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Instrucció 1/2014
Reguladora dels procediments d’adjudicació dels contractes no harmonitzats de la Fundació
Institut en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol.
La Fundació Institut en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (des d'ara, referit com IGTP)
és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, que actua subjecte al dret privat, amb
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions,
que ha d'ajustar la seva activitat contractual al que disposa el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel RDL 3/2011 de 14 de novembre (des d’ara referida
com TRLCSP).
De conformitat amb l'article 3.2 in fine del TRLCSP, l’IGTP és un poder adjudicador sense que
tingui el caràcter d'Administració pública. Aquest estatus subjectiu, és a dir, poder adjudicador
sense tenir la consideració d'Administració pública, delimita a l’IGTP el doble règim d'aplicació
del TRLCSP, depenent de si el contracte està o no subjecte a regulació harmonitzada, a tenor
de les prescripcions recollides en l'article 13 d'aquesta norma.
En l'adjudicació de contractes no subjectes a regulació harmonitzada que insti l'IGTP, aquesta
Instrucció té com objectiu donar compliment a allò que disposa l’article 191 del TRLCSP.
Índex
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
1. Objecte i finalitat.
2. Àmbit d’aplicació.
3. Contractes subjectes a la present Instrucció.
4. Règim jurídic aplicable als contractes subjectes a la present Instrucció, jurisdicció
competent i arbitratge.
CONFIGURACIÓ GENERAL DE LA CONTRACTACIÓ.
Aspectes generals.
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
1. Objecte i finalitat.
La present Instrucció té per objecte, en compliment del que disposa l’article 191 del TRLCSP,
regular els procediments d’adjudicació dels contractes de l’IGTP no subjectes a regulació
harmonitzada a fi de garantir l'efectivitat dels principis de publicitat, concurrència,
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, i que el contracte és adjudicat a qui
presenti l'oferta econòmicament més avantatjosa.
No obstant el que s’estableix en l’anterior paràgraf, l’òrgan de contractació podrà acordar
aplicar les disposicions previstes a la TRLCSP per a la contractació harmonitzada, als contractes
regulats a la present Instrucció donant, també d’aquesta manera, efectiu compliment a l’
article 191 del TRLCSP.
No és objecte d'aquesta Instrucció regular els efectes, compliment i extinció dels contractes
derivats dels citats procediments, que es regiran pel dret privat.
2. Àmbit d’aplicació.
La present Instrucció és d’aplicació als procediments d’adjudicació dels contractes que
s’esmenten en l’apartat següent número 3 d’aquesta Instrucció.
3. Contractes subjectes a la present Instrucció.
1. Són contractes subjectes a aquesta Instrucció els contractes d'obres, els de concessió
d'obres públiques, els de subministrament i els de serveis que, d'acord amb els articles 13 i
següents del TRLCSP, no estan subjectes a regulació harmonitzada i no estan exclosos d’aquest
norma.

2. Són contractes d’obres els definits en l’ article 6 del TRLCSP.
3. Són contractes de concessió d’obres públiques els definits en l’article 7 del TRLCSP.
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4. Són contractes de subministrament els definits en l’ article 9 del TRLCSP.
5. Són contractes de serveis els definits en l’article 10 del TRLCSP.
6. Quan un contracte contingui prestacions corresponents a un altre o altres de diferent classe
dels esmentats en l’apartat 1 d’aquest article, s’ha d’atendre en tot cas, per a la determinació
de les normes que s’hagin d’observar en la seva adjudicació, al caràcter de la prestació que
tingui més importància des del punt de vista econòmic.
Només es poden fusionar prestacions corresponents a diferents contractes en un contracte
mixt quan aquestes prestacions estiguin directament vinculades entre sí i mantinguin relacions
de complementarietat que exigeixin la seva consideració i tractament com una unitat funcional
dirigida a la satisfacció d’una determinada necessitat o a la consecució d’un fi institucional
propi de l’IGTP.

