 

quantia. 

 

3. Quan la Mesa de Contractació o, si no n’hi ha, l’Òrgan de Contractació hagi identificat 

una o diverses ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, ha de requerir al licitador o 

licitadors que les hagin presentat i donar-los un termini suficient perquè justifiquin i 

desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol 

altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta, mitjançant la 

presentació d’aquella informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes. 

La petició d’informació que la Mesa de Contractació o, si no n’hi ha, l’Òrgan de 

Contractació dirigeixi al licitador s’ha de formular amb claredat de manera que aquests 

estiguin en condicions de justificar plenament i oportunament la viabilitat de l’oferta. 

 

En el procediment s’ha de sol·licitar l’assessorament tècnic del servei corresponent.  

 

4. En tot cas, els òrgans de contractació han de rebutjar les ofertes si comproven que són 

anormalment baixes perquè no compleixen les obligacions aplicables en matèria 

mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels 

convenis col·lectius sectorials vigents. 
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5. La Mesa de Contractació o, si no n’hi ha, l’Òrgan de Contractació ha d’avaluar tota la 

informació i documentació proporcionada pel licitador dins de termini i, en cas que es 

tracti de la Mesa de Contractació, ha d’elevar de manera motivada la corresponent 

proposta d’acceptació o rebuig a l’Òrgan de Contractació. En cap cas no s’ha d’acordar 

l’acceptació d’una oferta sense que la proposta de la Mesa de Contractació en aquest sentit 

estigui motivada degudament.  

 

Si l’Òrgan de Contractació, considerant la justificació efectuada pel licitador i els informes 

que esmenta l’apartat quatre, estima que la informació sol·licitada no explica 

satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats pel licitador i que, per tant, 

l’oferta no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals, l’ha 

d’excloure de la classificació i ha d’acordar l’adjudicació a favor de la millor oferta. 

 

Article 62. Classificació de les ofertes i adjudicació del contracte.  

 

1. La Mesa de Contractació o, si no n’hi ha, l’Òrgan de Contractació ha de classificar, per 

ordre decreixent, les proposicions presentades per elevar posteriorment la proposta 

corresponent a l’Òrgan de Contractació, en cas que la classificació la faci la Mesa de 

Contractació.  

 

Per fer la classificació esmentada, s’han de tenir en compte els criteris d’adjudicació que 

assenyala el plec. A tal efecte, es poden sol·licitar tots els informes tècnics que es consideri 

pertinents.  

 

2. Quan l’únic criteri que s’ha de considerar sigui el preu, s’entén que la millor oferta és 

la que incorpora el preu més baix.  

 

3. La proposta d’adjudicació no crea cap dret a favor del licitador. No obstant això, quan 

l’Òrgan de Contractació no adjudiqui el contracte d’acord amb la proposta formulada, la 

seva decisió s’ha de motivar. 

 

4. Una vegada l’Òrgan de Contractació hagi acceptat la proposta de la mesa, els serveis 

corresponents han de requerir al licitador que hagi presentat la millor oferta per a que, 

dins del termini de deu dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el 

requeriment, presenti la documentació justificativa de les circumstàncies incloses en la 

documentació prevista al PCAP, si no s’ha aportat amb anterioritat, tant del licitador com 

de les altres empreses a les capacitats de les quals es recorri; de disposar efectivament dels 

mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte; i d’haver 

constituït la garantia definitiva que sigui procedent.  

 

Els certificats corresponents poden ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o 

telemàtics, llevat que els plecs estableixin una altra cosa.  

 

Si no s’executa adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entén que el 

licitador ha retirat la seva oferta, i es podrà exigir l’import del 3 per cent del pressupost 

base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc 

contra la garantia provisional, si s’ha constituït, sense perjudici de la possibilitat d’establir 

prohibicions de contractar amb la Fundació.  

 

En aquest supòsit, s’ha de procedir a sol·licitar la mateixa documentació al licitador 

següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
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6. L’Òrgan de Contractació ha d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents 

a la recepció de la documentació. En els procediments negociats l’adjudicació ha de 

concretar i fixar els termes definitius del contracte.  

 

Article 63. Observacions a la proposta d’adjudicació. 

 

Determinada la proposició de preu més baix o amb millor relació qualitat-preu, en favor 

de la qual formularà proposta d'adjudicació, els licitadors podran exposar quantes 

observacions o reserves estimin oportunes contra l'acte celebrat, les quals hauran de 

formular-se per escrit en el termini màxim de dos dies hàbils següents al d'aquell acte i es 

dirigiran a l'Òrgan de Contractació, el qual, previ informe de la Mesa de Contractació, 

resoldrà el procediment, amb pronunciament exprés sobre les reclamacions presentades, 

en l'adjudicació del contracte. 

 

Article 64. Resolució i notificació de l’adjudicació. 

