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ACORDS DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ D’APROVACIÓ I 
MODIFICACIÓ DE LES INSTRUCCIONS INTERNES 

 

Versió Data Contingut de la modificació 

00 24.04.2008 Creació i aprovació del document 

01 20.06.2008 Modificació de l’àmbit de control i assistència a les Meses de Contractació per part 
de la Intervenció General 

02 24.07.2008 Modificació dels documents a lliurar per a la signatura dels contractes d’obres, 
atesa la implantació del Sistema Integrat de Gestió (SIG). Inclusió de l’apartat 
relatiu a la Protecció de dades. 

03 17.12.2008 Modificacions per incorporació de la llei 2/2007 de 15 de març, de Societats 
Professionals. Actualització data nou conveni entre la Generalitat i GISA. 

04 15.04.2009 Modificacions aprovades en el Consell d’Administració de 26.03.09. 

05 08.06.2009 Adaptació al canvi de seu de GISA. 

06 25.06.2009 Eliminació termini d’aclariments sobre núm.1 en els procediments oberts i 
negociats 

07 08.07.2009 Modificació tractament licitadors que no assoleixen la qualitat tècnica mínima  

08 23.07.2009 Delegació de l’Òrgan de contractació aprovada pel Consell d’Administració. Millora 
de les previsions relatives a la subcontractació. 

09 08.09.2009 Modificació tramitació dels procediments restringits 

10 23.09.2009 Modificació de l’import de la garantia definitiva requerida en els contractes 
d’execució d’obres. 

11 02.01.2010 Concreció de la regulació dels contractes de serveis compresos en les categories 
17 a 27 de l’annex II de la LCSP. 
Modificació dels llindars econòmics dels contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada. 

12 15.04.2010 Eliminació del punt 4.8 de l’apartat VI (procediment obert). 

13 23.09.2010 Adaptació a la Llei 34/2010, de 5 d’agost, de modificació de les Lleis 30/2007, de 
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, 31/2007, de 30 d’octubre, sobre 
procediments de contractació als sectors de l’aigua, l’energia, els transports  i els 
serveis postals, i 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-
Administrativa per adaptació a la normativa comunitària de les dues primeres; i 
altres adaptacions en la redacció. 

14 07.03.2011 Modificació de les delegacions de l’Òrgan de contractació aprovades pel Consell 
d’Administració del 10.02.11, modificació de les Meses de Contractació, 
incorporació d’una declaració de documentació confidencial per part dels licitadors 
i adaptació a la Llei 2/2011, d’Economia Sostenible.  

15 28.04.2011 Modificació de la Instrucció IV relativa a l’aptitud dels licitadors, i adequació de la 
normativa lingüística i de la relativa a la Protecció de dades. 

16 16.12.2011 Adaptació a l’entrada en vigor del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei), millores en l’apartat relatiu a altres mitjans per acreditar capacitat, 
representació, solvència i classificació dels licitadors, millores tramitació contractes 
derivats d’acords marc i altres adaptacions en la redacció. 

17 02.01.2012 Modificació dels llindars econòmics dels contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada. Adaptació a l’entrada en vigor del Reial Decret 1359/2011, de 7 
d’octubre, pel que s’aproven les fórmules-tipus generals de revisió de preus als 
contractes d’obra. 

18 24.02.2012 Incloure la previsió d’apreciació del caràcter desproporcionat o anormal de les 
ofertes en tots els procediments negociats 

19 24.05.2012 Canvi de denominació de la societat a INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i fusió per absorció de REGS DE 
CATALUNYA, SLU I REG SISTEMA SEGARRA-GARRIGUES, SLU. 
Per a les licitacions de contractes per a l’execució d’obres amb valor estimat de 
contracte igual o superior a 2.000.000€ (IVA no inclòs), incorporació d’oferta 
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financera per part dels licitadors i separació de l’obertura pública de proposicions 
en una obertura pública de la documentació subjecta a criteris que depenen d’un 
judici de valor i obertura pública de la documentació subjecta a criteris avaluables 
de forma automàtica.  

20 28.06.2012 Aplicació de la instrucció de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria de la 
Documentació de data 22 de maig de 2012, en relació amb la conservació de la 
documentació presentada pels licitadors que no resultin adjudicataris. 
Precisió de l’acreditació de la solvència per part de les Unions temporals 
d’Empreses. 

21 27.09.2012 Incorporació de la publicitat en el perfil de les adjudicacions de procediments 
negociats sense publicitat 

22 30.11.2012 Fusió per absorció d’EQUIPAMENTS I EDIFICIS DE CATALUNYA, SAU 

23 24.01.2013 Incorporació comprovació compliment obligacions d’afiliació i alta en la Seguretat 
Social dels treballadors d’empreses contractistes i subcontractistes abans de la 
signatura dels contractes i clàusules per fomentar la contractació de persones en 
risc d’exclusió social 

24 26.03.2013 Ampliació d’oferta financera per part dels licitadors a totes les licitacions de 
contractes per a l’execució d’obres amb valor estimat de contracte superior a 
200.000€ (IVA no inclòs).    

25 27.06.2013 Delegació de l’Òrgan de Contractació a favor del Conseller Delegat per a declarar 
desertes licitacions. 

26 26.09.2013 Modificació de les Meses de Contractació, eliminació de la possibilitat de la Mesa 
de Contractació de sol·licitar als licitadors informació addicional a efectes 
d’aclariment en relació al sobre 2 i sobre 3 i altres adaptacions en la redacció.  