4. Règim jurídic aplicable als contractes subjectes a la present Instrucció, jurisdicció
competent i arbitratge.
1. Els contractes instats per l’IGTP subjectes a la present Instrucció tindran la consideració de
contractes privats.
2. L’ordre jurisdiccional civil és el competent per resoldre les qüestions litigioses relatives a la
preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció dels contractes subjectes a la present
Instrucció.
3. En les bases de la contractació es podrà preveure la remissió a un arbitratge, conforme a les
disposicions de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge, per la solució de les
diferències que puguin sorgir sobre els efectes, compliment i extinció dels contractes subjectes
a la present Instrucció.
4. Els contractes de serveis esmentats en les categories 17 a 27 de l’annex II del TRLCSP d’una
quantia igual o superior a quantia disposada per aquests contractes els serà d’aplicació l’article
37 del TRLCSP.
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TÍTOL II. CONFIGURACIÓ GENERAL DE LA CONTRACTACIÓ.
Capítol I. Aspectes generals.
5. Necessitat i idoneïtat del contracte.
L’IGTP no pot subscriure altres contractes que els que siguin necessaris per al compliment i la
realització dels seus fins institucionals. A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les
necessitats que pretenen cobrir‐se mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del
seu objecte i contingut per satisfer‐les, s’han de determinar amb precisió, i se n’ha de deixar
constància en l’expedient de contractació.
6. Objecte del contracte.
1. L’objecte del contracte ha de ser determinat.
2. No es pot fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir‐ne la quantia i eludir així els
requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que corresponguin.
3. Quan l’objecte del contracte admeti fraccionament i es justifiqui degudament en
l’expedient, es pot preveure la realització independent de cadascuna de les parts mitjançant la
divisió en lots i altres subdivisions, sempre que siguin susceptibles d’utilització o aprofitament
separat i constitueixin una unitat funcional, o ho exigeixi la naturalesa de l’objecte.
També es poden contractar de manera separada prestacions diferenciades dirigides a integrar‐
se en una obra, tal com aquesta es defineix a l’article 6 del TRLCSP quan aquestes prestacions
gaudeixin d’una substantivitat pròpia que permeti una execució separada, perquè les han de
dur a terme empreses que disposin d’una determinada habilitació.
En els casos previstos en els paràgrafs anteriors, les normes procedimentals i de publicitat que
s’han d’aplicar en l’adjudicació de cada lot o prestació diferenciada es determinen en funció
del valor acumulat del conjunt.
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7. Termini de durada dels contractes.
1. En la determinació de la durada dels contractes l’òrgan de contractació ha de tenir en
compte la naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat
de sotmetre periòdicament a concurrència la seva realització.
2. En el Plec de Clàusules Administratives Particulars es podrà preveure una o diverses
pròrrogues, sempre que les característiques del contracte continuïn inalterables durant el
període de durada de les mateixes i que la concurrència per a la seva adjudicació s’hagi
realitzat tenint en compte la durada màxima del contracte, inclosos els períodes de pròrroga.
La pròrroga l’acorda l’òrgan de contractació i és obligatòria per a l’empresari adjudicatari,
llevat que les bases de la contractació prevegi expressament el contrari, sense que es pugui
produir pel consentiment tàcit de les parts.
3. La durada màxima de les prorrogues no podrà ser superior a quatre exercicis en el cas de
subministraments i/o obres d’una certa periodicitat, i de sis exercicis en el cas de serveis.
8. Preu.
1. En els contractes, la retribució del contractista consisteix en un preu cert que s’expressa en
euros. Els òrgans de contractació han de tenir cura que el preu sigui adequat per al
compliment efectiu del contracte mitjançant l’estimació correcta del seu import, atenent el
preu general de mercat, en el moment de fixar el pressupost de licitació.
2. El preu del contracte es pot formular tant en termes de preus unitaris referits als diferents
components de la prestació o a les unitats d’aquesta que es lliurin o s’executin, com en termes
de preus aplicables a tant alçat a la totalitat o a una part de les prestacions del contracte. En
tot cas, s’ha d’indicar com a partida independent l’import de l’impost sobre el valor afegit (IVA)
que ha de suportar l’IGTP.
3. Els preus fixats en el contracte poden ser revisats o actualitzats, en els termes que prevegin
les bases de la contractació, quan hagin de ser ajustats, a l’alça o a la baixa, per tenir en
compte les variacions econòmiques que s’esdevinguin durant l’execució del contracte.
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4. Els contractes, quan la seva naturalesa i objecte ho permetin, poden incloure clàusules de
variació de preus en funció del compliment de determinats objectius de terminis o de
rendiment, així com penalitzacions per incompliment de clàusules contractuals, i han de
determinar amb precisió els supòsits en què es produiran aquestes variacions i les regles per
determinar‐les.
9. Càlcul del valor estimat dels contractes.
1. A tots els efectes que preveu aquesta Instrucció, el valor estimat dels contractes el
determina l’import total, sense incloure‐hi l’impost sobre el valor afegit, pagador segons les
estimacions de l’òrgan de contractació. En el càlcul de l’import total estimat s’hi ha de tenir en
compte qualsevol forma d’opció eventual i les eventuals pròrrogues del contracte. Quan s’hagi
previst abonar primes o efectuar pagaments als licitadors, s’ha de tenir en compte la quantia
en el càlcul del valor estimat del contracte.
2. L’estimació s’ha de fer tenint en compte els preus habituals en el mercat i s’ha de referir 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.
3. En els contractes d’obres i de concessió d’obra pública, el càlcul del valor estimat ha de tenir
en compte l’import d’aquestes, així com el valor total estimat dels subministraments
necessaris per a la seva execució que l’òrgan de contractació hagi posat a disposició del
contractista.
4. En els contractes de subministrament que tinguin per objecte l’arrendament financer,
l’arrendament o la venda a terminis de productes, el valor que s’ha de prendre com a base per
calcular el valor estimat del contracte és el següent:
a) En el cas de contractes de durada determinada, quan la durada sigui igual o inferior a dotze
mesos, el valor total estimat per a la durada del contracte; quan la durada sigui superior a
dotze mesos, el valor total, inclòs l’import estimat del valor residual.
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b) En el cas de contractes la durada dels quals no es fixi per referència a un període de temps
determinat, el valor mensual multiplicat per 48.
5. En els contractes de subministrament o de serveis que tinguin un caràcter de periodicitat, o
de contractes que s’hagin de renovar en un període de temps determinat, s’ha de prendre com
a base per calcular el valor estimat del contracte alguna de les quantitats següents:
a) El valor real total dels contractes successius similars adjudicats durant l’exercici precedent o
durant els dotze mesos previs, ajustat, quan sigui possible, en funció dels canvis de quantitat o
valor previstos per als dotze mesos posteriors al contracte inicial.
b) El valor estimat total dels contractes successius adjudicats durant els dotze mesos següents
al primer lliurament o en el transcurs de l’exercici, si aquest és superior a dotze mesos.
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.
6. En els contractes de serveis, a l’efecte de calcular‐ne l’import estimat, s’han de prendre com
a base, si s’escau, les quantitats següents:
a) En els serveis d’assegurances, la prima pagadora i altres formes de remuneració.
b) En serveis bancaris i altres serveis financers, els honoraris, les comissions, els interessos i
altres formes de remuneració.
c) En els contractes de serveis en què no s’especifiqui un preu total, si tenen una durada
determinada igual corresponent a tota la durada. Si la durada és superior a quaranta‐vuit
mesos o no està fixada per referència a un període de temps determinat, el valor mensual
multiplicat per 48.
7. Quan la realització d’una obra, la contractació d’uns serveis o l’obtenció d’uns
subministraments homogenis 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.
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8. Per als acords marc i per als sistemes dinàmics d’adquisició s’ha de tenir en compte el valor
màxim estimat, exclòs l’impost sobre el valor afegit, del conjunt de contractes previstos durant
la durada total de l’acord marc o del sistema dinàmic d’adquisició.
10. Revisio de preus.
Els preus adjudicats poden ser objecte de revisió quan així consti en el plec de clàusules
administratives.
Capítol II. Parts en el contracte.
Secció primera. Òrgan de contractació i d’assistència.
11. Competència per contractar.
1.La representació de l’IGTP en matèria contractual correspon al director o directora gerent de
l’Institut com a òrgan de contractació d’aquest.
2. Els directors dels centres, els serveis i els establiments de l’Institut actuaran com òrgans de
contractació, dintre del seu àmbit, per delegació del director o directora gerent de l’IGTP.
12. Responsable del contracte.
Per a les contractacions, l’òrgan de contractació podrà designar un responsable del contracte
en la resolució d’inici de l’expedient.
Al responsable del contracte li correspon supervisar‐ne l’execució i adoptar les decisions i
dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es
realitza correctament, dins l’àmbit de facultats que aquells li atribueixin. Per al
desenvolupament d’aquesta funció, el responsable del contracte pot ser una persona física o
jurídica, vinculada a l’IGTP o aliena a aquest.