 

1. La resolució d’adjudicació ha de ser motivada i s’ha de notificar als candidats i 

licitadors, i s’ha de publicar en el Perfil del contractant en el termini de 15 dies.  

 

2. La notificació i la publicitat a què es refereix l’apartat anterior han de contenir la 

informació necessària que permeti als interessats en el procediment d’adjudicació 

presentar al·legacions contra la decisió d’adjudicació, i entre aquesta en tot cas ha de 

figurar la següent: 

 

a) En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per les 

quals s’hagi desestimat la seva candidatura.  

b) Respecte als licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, els motius pels quals 

no s’hagi admès la seva oferta. 

c) En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i els avantatges de la 

proposició de l’adjudicatari que determinin que s’hagi seleccionat l’oferta d’aquest 

amb preferència respecte de les que hagi presentat la resta de licitadors les ofertes 

dels quals s’hagin admès; i, si s’escau, el desenvolupament de les negociacions. 

 

En la notificació s’ha d’indicar el termini en què s’ha de procedir a la formalització del 

contracte. 

 

3. La notificació s’ha d’efectuar per mitjans electrònics preferentment. 

 

4. En cas que no hi hagués cap proposició admissible, l’Òrgan de Contractació declararà 

desert el procediment, publicant aquesta resolució en el Perfil del contractant.  

 

Article 65. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment del 

procediment d’adjudicació. 

 

1. En cas que l’Òrgan de Contractació desisteixi del procediment d’adjudicació o decideixi 

no adjudicar o subscriure un contracte per al qual s’hagi efectuat la convocatòria 

corresponent, ho ha de notificar als candidats o licitadors. 

 

2. L’Òrgan de Contractació pot acordar la decisió de no adjudicar o subscriure el contracte 

o el desistiment del procediment abans de la formalització.  
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3. Només es pot adoptar la decisió de no adjudicar o subscriure el contracte per raons 

degudament justificades. En aquest cas, no es pot promoure una nova licitació del seu 

objecte mentre subsisteixin les raons al·legades per fonamentar la decisió.  

 

4. El desistiment del procediment s’ha de fonamentar en una infracció no esmenable de 

les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació, 

i la concurrència de la causa s’ha de justificar. El desistiment no impedeix la iniciació 

immediata d’un procediment de licitació.  

 

Article 66. Perfecció i formalització del contracte. 

 

1. Els contractes que subscrigui la Fundació es perfeccionen amb la seva adjudicació. 

 

2. Els contractes que subscrigui la Fundació s’han de formalitzar en un document privat 

que s’ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació. 

 

No obstant això, el contractista pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública 

i les despeses corresponents corren a càrrec seu.  

 

En cap cas no es poden incloure en el document en què es formalitzi el contracte clàusules 

que impliquin una alteració dels termes de l’adjudicació.  

 

3. En el cas dels contractes adjudicats directament per raó de l’import o la matèria, no 

serà necessària la formalització escrita d’un contracte, sens perjudici d’exigir a 

l’adjudicatari el respecte del Codi d’Ètica i Bon Govern de la Fundació així com de totes 

aquelles normes que l’afecten i que poden afectar a la prestació del servei, obra o 

subministrament contractat. 

 

4. Els serveis dependents de l’Òrgan de Contractació han de requerir l’adjudicatari que 

formalitzi el contracte en un termini no superior a quinze dies hàbils següents al dia en 

què s’efectuï la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats. 

 

5. Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagi formalitzat el contracte dins del 

termini indicat, se li ha d’exigir l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, 

IVA exclòs, en concepte de penalitat, que s’ha de fer efectiu en primer lloc contra la 

garantia definitiva, si s’ha constituït, sense perjudici de la possibilitat d’imposar 

prohibicions de contractar amb la Fundació.  

 

En aquest cas, el contracte s’ha d’adjudicar al licitador següent per l’ordre en què hagin 

quedat classificades les ofertes. 

 

6. No es pot procedir a l’execució del contracte amb caràcter previ a la seva formalització. 

 

 

Capítol II. Procediments d’adjudicació. 

 

Article 67.- Procediments d'adjudicació.  

 

1. Els contractes regulats en les presents IIC s'adjudicaran d'acord amb algun dels següents 

procediments que es detallen a continuació:  

 

• Procediment obert.  
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• Procediment de licitació amb negociació.  

• Procediment per adjudicació directa per raó d'import. 

• Procediment per adjudicació directa per raó de la matèria. 

 

2. Amb caràcter general i sempre que no procedeixi l'adjudicació del contracte mitjançant 

un altre procediment regulat en les presents IIC, serà obligatori acudir als procediments 

obert o negociat quan el valor estimat del contracte sigui igual o superior a 15.000 Euros 

en subministraments i serveis, i 40.000 Euros en obres.  