27 02.01.2014 Modificació dels llindars econòmics dels contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada.  

28 23.01.2014 Modificació per tal d’admetre ofertes financeres mitjançant societats o fons 
d’inversió. 

29 27.02.2014 Precisió sobre l’acreditació de la solvència amb mitjans externs i sobre les 
justificacions en relació al caràcter desproporcionat o anormal d’una oferta, 

30 22.05.2014 Elaboració de Plecs de Bases en cas de licitacions per procediment negociat 
sense publicitat quan el supòsit de negociat impliqui que únicament hi hagi un 
possible licitador i tinguin valor estimat del contracte superior a 50.000€ (IVA no 
inclòs). 
Adequació dels mitjans d’acreditació de la solvència de manera que s’indiquin uns 
valors mínims a exigir als licitadors que siguin proporcionats i vinculats a l’objecte 
del contracte.  
Modificació de la documentació a aportar per tal de signar contracte en relació a la 
pòlissa de responsabilitat civil i a l’oferta financera.    

31 24.07.2014 Modificació del mitjà d’acreditació de la solvència econòmica i financera relatiu a 
l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil. 
Incorporació aspectes continguts en el codi de principis i conductes recomanables 
en la contractació pública aprovat per Acord de Govern l’1 de juliol de 2014 
(vincles privilegiats i noms dels membres de les Meses de Contractació). 

32 01.09.2014 Modificació del nom de la Cap d’Auditora Interna (vocal de les Meses de 
Contractació). 

33 23.10.2014 Modificació de la xifra de negocis anual a acreditar en licitacions de serveis no 
classificats i subministraments. 

34 27.11.2014 Incorporació de la fase de negociació en el procediment negociat sense publicitat 
amb diversos criteris d’adjudicació. 

35 26.02.2015 Incorporació del procediment simplificat, i incorporació de la fase negociadora en 
el procediment negociat sense publicitat amb un únic criteri d’adjudicació. 

36 28.05.2015 Modificació de la Mesa de Contractació per licitacions de coordinacions de 
seguretat i salut, arran d’una reorganització d’Infraestructures.cat. Eliminació de 
l’actualització de preus de les ofertes en la licitació d’obres, arran de la Llei 2/2015, 
de desindexació de l’economia espanyola. 

37 15.09.2015 Modificació de l’òrgan responsable de garantir l’exercici dels drets de la Llei de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
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38 22.10.2015 Eliminació de les referències al contracte de crèdit contractista. 

39 27.10.2015 Modificació de la composició de les Meses de Contractació. 

40 22.10.2015 Modificació dels requisits de classificació i solvència d’acord amb les previsions 
del Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel que es modifiquen determinats 
preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre (entrada en vigor 
el 05/11/2015). 

41 26.11.2015 Incorporació de suplents a les Meses de Contractació. 
Per a tots els contractes d’obres licitats mitjançant procediment obert, separació 
de l’obertura pública de proposicions subjectes a criteris que depenen d’un judici 
de valor i de l’obertura pública de la documentació subjecta a criteris avaluables 
de forma automàtica. 

42 02.01.2016 Modificació dels llindars econòmics dels contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada. 

43 25.02.2016 Inclusió de la clàusula relativa als principis ètics i regles de conducta als quals els 
licitadors han d’adequar la seva activitat en l’àmbit de la contractació pública amb 
el sector públic de Catalunya, aprovada per la Comissió Interdepartamental de 
Transparència i Accés a la Informació pública de la Generalitat de Catalunya. 

44 28.04.2016 Modificació arran de l’aplicació directa per manca de transposició de la nova 
Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell de 26-2-2014, sobre 
contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE (Directiva 
2014/24/UE) .  
Eliminació de les referències al contracte de crèdit. 
Modificació de la composició de les Meses de Contractació d’altres  serveis i 
subministraments. 

45 23.06.2016 Delegacions de l’Òrgan de Contractació en el President i Conseller Delegat 
aprovades pel Consell d’Administració. Modificació de la composició de les Meses 
de Contractació. Petits ajustos derivats de l’aplicació de la Directiva 2014/24/UE. 

46 28.07.2016 Concretar que tots els mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera 
hauran de ser d’entre els previstos al TRLCSP 
Preveure Mesa de Contractació en adjudicacions delegades a favor del Conseller 
Delegat que no la preveien 
Eliminació de l’homogeneïtzació d’ofertes i previsió d’exclusions per incompliments 
dels requisits de la presentació del pressupost en TCQ2000  

47 26.09.2016 
(d’acord amb 
l’autorització 
del Consell 

d’Administració 
de 22.09.2016) 

Per a tots els contractes de serveis i subministraments amb pressupost de licitació 
superior a 100.000€ (IVA no inclòs), separació de l’obertura pública de la 
documentació subjecta a criteris que depenen d’un judici de valor i de l’obertura 
pública de la documentació subjecta a criteris avaluables de forma automàtica. 
Conseqüència de l’anterior, s’introdueixen en el procediment obert els supòsits en 
que s’aplicarà un únic criteri de valoració (preu) per clarificar l’estructura   