13. Perfil de contractant.
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1. Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva
activitat contractual, i sens perjudici d’utilitzar altres mitjans de publicitat, l’IGTP difondrà, a
través

d’Internet,

el

seu

Perfil

de

contractant

en

la

adreça

següent:

http://www.gencat.cat/IGTP.
2. El perfil de contractant pot incloure qualssevol dades i informacions referents a l’activitat
contractual de l’IGTP, com ara els anuncis d’informació prèvia, les licitacions obertes o en curs i
la documentació relativa a aquestes, les contractacions programades, els contractes
adjudicats, els procediments anul∙lats, i qualsevol altra informació útil de tipus general, com
punts de contacte i mitjans de comunicació que es poden utilitzar per relacionar‐se amb
l’òrgan de contractació.
3. La publicació dels diferents aspectes d'una contractació estaran exposats en el Perfil de
contractant durant un mes des de la data de publicació de la seva adjudicació.

14. Mesa de contractació i servei de contractació.
1. En els contractes subjectes a aquesta Instrucció que tinguin un import superior a 50.000
euros, IVA exclòs, e inferior al corresponent llindar comunitari, les bases de la contractació
inclourà la possibilitat de que l’òrgan de contractació decideixi si estarà assistit o bé per una
mesa de contractació o bé pel seu servei de contractació per al desenvolupament de les
funcions que s’esmenten als apartats 16 i 17 d’aquesta Instrucció.
2. En els contractes subjectes a aquesta Instrucció que tinguin un import igual o inferior a
50.000 euros, IVA exclòs, i superior al corresponent import en concepte de contractació
menor, l’òrgan de contractació estarà assistit pel seu servei de contractació per al
desenvolupament de les funcions que s’esmenten a l’apartat 16 d’aquesta Instrucció.
3. Tant les meses de contractació com el servei de contractació, en les seves funcions
d’assistència a l’òrgan de contractació podran estar assessorats per comissions tècniques i/o
pel responsable del contracte.
15. Composició de la mesa de contractació.