 

3. Es podrà adjudicar un contracte mitjançant el procediment d'adjudicació de forma 

directa per raó de Ia quantia quan el valor estimat del contracte sigui inferior a 15.000 

Euros en subministraments i serveis, i 40.000 Euros en obres, o per les raons justificatives 

que s'especifiquen en les presents IIC.  

 

Article 68. Desenvolupament del procediment obert. 

 

1. En el procediment obert tot empresari interessat pot presentar una proposició, i queda 

exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors. 

 

2. En els procediments oberts la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del 

Contractant s’ha de fer, en tot cas, amb una antelació mínima equivalent al termini previst 

en l’article 53 de les presents IIC.  

 

3. La Mesa de Contractació ha de qualificar la documentació acreditativa del compliment 

dels requisits previs, que els licitadors han de presentar en un sobre tancat i signat o en un 

arxiu electrònic diferent del que contingui la proposició amb signatura digital. 

 

Posteriorment, el mateix òrgan ha de procedir a obrir i examinar les proposicions, i ha de 

formular la proposta d’adjudicació corresponent a l’Òrgan de Contractació, una vegada 

ponderats els criteris que s’hagin d’aplicar per efectuar la selecció de l’adjudicatari. 

 

Quan s’utilitzin una pluralitat de criteris d’adjudicació, els licitadors han de presentar la 

proposició en dos sobres o arxius electrònics: un amb la documentació que s’hagi de 

valorar de conformitat amb els criteris la ponderació dels quals depèn d’un judici de valor, 

i l’altre amb la documentació que s’hagi de valorar de conformitat amb criteris 

quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules. 

 

4. En tot cas, l’oferta econòmica s’ha d’obrir en un acte públic, excepte quan es prevegi 

que en la licitació es puguin utilitzar mitjans electrònics. 

 

Quan per valorar les proposicions s’hagin de tenir en compte criteris diferents del preu, 

l’òrgan competent per a això pot sol·licitar, abans de formular la seva proposta, tots els 

informes tècnics que consideri necessaris. 

 

5. La proposta d’adjudicació no crea cap dret a favor del licitador proposat enfront de 

l’Administració. No obstant això, quan l’Òrgan de Contractació no adjudiqui el contracte 

d’acord amb la proposta formulada, la seva decisió s’ha de motivar. 

 

6. Quan l’únic criteri per seleccionar l’adjudicatari del contracte sigui el del preu, 

l’adjudicació s’ha de dictar en el termini màxim de quinze dies a comptar de l’endemà de 

l’obertura de les proposicions.  
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Quan per adjudicar el contracte s’hagi de tenir en compte una pluralitat de criteris, el 

termini màxim per efectuar l’adjudicació és de dos mesos a comptar de l’obertura de les 

proposicions, llevat que el plec de clàusules administratives particulars n’hagi establert un 

altre. 

 

Si la proposició es conté en més d’un sobre o arxiu electrònic, de tal manera que aquests 

s’hagin d’obrir en diversos actes independents, el termini anterior es computa des del 

primer acte d’obertura del sobre o arxiu electrònic que contingui una part de la proposició. 

 

Article 69. Procediment de licitació amb negociació. 

 

1. En els procediments amb negociació l’adjudicació ha de recaure en el licitador 

justificadament elegit per l’Òrgan de Contractació, després de negociar les condicions del 

contracte amb un o diversos candidats. 

 

2. Els òrgans de contractació poden adjudicar contractes utilitzant el procediment de 

licitació amb negociació quan es doni alguna de les situacions següents: 

 

a) Quan, per satisfer les necessitats de l’Òrgan de Contractació, sigui imprescindible 

que la prestació, tal com està disponible en el mercat, sigui objecte d’un treball previ 

de disseny o d’adaptació per part dels licitadors.  

b) Quan la prestació objecte del contracte inclogui un projecte o solucions innovadores.  

c) Quan el contracte no es pugui adjudicar sense negociacions prèvies a causa de 

circumstàncies específiques vinculades a la naturalesa, la complexitat o la 

configuració jurídica o financera de la prestació que constitueixi el seu objecte, o 

pels riscos inherents a aquesta. 

d) Quan l’Òrgan de Contractació no pugui establir amb prou precisió les 

especificacions tècniques per referència a una norma, avaluació tècnica europea, 

especificació tècnica comuna o referència tècnica, en els termes que estableix 

aquesta Llei.  

e) Quan en els procediments oberts seguits prèviament només s’hagin presentat ofertes 

irregulars o inacceptables. Es consideren irregulars, en particular, les ofertes que no 

corresponguin als plecs de la contractació, que s’hagin rebut fora de termini, que 

mostrin indicis de col·lusió o corrupció o que l’Òrgan de Contractació les hagi 

considerat anormalment baixes. Es consideren inacceptables, en particular, les 

ofertes presentades per licitadors que no tinguin la qualificació requerida i les ofertes 

amb un preu que excedeixi el pressupost de l’Òrgan de Contractació tal com s’hagi 

determinat i documentat abans de l’inici del procediment de contractació. 

f) Quan es tracti de contractes de serveis personalíssims. 