48 27.10.2016 Incloure que quan el Plec estableixi un màxim de lots als quals una mateixa 
empresa pugui licitar, o limiti el nombre de lots que es poden adjudicar a un 
licitador, establirà els criteris. 
Modificació dels contractes que es perfeccionen amb l’acceptació de l’oferta. 
Referència al codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu. 
Meses de Contractació: modificació del càrrec d’un vocal i creació d’una nova 
Mesa per actuacions mediambientals i serveis de coordinació de seguretat i salut. 
Preveure que l’aval provisional serà potestatiu. 
Acceptar la comunicació d’ofertes trameses per Correus durant tot el dia límit de 
presentació d’ofertes. 
Preveure una nova causa d’exclusió en licitacions de contractes d’execució 
d’obres (no presentar el certificat de validesa realitzat amb el programa TCQ2000 
v. 4.2 o posterior). 
Concreció del procediment contradictori en cas d’ofertes presumptament 
desproporcionades. 
Concretar que només es destruirà  la documentació dels sobres d’ofertes dels 
licitadors no adjudicataris. 
Preveure possibles Plecs específics amb únic criteri (preu). 
Establir nous criteris de desempat. 
Concreció a la lletra i) de l’apartat 3 del capítol VIII (procediment negociat). 
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Modificació del Títol i contingut del capítol XI (Acord Marc). 

49 24.11.2016 Meses de Contractació: Modificació dels càrrecs d’alguns dels seus components 

50 26.01.2017 Introducció de remissions al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació 
Modificació de la regulació dels valors en concursos de projectes 
Eliminació del requeriment de comptes anuals als licitadors 
Modificació dels càrrecs d’alguns membres de la Mesa de Contractació 
Modificació dels contractes que es perfeccionen amb l’acceptació de l’oferta i dels 
contractes que requereixen garantia definitiva 
Precisions aptitud dels licitadors: condicions d’aptitud hauran de concórrer a la 
data final de presentació d’ofertes i subsistir fins el moment de perfeccionament 
del contracte; informe de reciprocitat (Empreses  no comunitàries  o  d’Estats  
membres  de  l’Espai  Econòmic Europeu) no serà necessari en cas d’empreses 
pertanyents a Estats signataris de l’acord sobre contractació pública de 
l’Organització Mundial del Comerç; Concretar que l’assegurança de RC serà pel 
mínim fixat al plec; Aclarir la solvència de les UTE’s 
Modificació del termini per a publicar al DOGC la celebració d’un Acord Marc 

51 23.02.2017 Preveure que quan es tramitin contractes menors, sempre que sigui possible, es 
demanarà oferta a tres empreses.  
Modificació de l’apartat de confidencialitat de les ofertes 

52 30.03.2017 Preveure que quan es tramitin contractes menors, es demanarà oferta a tres 
empreses, llevat d’excepcions motivades. 

53 27.04.2017 Suprimir el procediment simplificat. 
Modificar els supòsits en què s’aplicarà el procediment obert amb un únic criteri 
d’adjudicació (preu). 
Preveure que quan es tramitin contractes menors de serveis i subministraments 
d’import superior a 5.000€ (IVA no inclòs) i d’obra d’import superior a 12.000€ (IVA 
no inclòs), llevat d’excepcions motivades, es demanarà oferta a tres empreses. 
Concretar condicions dels contractes menors. 
Delegació de l’Òrgan de Contractació a favor del Conseller Delegat per a deixar 
sense efecte adjudicacions acordades per aquell cas que l’empresa adjudicatària 
no aporti en termini la documentació per a formalitzar el contracte i per a adjudicar 
l’esmentat contracte a la següent o següents ofertes per ordre de puntuació. 
Preveure que les garanties definitives per a la formalització de contractes de 
serveis amb valor estimat inferior a 30.000€ (IVA no inclòs) s’instrumentaran 
mitjançat una retenció del preu del Contracte en la primera factura. 

54 25.05.2017 Modificar en solvència tècnica el període per acreditar treballs similars 
Preveure l’aportació de les assegurances abans de formalitzar el contracte d’obres 
Incorporar el procediment negociat sense publicitat amb un únic criteri 
d’adjudicació i fase de negociació 
Altres ajustos: canvi proposta tècnica per proposta amb valoració subjecta a judici 
de valor i proposta econòmica per proposta amb valoració automàtica; ajustos en 
solvència econòmica i financera pel que fa al còmput dels darrers 3 exercicis i 
substitució de  la xifra de negocis “equivalent” per igual o superior; preveure com a 
causa d’exclusió de l’oferta els incompliments en la presentació del suport 
informàtic de l’oferta en cas de negociats sense publicitat amb un únic licitador. 

55 20.07.2017 Es substitueix la suplent de la Presidenta de les Meses de Contractació per la 
persona en qui delegui i es substitueix el titular de la Secretaria de les Meses de 
Contractació i el seu suplent per la persona en qui delegui  

56 20.07.2017 
(amb vigència a 

partir del 
19.09.2017) 

Sindicatura (necessitats a satisfer amb la contractació de serveis i 
subministraments interns; contingut dels anuncis de licitació, referència a la 
regulació en plecs i contractes de les modificacions contractuals; signatura digital 
de les Instruccions aprovades) 
Obligatorietat de presentar DEUC/Declaració com a prova preliminar de compliment 
dels requisits d’aptitud 
Preveure l’aportació de l’assegurança de responsabilitat civil abans de formalitzar 
els contractes de serveis i subministraments 
Altres canvis: concretar que la documentació ha de ser original o compulsada, 
preveure que és potestatiu aplicar el criteri preu en els supòsits previstos i una 
anotació a les causes d’exclusió d’obres. 