12

Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol / Health Sciences Research Institute Germans Trias and Pujol Foundation

La mesa de contractació estarà constituïda almenys per un president, un secretari, amb veu
però sense vot, i dos vocals, sent un d'aquests un assessor jurídic, nomenats per l'òrgan de
contractació excepte aquest últim que el designarà l'Assessoria Jurídica de l’IGTP.

16. Actuacions de la mesa de contractació i del servei de contractació.
Son funcions de la mesa de contractació o, en el seu cas, del servei de contractació:
a) Qualificació i valoració de la documentació del sobre número 1 presentats pels empresaris
que concorren a la licitació de la contractació.
b) Comunicació als empresaris dels defectes o omissions esmenables en la documentació
presentada en el sobre número 1. S’haurà de concedir un termini no superior a tres dies hàbils
perquè els licitadors els corregeixin o esmenin davant de la mateixa mesa de contractació o, en
el seu cas, del servei de contractació.
c) Determinació dels empresaris admesos a la licitació, els rebutjats i les causes del rebuig.
d) Obertura dels sobres 2 i 3 dels empresaris admesos a la licitació.
e) Qualificació i valoració de les ofertes tècniques i econòmiques dels licitadors admesos a la
licitació.
f) Elevació a l’òrgan de contractació de la proposta d’adjudicació. La proposta d’adjudicació no
crea cap dret a favor del licitador proposat davant de l’IGTP; no obstant això, quan l’òrgan de
contractació no adjudiqui el contracte d’acord amb la proposta formulada, n’ha de motivar la
decisió.
Del que s’hagi actuat, se n’ha de deixar constància en acta.
17. Celebració de l’acte públic d’obertura dels sobres 2 i 3.
1. Es celebrarà un acte públic d’obertura dels sobres 2 i 3 dels empresaris admesos a la licitació
quan el contracte tingui un import igual o superior a 100.000 euros, IVA exclòs.
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2. Independentment de l’import del contracte, no es celebrarà aquest acte públic en els
supòsits següents:
a) Quan, per raons tècniques o artístiques o per motius relacionats amb la protecció de drets
d’exclusiva el contracte només es pugui encomanar a un empresari determinat.
b) Quan una imperiosa urgència, resultant d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de
contractació i no imputables a ell, demani una ràpida execució del contracte. En aquest cas es
podrà iniciar l'execució del contracte sense necessitat de la prèvia formalització.
c) Quan únicament concorri o hagi quedat admès en la licitació un sol empresari.
d) Quan el contracte derivi d'un contracte, o part d'aquest, declarat desert.
3. L’acte públic d’obertura de les proposicions s’ha de dur a terme en el lloc i el dia que
prèviament s’hagi assenyalat en l’anunci de la licitació.
L’acte d’obertura de proposicions comença donant lectura a l’anunci del contracte i
seguidament es procedeix al recompte de les proposicions presentades i a la seva confrontació
amb les dades que constin en els certificats estesos pels caps de les oficines receptores, fet el
qual s’ha de donar coneixement al públic del nombre de proposicions rebudes i el nom dels
licitadors, i s’ha de donar ocasió als interessats perquè puguin comprovar que els sobres que
contenen les ofertes són a l’acte i en les mateixes condicions en què es van lliurar.
En cas de discrepàncies entre les proposicions que constin en poder de la mesa o, en el seu
cas, del servei de contractació i les que com a presentades es dedueixin de les esmentades, o
en cas que sorgeixin dubtes sobre les condicions de secret en què s’han hagut de custodiar,
l’acte s’ha de suspendre i de manera urgent s’han de fer les investigacions oportunes sobre el
que hagi passat, i s’ha de tornar a anunciar, si s’escau, al tauler d’anuncis de l’òrgan de
contractació o del que fixin els plecs la represa de l’acte públic una vegada tot hagi quedat
aclarit en la forma deguda.
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En l’acte s’ha de manifestar el resultat de la qualificació dels documents presentats, amb
expressió de les proposicions admeses, de les rebutjades i de la causa o les causes d’inadmissió
d’aquestes últimes.
Les ofertes que corresponguin a proposicions rebutjades queden excloses del procediment
d’adjudicació del contracte i els sobres que les continguin no poden ser oberts.
Abans de l’obertura de la primera proposició s’ha d’invitar els licitadors interessats que
manifestin els dubtes que tinguin o que demanin les explicacions que considerin necessàries, i
la mesa o, en el seu cas, el servei de contractació ha de procedir als aclariments i les respostes
pertinents, però sense que en aquest moment es pugui admetre documents que no hagin
estat lliurats durant el termini d’admissió d’ofertes, o el de correcció o esmena de defectes o
omissions.