 

3. El plec de clàusules administratives particulars ha de determinar els aspectes econòmics 

i tècnics que, si s’escau, hagin de ser objecte de negociació amb les empreses; la descripció 

de les necessitats dels òrgans de contractació i de les característiques exigides per als 

subministraments, les obres o els serveis que s’hagin de contractar; el procediment que 

s’ha de seguir per negociar, que en tot moment ha de garantir la màxima transparència de 

la negociació, la seva publicitat i la no-discriminació entre els licitadors que hi participin; 

els elements de la prestació objecte del contracte que constitueixen els requisits mínims 

que han de complir totes les ofertes; els criteris d’adjudicació. 

 

4. La informació facilitada ha de ser prou precisa com perquè els operadors econòmics 

puguin identificar la naturalesa i l’àmbit de la contractació i decidir si sol·liciten participar 

en el procediment. 
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Article 70. Desenvolupament del procediment de licitació amb negociació. 

 

1. En tot cas, s’ha de publicar un anunci de licitació en la forma i contingut previst en les 

presents IIC.  

 

2. Amb caràcter previ a l’anunci de licitació, l’Òrgan de Contractació ha d’haver establert 

els criteris objectius de solvència, d’acord amb els quals s’han d’elegir els candidats que 

s’han de convidar a presentar proposicions. 

 

3. En el procediment de licitació amb negociació qualsevol empresa interessada pot 

presentar una sol·licitud de participació en resposta a una convocatòria de licitació. 

 

No obstant això, en cas que es decideixi limitar el nombre d’empreses que es convidarà a 

negociar, l’Òrgan de Contractació i els serveis que en depenen, en tot cas, s’han 

d’assegurar que el nombre mínim de candidats convidats és de tres. 

 

Quan el nombre de candidats que compleixin els criteris de selecció sigui inferior a aquest 

nombre mínim, l’Òrgan de Contractació pot continuar el procediment amb els que 

reuneixen les condicions exigides, sense que es puguin convidar empresaris que no hagin 

sol·licitat participar-hi, o candidats que no compleixin aquestes condicions. 

 

Si així ho estima procedent, l’Òrgan de Contractació també pot fixar el nombre màxim de 

candidats als quals ha de convidar a presentar una oferta. 

 

4. L’Òrgan de Contractació, una vegada comprovada la personalitat i solvència dels 

sol·licitants, ha de seleccionar els que hagin de passar a la fase següent, als quals ha de 

convidar, simultàniament i per escrit, a presentar les seves proposicions en el termini que 

siguin procedent. 

 

5. Les invitacions que es puguin enviar a determinats candidats han de contenir una 

referència a l’anunci de licitació publicat i han d’indicar la data límit per rebre ofertes; 

l’adreça a la qual s’hagin d’enviar i la llengua o llengües en què s’hagin de redactar; els 

documents que, si s’escau, s’hagin d’adjuntar complementàriament; els criteris 

d’adjudicació del contracte que s’han de tenir en compte i la seva ponderació relativa o, si 

s’escau, l’ordre decreixent d’importància que tenen atribuït, si no figuren a l’anunci de 

licitació; i el lloc, dia i hora de l’obertura de proposicions. 

 

6. Els òrgans de contractació poden articular el procediment que regula aquest article en 

fases successives, a fi de reduir progressivament el nombre d’ofertes que s’han de negociar 

mitjançant l’aplicació dels criteris d’adjudicació que assenyalen l’anunci de licitació o el 

plec de clàusules administratives particulars, en els quals s’ha d’indicar si es farà ús 

d’aquesta facultat. 

 

El nombre de solucions que arribin fins a la fase final ha de ser prou ampli com per garantir 

una competència efectiva, sempre que s’hagi presentat un nombre suficient de solucions 

o de candidats adequats.  

 

7. Durant la negociació, les meses de contractació i els òrgans de contractació han de 

vetllar perquè tots els licitadors rebin un tracte igual. En particular, no han de facilitar, de 

manera discriminatòria, informació que pugui donar avantatges a determinats licitadors 

respecte a la resta. Els òrgans de contractació han d’informar per escrit, a tots els licitadors 
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amb ofertes que no hagin estat excloses, de qualsevol canvi en les especificacions tècniques 

o altra documentació de la contractació i els han de donar un termini suficient perquè 

presentin una nova oferta revisada.  