57 05.10.2017 Modificació de les Meses de Contractació (Incorporar de nou la suplència de la 
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(amb efectes a 
partir del 

18.10.2017) 

Presidenta i del Secretari i incorporar un suplent addicional d’alguns membres) 
Incloure que les necessitats a satisfer amb la contractació es justificaran en tots els 
expedients 
Esmenar l’error material de la xifra de negocis per acreditar la solvència econòmica 
i financera en els contractes d’obres i serveis quina solvència es pot acreditar 
mitjançant classificació 
Concretar que la Memòria que han de presentar les UTE’s al sobre núm. 1 aplica 
únicament a actuacions de l’àmbit de la Llei 3/2007, d’Obra Pública  

58 26.10.2017  Modificació de les Meses de Contractació 

59 20.12.2017 Matisar quan s’exercitaran les delegacions del Consell d’Administració a favor del 
Conseller Delegat 
Modificació de les Meses de Contractació 
Preveure l’actuació de la Mesa de Contractació en fase de valoració d’ofertes en 
licitacions per procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació (preu) 
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I. DISPOSICIONS GENERALS. 

1. Condició de “poder adjudicador” 

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 

S.A.U. (Infraestructures.cat), empresa pública subjecte a dret privat, té 

el caràcter de “poder adjudicador” als efectes del Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de 

la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). Com a poder 

adjudicador que no té el caràcter d’Administració Pública, 

Infraestructures.cat ha d’aplicar el TRLCSP, en els termes i condicions 

establerts, tenint en compte especialment els articles137, 189, 190 i 

191 del TRLCSP. 

2. Aprovació d’Instruccions internes 

Aquestes instruccions, aprovades pel Consell d’Administració 

d’Infraestructures.cat en la seva sessió de 24 d’abril de 2008 regulen 

els procediments de contractació per a l’adjudicació dels contractes no 

subjectes a regulació harmonitzada, de conformitat amb allò disposat 

per l’article 191.b) del TRLCSP. 

Les modificacions de les Instruccions Internes posteriors a la data 

d’aprovació són aprovades pel Consell d’Administració segons el 

contingut, data de modificació i inici de vigència detallades en el 

Quadre de versions que consten a l’inici d’aquestes Instruccions, i quin 

publicat serà signat pel President i Conseller Delegat 

d’Infraestructures.cat. 

3. Activitat contractual 

De conformitat amb l’objecte social d’Infraestructures.cat, aquesta pot 

actuar en la seva activitat contractual en nom i per compte propi i en 

nom propi i per compte de la Generalitat de Catalunya o de tercers amb 
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els quals la Generalitat hagi acordat la construcció d’infraestructures o 

edificacions, en compliment dels mandats o encàrrecs d’actuació que li 

confereixi el Govern de la Generalitat de Catalunya segons les 

previsions del conveni entre la Generalitat i Infraestructures.cat de 2 de 

desembre de 2008 i el conveni entre la Generalitat i Equipaments i 

Edificis de Catalunya, SAU de 25 d’octubre de 2006 modificat per 

Acord del Govern de 29 de novembre de 2011.  

Respecte a la seva activitat contractual, Infraestructures.cat inclourà en 

els corresponents expedients de contractació la justificació de les 

necessitats que es volen satisfer. 

4. Tipologia dels contractes regulats per aquestes Instruccions 

Els contractes no subjectes a regulació harmonitzada, objecte de 

l’activitat contractual d’Infraestructures.cat, són els següents: 

a) Contractes d’obres de valor estimat inferior a 5.225.000€ (IVA 

no inclòs). 

b) Contractes de serveis de valor estimat inferior a 209.000€ (IVA 

no inclòs). 

c) Contractes de serveis de les tipologies subjectes al TRLCSP 

però excloses de l’àmbit d’aplicació de la Directiva 2014/24/UE 

amb independència de quin sigui el seu valor estimat. 

d) Contractes objecte de concursos de projectes de valor estimat 

inferior a 209.000€ (IVA no inclòs). 

e) Contractes de subministraments de valor estimat inferior a 

209.000€ (IVA no inclòs). 

f) Contractes enumerats en l’article 13.2 del TRLCSP. 



  
 

V59 11 

Els imports quedaran actualitzats per aquells nous imports que es fixin 

per la Comissió Europea. 

5. Regulació dels valors 

El valor estimat dels contractes es calcularà de conformitat amb allò 

previst en l’article 88 del TRLCSP. En especial, el valor estimat vindrà 

determinat per l’import màxim que aquest pugui assolir, sense incloure 

l’IVA, tenint en compte qualsevulla forma d’opció eventual, les 

eventuals pròrrogues del contracte, la totalitat de les modificacions que 

s’hagin pogut preveure als Plecs de conformitat amb allò disposat a 

l’article 106 del TRLCSP i, quan correspongui, la quantia de les primes 

o pagaments als candidats o licitadors.  

En el cas de concursos de projectes la seva quantia es calcularà: 

i. en el cas de concursos de projectes organitzats en el marc 

d’un procediment d’adjudicació d’un contracte de serveis, 

tenint en compte el valor estimat del contracte de serveis i les 

eventuals primes de participació o pagaments als participants. 

ii. en el cas de concursos de projectes amb primes de 

participació o pagaments als participants, tenint en compte 

l’import total dels pagaments i primes, i incloent el valor 

estimat del contracte de serveis que es pogués adjudicar 

ulteriorment pel procediment negociat, si aquesta adjudicació 

no queda exclosa de la licitació.  