Secció segona. Capacitat i solvència de l’empresari.
18. Condicions d’aptitud.
1. Només poden contractar amb l’IGTP les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin suficient solvència econòmica,
financera i tècnica o professional, d’acord amb la naturalesa del corresponent contracte.
Aquest requisits hauran de concórrer en l’empresari en el moment de finalització del termini
de presentació d’ofertes.
Quan concorri algú en nom o representació d'una persona física o jurídica, ha de justificar
documentalment que està facultat per a això mitjançant els corresponents poders.
2. Així mateix, els empresaris han de tenir l’habilitació empresarial o professional que, si
s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del
contracte.
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3. Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries de contractes les prestacions dels
quals estiguin compreses dins els fins, objecte o àmbit d’activitat que, d’acord amb els seus
estatuts o regles fundacionals, els siguin propis.
4. No poden contractar amb l’IGTP les persones en què es doni alguna de les circumstàncies de
prohibició de contractar previstes en l’article 60 del TRLCSP.
5. Poden contractar amb l’IGTP les unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a
aquest efecte, i no és necessari formalitzar‐les en escriptura pública fins que no s’hagi efectuat
l’adjudicació del contracte a favor seu. Als efectes de la licitació, els empresaris que vulguin
concórrer integrats en una unió temporal han d’indicar en un document privat els noms i les
circumstàncies dels que la constitueixin i la participació de cadascun, com també que
assumeixen el compromís de constituir‐se formalment en unió temporal si resulten
adjudicataris del contracte.
La durada de les unions temporals d’empresaris ha de coincidir amb la del contracte adjudicat
fins a la seva extinció.
Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals queden obligats solidàriament i
han de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercir
els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins que aquest s’extingeixi, sens
perjudici de l’existència de poders mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i
pagaments d’una quantia significativa.
Subsecció primera. Acreditació de la capacitat d’obrar.
19. Acreditació de la capacitat d’obrar dels empresaris nacionals.
1. Les persones físiques han de presentar el document nacional d'identitat o el document que
legalment el substitueixi.
2. Les persones jurídiques han d'aportar l’escriptura o document de constitució, els estatuts o
l’acte fundacional, i les seves modificacions, en què constin les normes per les quals es regula
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la seva activitat, degudament inscrits, si s’escau, en el registre públic que correspongui, segons
el tipus de persona jurídica de què es tracti.
20. Acreditació de la capacitat d’obrar de les empreses comunitàries no espanyoles.
1. Els empresaris no espanyols que són nacionals d’estats membres de la Unió Europea han
d'acreditar la seva capacitat d'obrar mitjançant 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 que s'indiquen en el l'Annex IX de la Directiva 2004/18/CE.
2. Aquests licitadors estrangers han de presentar una declaració de sotmetre's a la jurisdicció
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que de manera
directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional
estranger que pugui correspondre al licitador.
21. Acreditació de la capacitat d’obrar de les empreses no comunitàries.
1. Les persones físiques o jurídiques d’estats no pertanyents a la Unió Europea 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 del qual radiqui el domicili de
l’empresa.
Així mateix s’ha d’incloure, adjunt un informe de la respectiva missió diplomàtica permanent
espanyola que l’Estat de procedència de l’empresa estrangera admet al seu torn la participació
d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració i amb els ens, organismes o
entitats del sector públic assimilables als enumerats a l’art. 3 del TRLCSP, de manera
substancialment anàloga.
Si el contracte és d'obres aquestes empreses han de tenir oberta una sucursal a Espanya, amb
designació d’apoderats o representants per a les seves operacions i han de estar inscrites en el
Registre Mercantil.
2. Aquests licitadors estrangers han de presentar una declaració de sotmetre's a la jurisdicció
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que de manera
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directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional
estranger que pugui correspondre al licitador.
Subsecció segona. Solvència econòmica i financera i tècnica o professional de l’empresari.
22. Solvència econòmica i financera i tècnica o professional de l’empresari.
La solvència econòmica i financera i tècnica o professional s’acredita pels empresaris
mitjançant l’aportació dels mitjans que determini l’òrgan de contractació en les bases de la
contractació, dels que preveuen els articles 75 a 79 del TRLCSP, i han d’estar vinculats a
l’objecte de contractació i ser proporcionals a aquest.
23. Certificats de garantia de qualitat.
Quan l’òrgan de contractació exigeixi la presentació de certificats expedits per organismes
independents que acreditin que l’empresari compleix determinades normes de garantia de la
qualitat, han de fer referència als sistemes d’assegurament de la qualitat basats en la sèrie de
normes europees en la matèria, certificats per organismes conformes a les normes europees
relatives a la certificació.
L’òrgan de contractació ha de reconèixer els certificats equivalents expedits per organismes
establerts en qualsevol Estat membre de la Unió Europea, i també acceptar altres proves de
mesures equivalents de garantia de la qualitat que presentin els empresaris.