 

8. Els òrgans de contractació, si s’escau, a través dels serveis tècnics que en depenguin, 

han de negociar amb els licitadors les ofertes inicials i totes les ofertes ulteriors presentades 

per aquests, excepte les ofertes definitives que hagin presentat per millorar el seu contingut 

i per adaptar-les als requisits que indiquen el plec de clàusules administratives particulars 

i l’anunci de licitació, si s’escau, i els possibles documents complementaris, amb la finalitat 

d’identificar la millor oferta. No s’han de negociar els requisits mínims de la prestació 

objecte del contracte ni tampoc els criteris d’adjudicació.  

 

9. L’expedient ha de deixar constància de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes, 

de les raons per acceptar-les o rebutjar-les i dels avantatges obtinguts en la negociació. 

 

10. En el curs del procediment les meses de contractació i els òrgans de contractació han 

de complir la seva obligació de confidencialitat en els termes establerts en les presents IIC, 

de manera que no han de revelar als altres participants les dades designades com a 

confidencials que els hagi comunicat un candidat o licitador sense el consentiment previ 

d’aquest, que no podà tenir caràcter general. 

 

11. Quan l’Òrgan de Contractació decideixi concloure les negociacions, ha d’informar tots 

els licitadors i ha d’establir un termini comú per presentar ofertes noves o revisades. A 

continuació, la Mesa de Contractació ha de verificar que les ofertes definitives s’ajusten 

als requisits mínims, i que compleixen tots els requisits que estableix el plec; les ha de 

valorar d’acord amb els criteris d’adjudicació; ha d’elevar la proposta corresponent; i 

l’Òrgan de Contractació ha de procedir a adjudicar el contracte. 

 

12. A petició del licitador que hagi presentat una oferta admissible, la Mesa de 

Contractació o, si no n’hi ha, els serveis dependents de l’Òrgan de Contractació, ha de 

comunicar, com més aviat millor i en tot cas dins dels quinze dies següents al de recepció 

de la sol·licitud per escrit del licitador, el desenvolupament de les negociacions, respectant 

sempre la confidencialitat de les ofertes. 

 

Article 71. Adjudicació directa per raó de I'import.  

 

Es podran adjudicar directament aquells contractes d’obra, subministrament i serveis en 

aquells supòsits on l'import del mateix no sigui igual ni superior a 15.000 Euros en 

subministraments i serveis, i 40.000 Euros en obres, i Ia durada del contracte no excedeixi 

d'un any.  

 

Article 72. Desenvolupament del procediment d'adjudicació directa per raó de 

l'import.  

 

El procediment s’iniciarà amb Ia sol·licitud de compra o petició interna cursada pel 

departament de la Fundació corresponent que motivi la necessitat del contracte, amb la 

corresponent aprovació de Ia despesa i dels empresaris seleccionats per a presentar oferta. 

 

L’Òrgan de Contractació procurarà, sempre que sigui possible per raons temporals i de la 

prestació a contractar, seleccionar 3 empresaris que no tinguin vinculació empresarial 

entre ells per a presentar oferta, entre els quals s’adjudicarà a l’oferta amb millor relació 

qualitat-preu.  
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La contractació finalitzarà amb l'aprovació de l’albarà, quan correspongui, i de Ia factura 

per part de l’òrgan competent de la Fundació, aprovant-ne d'aquesta manera el pagament.  

 

Article 73. Adjudicació directa per raó de la matèria.  

 

La Fundació podrà procedir a l'adjudicació directe del contracte per raons diferents a 

I'import en els següents supòsits:  

 

1. Causes generals aplicables a tot tipus de contractes:  

 

a. Quan les obres, els subministraments o els serveis només es puguin encomanar a un 

empresari determinat, per alguna de les raons següents: que el contracte tingui per 

objecte una representació artística o la creació o adquisició d’una obra d’art única 

no integrant del patrimoni històric espanyol; per les limitacions del mercat, que no 

hi hagi competència per raons tècniques o que sigui procedent la protecció de drets 

exclusius, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial. 

 

b. Quan per una imperiosa urgència resultat d'esdeveniments imprevisibles i no 

imputables a la Fundació, demandi una immediata tramitació que no es pugui 

aconseguir amb cap dels demés procediments previstos en les presents IIC.  

 

c. Quan es tracti d’una prestació de caràcter intel·lectual que requereixi un 

coneixement profund o especialitzat de les necessitats i característiques de la 

Fundació per ser executada correctament.  

 

d. Quan el contracte s’hagi declarat secret o reservat, o quan la seva execució s’hagi 

d’acompanyar de mesures de seguretat especials de conformitat. 

 

2. Causes aplicables als contractes d'obra:  

 

a. Quan es tracti d'obres complementaries que no figurin en el projecte ni en el 

contracte, però que degut a una circumstancia imprevista passin a ser necessàries 

per executar l'obra tal i com estava descrita al projecte o al contracte sense modificar-

la, i llur execució es confií 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 concorrin els següents requisits:  

 

b. Que les obres no es puguin separar tècnica o econòmicament del contracte primitiu 

sense causar grans inconvenients a la Fundació o que, encara que resultin 

separables, siguin estrictament necessàries pel seu perfeccionament.  