6. Terminis 

Els terminis establerts en aquesta normativa s’entendran referits a dies 

naturals llevat que s’indiqui expressament que només han de 

computar-se els dies hàbils. No obstant, si el darrer dia del termini fos 

inhàbil, aquest s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. 
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Els terminis s’han de fixar tenint en compte la naturalesa de les 

prestacions, el finançament i la necessitat de concurrència periòdica. 

7. Mitjans de comunicació utilitzables durant la licitació 

S’estableix el perfil d’Infraestructures.cat 

(http://www.infraestructures.cat/) com el mitjà de notificació a emprar 

per part d’Infraestructures.cat amb els licitadors, amb els terminis i 

condicions que s’estableixin en els Plecs de Bases o les condicions de 

les licitacions. Els mitjans que els licitadors podran emprar per 

comunicar-se amb Infraestructures.cat s’establiran en els Plecs de 

Bases o les condicions de les licitacions. 

8. Principis dels procediments i divisió dels contractes en lots 

L’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada 

està sotmesa, en tot cas, als principis de publicitat, concurrència, 

transparència, confidencialitat, igualtat, no discriminació i 

proporcionalitat. 

Els procediments de contractació que regulen aquestes instruccions 

garanteixen l’efectivitat dels esmentats principis i que el contracte 

s’adjudiqui a qui presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

Infraestructures.cat tindrà en compte allò establert en el considerant 78 

i en l’article 46 de la Directiva 2014/24/UE i en l’article 5 del Decret Llei 

3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 

pública, pel que fa a la divisió dels contractes en lots. 

En cas que es limiti el nombre de lots als que un mateix licitador pugui 

presentar oferta i/o el nombre de lots que puguin adjudicar-se a un 

mateix licitador, s’indicarà en l’anunci de licitació o en la invitació per 

presentar oferta. En cas que es permeti l’adjudicació d’un nombre de 

lots superior al màxim indicat a un mateix licitador, el plec de cada 

http://www.infraestructures.cat/
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licitació així ho recollirà i indicarà els criteris i les normes objectives i no 

discriminatòries mitjançant els quals es farà. 

Per als contractes on la divisió en lots no sigui possible o convenient, 

es faran constar en el Plec de Bases de la licitació, les principals raons 

per les que la mateixa no s’ha dut a terme. 

9. Criteris de valoració 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta 

econòmicament més avantatjosa Infraestructures.cat atendrà a criteris 

merament vinculats a l’objecte del contracte com són: 

a) La qualitat. 

b) El preu o cost, considerant a dit efecte, la relació cost- eficàcia, 

com el càlcul del cost del cicle de vida. 

c) Millor relació qualitat-preu 

d) El termini d’execució de l’obra o d’entrega de la prestació. 

e) El cost d’utilització. 

f) Les característiques mediambientals o vinculades a la 

satisfacció d’exigències socials que responguin a necessitats, 

definides en les especificacions del contracte, pròpies de les 

categories de població especialment desfavorida a les quals 

pertanyen els usuaris o beneficiaris de les prestacions a 

contractar. 

g) La rendibilitat. 

h) El valor tècnic. 

i) La idoneïtat dels equips tècnics i humans. 
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j) Les característiques estètiques o funcionals. 

k) La disponibilitat i cost de les reposicions. 

l) El manteniment, l’assistència tècnica, el servei postvenda. 

m) Altres criteris semblants. 

Quan només s’utilitzi un criteri d’adjudicació aquest serà, 

necessàriament, el del preu més baix. 

Aquests criteris, els subcriteris si s’escau, i llur ponderació, es 

determinaran en els Plecs de Bases o les condicions de les licitacions. 

10. Perfeccionament dels contractes i modificacions contractuals 

L’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada no 

suposa el perfeccionament del contracte, perfeccionament que es 

produeix amb la seva formalització.  

Els contractes menors d’obres, de serveis i de subministraments es 

perfeccionaran amb l’acceptació de l’oferta per part 

d’Infraestructures.cat. 

Els supòsits de modificació contractual que es puguin produir durant la 

vigència dels contractes s’ajustaran a allò previst en els Plecs de Bases 

i en els contractes, d’acord amb les normes contingudes al Títol V del 

Llibre I del TRLCSP, així com aquelles disposicions de l’article 72 de la 

Directiva 2014/24/UE que són d’aplicació directa. 

11. Llengua de treball en l’execució de contractes 

L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions 

amb l’Administració de la Generalitat i Infraestructures.cat derivades de 

l’execució de l’objecte del contracte. Així mateix, l’empresa contractista 

i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el 
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català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de 

comunicacions de caràcter general que derivin de l’execució de les 

prestacions objecte del contracte.  

En el Plecs de Bases o en les condicions de les licitacions, es 

determinarà la documentació que caldrà que l’empresa contractista lliuri 

almenys en llengua catalana. 

En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses 

subcontractistes, queden subjectes en l’execució del contracte a les 

obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 

lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit 

territorial de la Vall d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les 

empreses subcontractistes, han d’emprar l’aranès d’acord amb la Llei 

16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran, la 

Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Àran i amb la 

normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 

12. Protecció de dades 

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades que 

siguin comunicades a Infraestructures.cat durant un procediment de 

licitació o durant l’execució d’un contracte seran incorporades a un 

fitxer de dades titularitat d’Infraestructures.cat per a la gestió del procés 

de licitació, adjudicació i execució del contracte. 

Infraestructures.cat es compromet al compliment de la seva obligació 

de secret de les dades de caràcter personal i al seu deure de guardar-

les i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, 

pèrdua, manipulació, tractament o accés no autoritzat, en funció en tot 

moment de l’estat de la tecnologia. Així mateix, es cediran aquelles 
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dades que sigui necessari pel compliment de qualsevol obligació legal 

existent. 