TÍTOL III. PREPARACIÓ DELS CONTRACTES.
Capítol I. Expedient de contractació.
24. Expedient de contractació: iniciació, contingut i aprovació de l’expedient.
1. La celebració de contractes per part de l’IGTP requereix la tramitació prèvia d’un expedient,
que l’inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que
preveu l’ 5 d’aquesta Instrucció.
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2. L’expedient de contractació s’iniciarà contenint la següent informació:
a) informe raonat del servei que promogui la contractació, en què s’exposin la necessitat, les
característiques i l’import calculat de les prestacions objecte del contracte i
b) les bases de la contractació.
3. Completat l’expedient, l’òrgan de contractació dictarà resolució motivada aprovant‐lo,
aprovant la despesa i disposant l’obertura del procediment d’adjudicació.
Capítol II. Les bases de la contractació.
25. Les bases de la contractació
En tot procediment de contractació s'han d'aprovar les corresponents bases que l’han de regir,
que estaran disposades en un plec de clàusules administratives i en un plec de prescripcions
tècniques quan la quantia del contracte sigui superior a 50.000 euros, IVA exclòs, i inferior al
corresponent llindar comunitari. I, quan el seu import sigui igual o inferior a 50.000 euros, IVA
exclòs, i superior al de la contractació menor, la contractació es podrà regir per un plec
simplificat.
L'aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i del plec simplificat correspon al
director o directora gerent de l’IGTP.
26. Plecs, de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, particulars.
1. Plecs de clàusules administratives particulars. Aquests plecs han de contenir els pactes i
condicions definidors dels drets i les obligacions de les parts i les altres mencions requerides
per aquesta Instrucció i, si s’escau, el TRLCSP i les seves normes de desplegament.
2. Plecs de prescripcions tècniques particulars. Aquests plecs han de contenir les prescripcions
tècniques particulars que hagin de regir la realització de la prestació i definir les seves
qualitats, i han de contenir, com a mínim, els aspectes següents:
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a) Característiques tècniques que han de complir els béns o les prestacions del contracte.
b) Preu de cada una de les unitats en què es descompon el pressupost i el nombre estimat de
les unitats que s’han de subministrar.
c) Si s’escau, requisits, modalitats i característiques tècniques de les variants.

27. Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball.
En els contractes que imposin a l’adjudicatari l’obligació de subrogar‐se com a ocupador en
determinades relacions laborals, l’òrgan de contractació ha de facilitar als licitadors, en les
bases de la contractació, la informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors
als quals afecti la subrogació que sigui necessària per permetre l’avaluació dels costos laborals
que implica aquesta mesura. A aquests efectes, l’empresa que efectuava la prestació objecte
del contracte a adjudicar i que tingui la condició d’ocupadora dels treballadors afectats està
obligada a proporcionar la informació esmentada a l’òrgan de contractació, a requeriment
d’aquest.

TÍTOL IV. SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA I ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES.
Capítol I Normes de publicitat i de transparència.
Secció primera. Publicació dels anuncis
28. Anuncis
1. Els anuncis referents a una contractació, que s’esmenten a l’article següent , es publicaran al
Perfil de Contractant de l’IGTP.
2. Igualment, i amb caràcter potestatiu, es podrà publicar els anuncis en qualsevol diari oficial
així com a la premsa diària. Les despeses d’aquests anuncis aniran a càrrec del o dels
adjudicataris.
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29. Redacció i modalitats de publicació dels anuncis.
1. Anunci de la licitació. Aquest s’haurà de penjar en el perfil de contractant
2. Anunci de l’adjudicació del contracte. Aquest s’haurà de penjar en el perfil de contractant

Secció segona. Terminis de recepció de les sol∙licituds de participació i de les ofertes.
30. Terminis de recepció.
1. AL fixar els terminis de recepció de les proposicions, l’òrgan de contractació tindrà en
compte, en particular, la complexitat del contracte i el temps necessari per a preparar les
ofertes, sense perjudici dels terminis mínims establerts en el present .
2. En els procediments de contractació, el termini mínim de recepció de les proposicions i de la
resta de documentació serà de 6 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de
publicació de l'anunci de licitació en el Perfil de Contractant de l’IGTP, havent de constar
expressament en aquest anunci el dia i l’hora de finalització del termini de recepció, així com el
lloc de presentació de la documentació i proposicions.
Secció tercera. Comunicacions.
31. Normes aplicables a les comunicacions.
Totes les comunicacions i tots els intercanvis d'informació podran fer‐se, a elecció de l’òrgan
de contractació, per carta, per telefax o per correus electrònics l’adreça del qual consti en
l’anunci de licitació.
Capítol II. Desenvolupament del procediment.
Secció primera. Disposicions generals.
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32. Verificació de l'aptitud i selecció dels participants, adjudicació dels contractes.
L'adjudicació dels contractes es realitzarà basant‐se en els criteris previstos en l’apartat 33
d’aquesta Instrucció respecte a les ofertes dels licitadors que no hagin estat exclosos per
complir les condicions d’aptitud previstes als apartats 18 i següents d’aquesta Instrucció.
La mesa de contractació o, en el seu cas, el servei de contractació podrà convidar als licitadors
que completin o facin més explícits els certificats i documents presentats en el sobre 1.
Si les bases de contractació així ho preveuen, es podrà instar consultes i negociació amb els
licitadors admesos una vegada produïda l'obertura dels sobres 2 i 3. En aquelles bases han de
constar els aspectes econòmics i tècnics que, si s’escau, han de ser objecte de negociació amb
les empreses. Durant les consultes i negociació, els òrgans de contractació han de vetllar
perquè tots els licitadors rebin el mateix tracte. En particular no han de facilitar, de forma
discriminatòria, informació que pugui donar avantatges a determinats licitadors respecte a la
resta.