 

c. Que l'import acumulat de les obres complementaries no superi el 50% del preu 

primitiu del contracte.  

 

d. Quan les obres consisteixin en Ia repetició d'obres similars adjudicades 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 Ia possibilitat de fer us d'aquest procediment 

estigui indicada a l'anunci de licitació del contracte inicial i que l'import de les noves 

obres s'hagin computat al fixar Ia quantia total del contracte. Únicament es podrà 
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recórrer a aquest procediment durant un període de tres anys, comptats a partir de 

Ia 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 en el 

contracte, però que degut a una circumstancia imprevista passin a ser necessàries 

per executar el servei tal i com estava descrit al projecte o al contracte sense 

modificar-lo, i llur execució es confiï a l'empresari al que es va adjudicar el contracte 

principal d'acord amb els preus que regeixin per aquest o que, en el seu cas, es fixin 

contradictòriament, sempre que concorrin els següents requisits:  

 

i. Que els serveis no es puguin separar tècnica o econòmicament del contracte 

primitiu sense causar grans inconvenients a la Fundació o que, encara que 

resultin separables, siguin estrictament necessaris pel seu perfeccionament.  

 

ii. Que l'import acumulat dels serveis complementaris no superi el 50% del preu 

primitiu del contracte.  

 

b. Quan els serveis consisteixin en Ia repetició d'altres similars adjudicats per un 

procediment obert o negociat 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 Ia possibilitat de fer us d'aquest procediment 

estigui indicada a l'anunci de licitació del contracte inicial i que l'import dels nous 

serveis s'hagin computat al fixar Ia quantia total del contracte. Únicament es podrà 

recórrer a aquest procediment durant un període de tres anys, comptats a partir de 

Ia formalització del contracte inicial.  

  

4. Causes aplicables als contractes de subministrament:  

 

a. Quan els productes es fabriquin exclusivament per finalitats d'investigació, 

experimentació, estudi o desenvolupament. Aquesta condició no s'aplica a Ia 

producció en sèrie destinada a establir Ia viabilitat comercial del producte o a 

recuperar els costos d'investigació i desenvolupament.  

 

b. Quan es tracti de lliuraments complementaris efectuats pel proveïdor inicial que 

constitueixin be una reposició parcial de subministraments o instal·lacions d'us 

corrent, o be 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 Ia dels contractes renovables, no podrà ser, per regla general, superior a tres 

anys.  

 

c. Quan es tracti d'un subministrament concertat en condicions especialment 

avantatjoses amb un proveïdor que cesi definitivament en les seves activitats 

comercials, o amb els administradors d'un concurs, o a través d'un acord judicial o 

un procediment de Ia mateixa naturalesa.  

 

Article 74. Desenvolupament del procediment d'adjudicació directa per raó de la 

matèria.  
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L'adjudicació de contractes mitjançant aquest procediment, s’haurà d'ajustar als següents 

tràmits:  

 

a. Verificació per part de la Fundació que l'empresari seleccionat té capacitat d'obrar 

i l'habilitació professional necessària per poder realitzar Ia prestació pretesa. 

 

b. Invitació al licitador, enviada per correu electrònic, i presentació de Ia proposta 

econòmica i tècnica per part de l'empresari convidat.  

 

c. Formalització del contracte.  

 

Capítol III. Racionalització tècnica de la contractació. 

 

Article 75. Acords marc. Funcionalitat i límits. 

 

1. L’Òrgan de Contractació pot subscriure acords marc amb una o diverses empreses amb 

la finalitat de fixar les condicions a què s’han d’ajustar els contractes que pretenguin 

adjudicar durant un període determinat, en particular pel que fa als preus i, quan sigui el 

cas,  a les quantitats previstes. 

 

L’Òrgan de Contractació vetllarà perquè el recurs a aquests instruments no s'efectuarà de 

manera abusiva o de manera que la competència es vegi obstaculitzada, restringida o 

falsejada. 

 

2. La durada de l’acord marc s’ha de justificar en l’expedient i ha de tenir en compte, 

especialment, les peculiaritats i característiques del sector d’activitat a què es refereix el 

seu objecte. 

 

3. La durada dels contractes basats en un acord marc és independent de la durada de 

l’acord marc i només es poden adjudicar contractes basats en un acord marc durant la 

vigència de l’acord marc 

 

4. Per subscriure un acord marc s’han de seguir les disposicions de procediment que 

estableixen en el Capítol II de les presents IIC. 

 

Article 76. Adjudicació dels contractes basats en un Acord marc 

 

1. Només es poden subscriure contractes basats en un acord marc entre les empreses i els 

òrgans de contractació que hagin estat originàriament parts en aquest. 