Els titulars de les dades tindran la possibilitat d’exercitar els drets 

d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita 

acompanyant còpia de document oficial que els identifiqui adreçada al 

Cap del Departament de Recursos Humans d’INFRAESTRUCTURES 

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.U., C/ dels Vergós 36-42, 

08017 (Barcelona).  

En cas que el licitador faciliti informació de tercers, amb caràcter previ 

haurà d’haver informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems 

aquí exposats. 

En el supòsit que en el desenvolupament de la relació les parts es 

facilitin dades personals, en que es consideri que la part Emissora té la 

consideració de Responsable del Fitxer i la part Receptora 

d'Encarregada del Tractament a efectes de la Llei Orgànica 15/1999 de 

13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en 

endavant, LOPD), la Receptora (i) tractarà les dades seguint les 

instruccions de la Part Emissora, (ii) amb l'exclusiva finalitat de prestar 

els serveis que corresponguin, (iii) s'aplicaran les mesures de seguretat 

legalment exigibles segons el Reial Decret 1720/2007, de 21 de 

desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la 

LOPD, (iv) no es comunicaran les dades a tercers ni tan sols per a la 

seva conservació (v) i una vegada acabin les relacions la part 

Receptora es compromet a destruir o retornar a la part Emissora 

qualsevol dada de caràcter personal que li hagi estat facilitada, amb 

l’excepció d'aquelles dades que hagin de ser conservades per 

imperatiu legal. 

13. Principis ètics i regles de conducta 
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D’acord amb allò previst per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, els licitadors, 

durant la tramitació de la licitació, estaran obligats a donar compliment 

als principis ètics i regles de conducta següents: 

1. Els licitadors han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 

abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure 

qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement 

dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes 

pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el 

procediment. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol  

acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i 

de lliure concurrència. 

2. Amb caràcter general, els licitadors, en l’exercici de la seva 

activitat, assumeixen les obligacions següents: 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics 

propis de les activitats, els oficis i/o les professions 

corresponents a les prestacions objectes dels 

contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en 

l’àmbit de les prestacions a licitar. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin 

presentar en els processos de contractació pública. 
 

3. En particular, els licitadors assumeixen les obligacions 

següents:   

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les 

possibles situacions de conflicte d’interessos.  

Constitueixen en tot cas situacions de conflicte 
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d’interessos les contingudes a l’article 24 de la Directiva 

2014/24/UE. 

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un 

càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació del 

contracte.  

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics 

avantatges per a ells mateixos o per a terceres 

persones  amb la voluntat d’incidir en un procediment 

contractual. 

d) Respectar els principis de lliure mercat i de 

concurrència competitiva i abstenir-se de realitzar 

conductes que tinguin per objecte o puguin produir 

l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, 

com per exemple els comportaments col·lusoris o de 

competència fraudulenta (ofertes de resguard, 

eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació 

d’ofertes, etc.).  

e) No utilitzar informació confidencial, coneguda durant la 

licitació,  per  obtenir, directament o indirectament, un 

avantatge o benefici.  

f) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que 

puguin comportar una infracció de les obligacions 

contingudes en aquesta clàusula. 

Els alts càrrecs i personal directiu d’Infraestructures.cat estan subjectes 

a l’Acord GOV/82/2016, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Codi de 

conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la 

Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en 

matèria de transparència, grups d’interès i ètica pública. 
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14. Successió en el procediment de licitació 

Si durant la tramitació d’un procediment i abans de l’adjudicació del 

contracte es produís l’extinció de la personalitat jurídica de l’empresa 

licitadora per fusió, escissió, o per la transmissió del seu patrimoni 

empresarial, la succeirà 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 o de la corresponent branca d’activitat, sempre 

que reuneixi les condicions de capacitat i absència de prohibicions de 

contractar i acrediti la seva solvència i classificació, quan aquesta sigui 

exigible, en els condicions exigides al Plec de Bases de la licitació per a 

poder participar en el procediment d’adjudicació. 
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II. PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ. 

1. Els procediments de contractació no subjecta a regulació 

harmonitzada a que es refereixen aquestes Instruccions són els 

següents: 

a) Procediment obert: en aquest procediment tot empresari 

interessat podrà presentar una proposició, restant exclosa tota 

negociació dels termes del contracte amb els licitadors. 

b) Procediment restringit: en aquest procediment només podran 

presentar proposicions aquells empresaris que, havent-ho 

sol·licitat i atenent a llur solvència, siguin seleccionats per l’òrgan 

de contractació. En aquest procediment resta també exclosa tota 

negociació dels termes del contracte amb els sol·licitants o 

candidats. 

c) Procediment negociat: sempre que concorrin alguns dels 

supòsits establerts en l’article 7 del Decret Llei 3/2016, de 31 de 

maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública per 

a la seva aplicació, en aquest procediment l’adjudicació es farà 

al licitador justificadament escollit per l’òrgan de contractació, 

després de les oportunes consultes amb diversos candidats 

sempre que sigui possible, i la negociació de les condicions del 

contracte amb un o varis candidats. 

d) Concursos de projectes: aquest procediment està destinat a 

l’obtenció de planells o projectes, principalment en els camps de 

l’arquitectura, l’urbanisme, l’enginyeria i el processament de 

dades, mitjançant una selecció la qual, després de la 

corresponent licitació, s’encomana a un Jurat. 
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El guanyador del concurs podrà esdevenir adjudicatari dels 

contractes de serveis relacionats amb el projecte o planell si així 

ho preveuen les condicions del concurs. 