Secció segona. Criteris per a l'adjudicació del contracte.
33. Criteris per a l'adjudicació del contracte.
La mesa de contractació o, si escau, el servei de contractació per a proposar l'oferta econòmica
més avantatjosa i l'òrgan de contractació per a adjudicar el contracte es fonamentaran,
d’acord amb el disposat en les bases de la contractació, o bé únicament en el preu o bé en
diferents criteris directament vinculats a l’objecte del contracte que es tracti, com ara, per
exemple, el preu, la fórmula utilitzable per revisar les retribucions lligades a la utilització de
l’obra o a la prestació del servei, el termini d’execució o lliurament de la prestació, el cost
d’utilització, les característiques mediambientals o vinculades amb la satisfacció d’exigències
socials que responguin a necessitats, definides en les especificacions del contracte, pròpies de
les categories de població especialment desafavorides a les quals pertanyin els usuaris o
beneficiaris de les prestacions a contractar, la rendibilitat, el valor tècnic, les característiques
estètiques o funcionals, la disponibilitat i cost dels recanvis, el manteniment, l’assistència
tècnica, el servei postvenda o altres de semblants.
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Els criteris d’adjudicació han de constar en les bases de la contractació, així com la ponderació
relativa que s’atribueixi a cadascun dels criteris triats per a determinar l'oferta econòmicament
més avantatjosa.
Els òrgans de contractació poden articular el procediment en fases successives mitjançant
l’aplicació dels diferents criteris d’adjudicació assenyalats en les bases de contractació, i s’ha
d’indicar en aquestes si es farà ús d’aquesta facultat així com el llindar mínim de puntuació
exigit al licitador per continuar en el procés selectiu.
Capítol III. L’adjudicació del contracte.
34. Resolució d’adjudicació del contracte.
1. L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte mitjançant resolució en el termini màxim de
tres mesos, a comptar des del dia següent a la data de finalització del termini de presentació
de les ofertes.
De no produir‐se l'adjudicació dins del termini assenyalat, els licitadors tindran dret a retirar la
seva proposició.
Si cap de les propostes dels licitadors s'adeqüen a les bases de la contractació, l'òrgan de
contractació podrà declarar deserta la contractació.

2. La resolució d’adjudicació s’ha de notificar als licitadors i publicar‐se al Perfil de Contractant.
L’òrgan de contractació pot no comunicar ni publicar determinades dades relatives a
l’adjudicació quan consideri, i ho justifiqui degudament en l’expedient, que la divulgació
d’aquesta informació pot obstaculitzar l’aplicació d’una norma, ser contrària a l’interès públic
o perjudicar interessos comercials legítims d’empreses públiques o privades o la competència
lleial entre aquestes, o quan es tracti de contractes declarats secrets o reservats o l’execució
dels quals hagi d’anar acompanyada de mesures de seguretat especials de conformitat amb la
legislació vigent, o quan ho exigeixi la protecció dels interessos essencials de seguretat i s’hagi
declarat així de conformitat amb la legislació vigent.
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3. En el cas que l’òrgan de contractació renunciï a subscriure un contracte per al qual hagi
efectuat la convocatòria corresponent, o decideixi reiniciar el procediment per a la seva
adjudicació, ho ha de notificar als licitadors i publicar en el Perfil de contractant.
35. Notificació de l’adjudicació als licitadors.
1. La resolució d’adjudicació es notificarà en el termini de deu dies naturals a comptar des de
l’endemà a la data en què la resolució d'adjudicació hagi estat dictada, al licitador adjudicatari i
a la resta de licitadors.
2. Els licitadors no adjudicataris podran, en el termini de deu dies naturals a comptar des del
dia següent a la data de notificació de la resolució d’adjudicació, sol∙licitar per escrit a l’òrgan
de contractació els motius del rebuig de la seva proposició i de les característiques de la
proposició de l’adjudicatari que van ser determinants de l’adjudicació en favor seu. En un
termini màxim de quinze dies naturals a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquella
sol∙licitud, l’òrgan de contractació ha de facilitar al sol∙licitant aquella informació.
36. Publicitat de l’adjudicació.
1. La resolució d’adjudicació s’ha de publicar al Perfil de Contractant de l’IGTP en el termini de
cinc dies naturals a comptar des del dia següent de la data de la resolució d’adjudicació.
2. En el cas de contractes de serveis compresos a les categories 17 a 27 de l’annex II del TRLCSP
i d’una quantia igual o superior al llindar comunitari, l’IGTP ha de comunicar l’adjudicació a la
Comissió Europea i indicar si en considera procedent la seva publicació.