 

2. Quan l’acord marc s’hagi conclòs amb una única empresa, els contractes basats en 

aquell s’adjudiquen d’acord amb els termes que s’hi estableixin. Els òrgans de contractació 

poden consultar per escrit l’empresari, i demanar-li, si és necessari, que completi la seva 

oferta. 

 

3. Quan l’acord marc s’hagi subscrit amb diverses empreses, l’adjudicació dels contractes 

que s’hi basen s’ha d’efectuar: 

 

a) Quan l’acord marc estableixi tots els termes, bé sense nova licitació, bé amb nova 

licitació. La possibilitat d’aplicar els dos sistemes ha d’estar prevista en el plec 

regulador de l’acord marc i aquest plec ha de determinar els supòsits en què s’ha 

d’acudir o no a una nova licitació, així com els termes que han de ser objecte de la 
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nova licitació, si aquest és el sistema d’adjudicació aplicable. Per poder adjudicar 

contractes basats en un acord marc amb tots els termes definits sense nova licitació, 

és necessari que el plec de l’acord marc prevegi les condicions objectives per 

determinar quina empresa part de l’acord marc ha de ser adjudicatari del contracte 

basat i executar la prestació. 

 

Les previsions anteriors també són aplicables a determinats lots d’un acord marc, 

sempre que, en relació amb aquest lot o lots en concret, s’hagin complert els 

requisits que fixa l’apartat esmentat i independentment de les previsions dels plecs 

en relació amb la resta de lots de l’acord marc.  

 

b) Quan l’acord marc no estableixi tots els termes, convidant a una nova licitació a 

les empreses part de l’acord marc. 

 

4. Quan en aplicació del que disposa l’apartat anterior, per a l’adjudicació d’un contracte 

basat en un acord marc sigui procedent una nova licitació, aquesta s’ha de basar en els 

mateixos termes aplicats a l’adjudicació de l’acord marc, i precisar-los si és necessari, o bé 

en altres termes. En aquest últim cas, és necessari que els termes esmentats s’hagin previst 

en els plecs de contractació de l’acord marc i es concretin amb caràcter previ a la licitació 

per a l’adjudicació del contracte basat. 

 

Capítol IV. Al·legacions contra els actes i decisions de la Fundació. 

 

Article 77. Al·legacions contra les resolucions dictades per l’Òrgan de 

Contractació o els actes de la Mesa de Contractació. 

 

Els candidats i licitadors o les empreses interessades en presentar-se a una licitació 

convocada per la Fundació podran presentar al·legacions contra els següents actes i 

decisions: 

 

a) Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les 

condicions que hagin de regir la contractació.  

 

Amb caràcter general no s'admetrà el recurs contra els plecs i documents 

contractuals que hagin de regir una contractació si el recurrent, amb caràcter previ 

a la seva interposició, hagués presentat oferta o sol·licitud de participació en la 

licitació corresponent, sense perjudici dels possibles motius de nul·litat de ple dret. 

 

b) Els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests 

decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la 

impossibilitat de continuar el procediment o produeixin una indefensió o un 

perjudici irreparable a drets o interessos legítims. 

 

En tot cas, es considera que concorren les circumstàncies anteriors en els actes de 

la mesa o de l’Òrgan de Contractació pels quals s’acordi l’admissió o inadmissió 

de candidats o licitadors, o l’admissió o exclusió d’ofertes, incloses les ofertes que 

siguin excloses perquè són anormalment baixes com a conseqüència dels criteris 

establerts en els Plecs. 

 

c) Els acords d’adjudicació o les decisions de no adjudicar o subscriure el contracte, 

així com els acords de desistiment del procediment d’adjudicació. 
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d) Les modificacions de contractes vigents quan s’entengui que la modificació havia 

de ser objecte d’una adjudicació nova. 

 

Els defectes de tramitació que afectin actes diferents dels que preveu l’apartat anterior els 

poden posar de manifest els interessats a l’òrgan al qual correspongui la instrucció de 

l’expedient o a l’Òrgan de Contractació, als efectes de la seva correcció d’acord amb el 

dret, i sense perjudici que els interessats puguin al·legar les irregularitats que els afectin en 

recórrer l’acte d’adjudicació. 

 

En cas de presentar-se qualsevol tipus d’al·legació aquesta serà comunicada per l’Òrgan 

de Contractació o l’instructor de l’expedient a la Comissió de Bones Pràctiques i se li 

donarà seguiment de la mateixa. 

 

Article 78. Desenvolupament del procediment de resolució de les al·legacions 

presentades. 

 

1. Únicament podran presentar al·legacions aquelles persones físiques o jurídiques quins 

drets o interessos legítims, individuals o col·lectius, de la qual s’hagin vist perjudicats o 

puguin resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de les 

al·legacions. 