e) Procediment per a Acords Marc: es podran concloure Acords 

Marc amb un o diversos empresaris amb la finalitat de fixar les 

condicions a que s’hauran d’ajustar els contractes que es 

pretenguin adjudicar per un període determinat. Per a la 

celebració d’un Acord Marc se seguiran les normes de 

procediment establertes en aquestes Instruccions, segons es 

tracti de procediments oberts, restringits o negociats. Quan 

l’Acord Marc s’hagués celebrat amb diverses empreses i tots els 

termes del contracte no estiguin establerts a l’Acord Marc, 

l’adjudicació dels contractes s’efectuarà en una de formes 

previstes a l’apartat 4 de l’article 33 de la Directiva 2014/24/UE. 

2. Adjudicació directa: els contractes menors podran adjudicar-se 

directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar, que no 

estigui incurs en prohibició de contractar i amb l’habilitació 

professional necessària per a realitzar la prestació. En el cas de 

contractes menors de serveis i subministraments d’import superior a 

5.000€(IVA no inclòs) i d’obra d’import superior a 12.000€(IVA no 

inclòs), llevat d’excepcions motivades, es demanarà oferta a tres 

empreses. 

Són contractes menors els d’import inferior a 50.000€ (IVA no 

inclòs), quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000€ (IVA no 

inclòs) quan es tracti d’altres contractes. Els contractes menors no 

poden tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga. 
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III. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ I ÒRGANS D’ASSISTÈNCIA. 
 

1. El Consell d’Administració d’Infraestructures.cat és l’òrgan de 

contractació de la companyia. 

2. El Conseller Delegat té delegada pel Consell d’Administració 

l’adjudicació de contractes declarats d’emergència i l’adjudicació de 

contractes d’obra i de contractes de projecte, direcció d’obra i obra –

tant d’infraestructures d’obra civil com d’edificació- d’imports que no 

superin un pressupost de 2.000.000 € (IVA inclòs), sempre i quan 

l’adjudicació es faci de conformitat amb la proposta de la Mesa de 

Contractació. 

3. El Conseller Delegat té delegada pel Consell d’Administració 

l’adjudicació entre Consells de contractes que no siguin d’obra i 

d’imports que no superin el llindar de regulació harmonitzada, sempre i 

quan es faci de conformitat amb la proposta de la Mesa de 

Contractació. 

4. El Conseller Delegat té delegada pel Consell d’Administració la facultat 

de deixar sense efecte adjudicacions acordades pel Consell 

d’Administració cas que l’empresa adjudicatària no aporti en termini la 

documentació per a formalitzar el contracte i la facultat d’adjudicar els 

esmentats contractes a la següent o següents ofertes per ordre de 

puntuació. 

5. El Conseller Delegat té delegada pel Consell d’Administració la facultat 

de declarar desertes licitacions en cas que no es presenti cap oferta o 

que cap de les ofertes presentades sigui admissible d’acord amb els 

criteris establerts al Plec de Bases, sempre i quan sigui de conformitat 

amb la proposta de la Mesa de Contractació. En aquests, casos, té 

delegada també pel Consell d’Administració la facultat d’aprovar el Plec 

de Bases per a tramitar un procediment negociat sense publicitat amb 
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fase de negociació del preu del contracte, sempre que es mantinguin 

les condicions de la licitació que va resultar deserta.   

6. El Conseller Delegat té delegada pel Consell d’Administració la facultat 

d’apreciar o no el caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes, als 

efectes de considerar-les o no com a possibles adjudicatàries, en 

procediments per a l’adjudicació de contractes de serveis per a 

l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la 

posterior direcció d'obra d’obres d’Edificació (2 voltes) i quan exerceixi 

la delegació per acordar l’adjudicació del contracte, sempre i quan sigui 

de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació. 

7. Les delegacions del Consell d’Administració a favor del Conseller 

Delegat d’Infraestructures.cat indicades als punts 2 a 6 anteriors 

s’exercitaran quan, per raons organitzatives o de funcionament de la 

societat o per la pròpia tramitació dels expedients, es consideri 

necessari exercitar-les entre Consells d’Administració. 

8. El Consell d’Administració en la seva funció d’òrgan de contractació i el 

Conseller Delegat, en aquelles adjudicacions que tingui delegades, 

seran assistits per una Mesa de Contractació. 

La Mesa de Contractació, amb els informes que estimi oportú sol·licitar, 

serà l’òrgan competent per a la puntuació de les ofertes. 

En els concursos de projectes, la Mesa de Contractació es constituirà 

en Jurat. El Consell d’Administració incorporarà, en aquests casos, a la 

Mesa de Contractació personalitats de notòria competència en l’àmbit 

rellevant, que puguin contribuir de forma especial a puntuar les 

propostes presentades i que participaran en les deliberacions amb veu i 

vot. Per a determinar aquestes incorporacions es seguirà el criteri del 

Departament de la Generalitat per compte del qual es tramiti el 

concurs. A més, en el supòsit que s’exigeixi una qualificació 
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professional específica, com a mínim un terç del membres han de tenir 

la mateixa qualificació o una qualificació equivalent. 