37. Constitució de garantia.
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1. En les bases de la contractació es podrà establir la constitució, prèviament a la formalització
del contracte, d’una garantia, i l’import d’aquesta en cap cas podrà excedir d’un 5 per cent de
l’import de l’adjudicació i, en cas de preus unitaris, de l’import de la licitació.
La garantia exigida haurà de constituir‐la l’adjudicatari en alguna de les diferents formes
previstes en l'art. 96.1 del TRLCSP i ha de dipositar‐la en la Caixa General de Dipòsits de la
Generalitat de Catalunya o en les seves sucursals territorials. L'adjudicatari ha de fer arribar el
resguard justificatiu original d'aquesta constitució a l'òrgan de contractació dins del termini
màxim de deu dies naturals, a comptar de l’endemà de la notificació de l’adjudicació.
2. La garantia respon dels conceptes següents:
a) De les penalitats imposades al contractista.
b) De l’execució correcta de les prestacions establertes en el contracte, de les despeses
originades a l’IGTP per la demora del contractista en el compliment de les seves obligacions, i
dels danys i perjudicis ocasionats a l’IGTP amb motiu de l’execució del contracte o pel seu
incompliment, quan no escaigui resoldre’l.
c) De la confiscació que es pot decretar en els casos de resolució del contracte.
d) De la inexistència de vicis o defectes com a conseqüència de l’execució del contracte durant
el termini de garantia que s’hagi previst en el contracte.
La garantia no serà retornada o cancel∙lada fins que s'hagi produït, d'establir‐se, el venciment
del termini de garantia, sense que resultin responsabilitats, i s’hagi complert satisfactòriament
el contracte.
38. Acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Llevat que l’adjudicatari ja hagi acreditat el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, incloent els corresponents certificats en el sobre 1 de documentació i
aquests no hagin caducat, d'acord amb l' 16.3 del Reglament general de la Llei de contractes
de les administracions públiques, ho ha de fer en el termini màxim de deu dies naturals, a
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comptar de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, en la forma establerta en els s 13 i 14,
respectivament, de l’esmentat Reglament.
En virtut dels s 151 del TRLCSP i 15 del Reglament, l'esmentat adjudicatari ha d’acreditar allò
assenyalat en el paràgraf anterior amb els següents documents:
a) Pel que fa a les obligacions tributàries establertes en l'art. 13 del Reglament:
a.1) L'últim rebut de l'impost d'activitats econòmiques, juntament amb una declaració de no
haver‐se donat de baixa en la seva matrícula, i, només en el cas que en el rebut no consti
l'epígraf corresponent a l'objecte del contracte, també el document acreditatiu de l'alta.
Si el licitador s'ha donat d'alta en l'impost d'activitats econòmiques en el mateix exercici en
què es presenta a la licitació, ha de presentar el document acreditatiu de l'alta, en l'epígraf
corresponent a l'objecte del contracte.
Si el licitador es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de l’ 83 de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el
supòsit legal d’exempció o bé emplenar el document que consta en les bases de contractació,
així com el document de declaració en el cens d’obligats tributaris.
a.2) Un certificat positiu de l'òrgan competent que acrediti que l'empresa es troba al corrent
de les seves obligacions tributàries, i que no té deutes de naturalesa tributària amb l'Estat.
a.3) Un certificat positiu emès per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, (a
través de les intervencions delegades als departaments, les intervencions territorials a
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, o a les intervencions delegades de l'Institut Català de la
Salut), acreditatiu de la inexistència de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya.
b) Pel que fa a les obligacions amb la Seguretat Social establertes en l'art. 14 del Reglament, ha
d'aportar un certificat positiu, emès per l'òrgan competent, que acrediti que es troba al
corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social.
39. Formalització del contracte.
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1. L’adjudicació dels contractes s’han de formalitzar en un document dins el termini de 15 dies
hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació de l’adjudicació i prèvia presentació per
l’empresari de l’acreditació del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i, en el seu cas, constitució de la corresponent garantia i la resta de
documentació requerida per l’òrgan de contractació.
2. Quan per causes imputables al contractista no s’hagi formalitzat el contracte dins el termini
indicat, l’IGTP en pot acordar resoldre l’adjudicació i exigir una indemnització pels danys i
perjudicis causats. En aquest cas, l’òrgan de contractació podrà adjudicar el contracte a la
següent oferta econòmicament més avantatjosa.
40. Devolució de la documentació presentada.
Una vegada adoptat l'acord d'adjudicació per l’òrgan de contractació, i prèvia sol∙licitud dels
licitadors, s'ha de retornar la documentació presentada. L'IGTP es reserva la facultat de
destruir tota aquella documentació que no hagi estat retirada en el termini de dos mesos des
de la data de la notificació de la resolució d’adjudicació, i no perjudiqui a les empreses
licitadores ni vagi en detriment de les facultats de control dels òrgans competents en el cas
que el centre gestor estigui sotmès a control financer permanent.

TÍTOL V. CONTRACTACIÓ MENOR.
41. Contractes menors.
1. Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint
únicament les normes que estableix l’ següent.
2. Es consideren contractes menors els contractes d’un import inferior a 50.000 euros, IVA
exclòs, quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, IVA exclòs, quan es tracti
d’altres contractes.
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