 

 

2. L’òrgan competent per a la resolució de les al·legacions contra els actes i decisions 

esmentats en l’article anterior és l’Òrgan de Contractació de la Fundació, el qual podrà 

sol·licitar tots els informes tècnics o jurídics que consideri convenients.  

 

3. Les al·legacions contra els actes i decisions esmentats s’hauran de presentar en un 

termini de deu dies hàbils des de la seva notificació i no comportaran la suspensió de la 

tramitació del procediment d’adjudicació llevat que ho declari l’Òrgan de Contractació, 

d’ofici o prèvia petició de l’interessat. 

 

- En aquest sentit, quan les al·legacions es presentin contra l'anunci de licitació, el 

contingut dels plecs o altres documents contractuals el termini començarà a 

comptar-se a partir de l'endemà al de la seva publicació en el perfil de contractant. 

 

- En el cas del procediment negociat sense publicitat el còmput del termini 

començarà des de l'endemà a la remissió de la invitació als candidats seleccionats. 

 

- En el cas que es tracti d’actes de tràmit adoptats en el procediment d'adjudicació 

o contra un acte resultant de l'aplicació del procediment negociat sense el còmput 

s'iniciarà a partir de l'endemà a aquell en què s'hagi notificat a la direcció indicada 

pel licitador admès.  

 

4. En l’escrit d’al·legacions s’indicarà l’acte contra el qual es formulen i els motius que les 

fonamenten, així com els mitjans de prova de què es pretengui valer el recurrent i si es 

sol·licita la suspensió de la tramitació del procediment. 

 

5. Si l’interessat vol examinar l’expedient de contractació de manera prèvia a la presentació 

de les al·legacions, ho podrà sol·licitar a l’Òrgan de Contractació, el qual donarà trasllat 

sempre preservant la confidencialitat de les ofertes.  
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En cas que hi hagués documentació en l’expedient que es pogués declarar confidencial 

d’acord amb la Llei 1/2019, de 20 de febrer, de Secrets Empresarials, prèviament a la 

remesa de l’expedient de contractació l’Òrgan de Contractació requerirà a les empreses 

per a que en un termini de 5 dies declarin la informació de la seva oferta que entenen que 

té caràcter reservat, sense que en cap cas puguin declarar l’oferta econòmica.  

 

Els interessats poden fer la sol·licitud d’accés a l’expedient dins del termini d’interposició 

de les al·legacions, sense que aquesta sol·licitud paralitzi el termini. L’Òrgan de 

Contractació ha de facilitar l’accés en els cinc dies hàbils següents a la recepció de la 

sol·licitud.  

 

6. Les persones legitimades per a això poden sol·licitar a l’Òrgan de Contractació l’adopció 

de mesures cautelars. Aquestes mesures han d’anar dirigides a corregir infraccions de 

procediment o impedir que es causin altres perjudicis als interessos afectats, i poden estar 

incloses, entre aquestes, les destinades a suspendre o a fer que se suspengui el procediment 

d’adjudicació del contracte en qüestió o l’execució de qualsevol decisió adoptada pels 

òrgans de contractació. 

 

7. Quan les al·legacions s’interposin contra la resolució d’adjudicació del contracte, 

l’òrgan competent per resoldre-les ho ha de notificar als licitadors interessats amb remissió 

de la còpia de l’escrit d’al·legacions i per a que manifestin el que al seu dret convingui en 

un termini no inferior a 10 dies i no superior a 15 dies naturals des de la remissió de 

l’escrit. 

 

8. Una vegada rebudes les al·legacions dels interessats, o transcorregut el termini 

assenyalat per formular-les, i el de la prova, si s’escau, l’òrgan competent ha de resoldre 

les al·legacions dins dels deu dies hàbils següents, i a continuació ha de notificar la 

resolució a tots els interessats.  

 

 

 

 

 

DISPOSICIONS  

 

Disposició transitòria única: 

 

1. Els expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor de les presents IIC 

es regeixen per les IIC anteriors i els corresponents plecs de clàusules administratives 

particulars.  

 

A aquests efectes, s’entén que els expedients de contractació s’han iniciat si s’ha publicat 

la convocatòria corresponent del procediment d’adjudicació del contracte.  

 

En el cas de procediments negociats sense publicitat, per determinar el moment d’iniciació 

s’ha de tenir en compte la data d’aprovació dels plecs.  

 

2. Els contractes adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de les presents IIC es 

regeixen, pel que fa als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva modificació, 

durada i règim de pròrrogues, per les IIC anteriors i la normativa aplicable en el contracte 

o el plec de clàusules administratives particulars de la licitació a que es refereixi. 
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Disposició Final Primera:  

 

Aquestes IIC han estat aprovades per els òrgans competents per donar eficàcia al seu  

contingut seguint els principis de transparència i igualtat de tracte.  

 

Disposició Final Segona:  

 

Les presents IIC entraran en vigor un cop aprovades pel Patronat de la Fundació.  

 