9. La Mesa de Contractació d’Infraestructures.cat té la següent 

composició, en funció de la tipologia del contracte licitat: 

Licitació d’obres i serveis en l’àmbit de l’execució i manteniment 

d’obres(excepte mediambientals i serveis de coordinació de 

Seguretat i Salut) 

 

Presidenta:  Sra. Pilar Matesanz i Sánchez, Directora de 

Contractació  

  (President/a suplents: Sr. Joan Morera i Valls, Cap 

de la Gerència de Licitació i Contractació 1; Sra. 

Elena Solé i Minguell, Cap de la Unitat de Licitació i  

Contractació 3) 

Vocal:  Sr. Jordi Joan Rossell i Selvas, Director de 

Producció  

  (Vocals suplents: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la 

Divisió d’Edificació; Sr. Xavier Vall·llossera i Ferran, 

Cap de la Divisió d’Obres Hidràuliques) 

Vocal:  Sr. Carles Solà i Calzada, Cap de la Divisió de 

Planificació, Medi Ambient i Prevenció de Riscos 

Laborals 

  (Vocals suplents: Sr. Alejandro Mañas i Estrader,  

Cap de la Gerència de Projectes i Obres d’Obres 

Hidràuliques 3; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la 

Unitat de Planificació i Sistemes de Qualitat) 

Vocal:  Sra. Sònia Mateo i Corbi, Cap de l’Assessoria 

Jurídica 
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  (Vocal suplent: Sr. Jose Luís Vega Castro, Tècnic 

del Departament d’Assessoria Jurídica) 

Vocal:  Sra. Carla de Brauwer i Fontanals, Titular de l’Òrgan 

de Control Economicofinancer Intern 

  (Vocals suplents: Sr. Pere Rovira i Muntané, Auditor 

Intern; Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Tècnica 

d’Auditoria Interna) 

Secretària:  Sra. Mercè Farré i Cuberes, Cap de la Gerència de 

Licitació i Contractació 2 

  (Secretari/a suplents: Sr. Xavier Fernàndez i Urban, 

Cap de la Unitat de Licitació i Contractació 6; Sra. 

Asunción Aspas i Blasco, Cap de la Unitat de 

Licitació i  Contractació 2) 

   

Licitació d’obres i serveis en l’àmbit de l’execució d’obres 

mediambientals i serveis de coordinació de Seguretat i Salut 

 

Presidenta:  Sra. Pilar Matesanz i Sánchez, Directora de 

Contractació 

  (President/a suplents: Sr. Joan Morera i Valls, Cap 

de la Gerència de Licitació i Contractació 1; Sra. 

Elena Solé i Minguell, Cap de la Unitat de Licitació i  

Contractació 3) 

Vocal:  Sr. Jordi Joan Rossell i Selvas, Director de 

Producció  

  (Vocals suplents: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la 

Divisió d’Edificació; Sr. Xavier Vall·llossera i Ferran, 

Cap de la Divisió d’Obres Hidràuliques) 
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Vocal:  Sr. Antoni Pérez i Oteros, Cap de la Divisió d’Obra 

Civil 

  (Vocals suplents: Sr. Alejandro Mañas i Estrader,  

Cap de la Gerència de Projectes i Obres d’Obres 

Hidràuliques 3; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la 

Unitat de Planificació i Sistemes de Qualitat) 

Vocal:  Sra. Sònia Mateo i Corbi, Cap de l’Assessoria 

Jurídica 

  (Vocal suplent: Sr. Jose Luís Vega Castro, Tècnic 

del Departament d’Assessoria Jurídica) 

Vocal:  Sra. Carla de Brauwer i Fontanals, Titular de l’Òrgan 

de Control Economicofinancer Intern 

  (Vocals suplents: Sr. Pere Rovira i Muntané, Auditor 

Intern; Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Tècnica 

d’Auditoria Interna) 

Secretària:  Sra. Mercè Farré i Cuberes, Cap de la Gerència de 

Licitació i Contractació 2 

  (Secretari/a suplents: Sr. Xavier Fernàndez i Urban, 

Cap de la Unitat de Licitació i Contractació 6; Sra. 

Asunción Aspas i Blasco, Cap de la Unitat de 

Licitació i  Contractació 2) 

 

Licitació d’altres serveis i de subministraments 

 

Presidenta:  Sra. Pilar Matesanz i Sánchez, Directora de 

Contractació 

  (President/a suplents: Sr. Joan Morera i Valls, Cap 

de la Gerència de Licitació i Contractació 1; Sra. 
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Elena Solé i Minguell, Cap de la Unitat de Licitació i  

Contractació 3) 

Vocal:  Sr. Jaume Nart i Espinet, Director de Serveis 

  (Vocal suplent: Sr. Ignasi  Roger i Azemar, Cap de la 

Gerència de Comptabilitat i Finances) 

Vocal:  Sra. Sònia Mateo i Corbi, Cap de l’Assessoria 

Jurídica 

  (Vocal suplent: Sr. Jose Luís Vega Castro, Tècnic 

del Departament d’Assessoria Jurídica) 

Vocal:  Sra. Carla de Brauwer i Fontanals, Titular de l’Òrgan 

de Control Economicofinancer Intern  

  (Vocals suplents: Sr. Pere Rovira i Muntané, Auditor 

Intern; Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Tècnica 

d’Auditoria Interna) 

Secretària:  Sra. Mercè Farré i Cuberes, Cap de la Gerència de 

Licitació i Contractació 2 

 (Secretari/a suplents: Sr. Xavier Fernàndez i Urban, 

Cap de la Unitat de Licitació i Contractació 6; Sra. 

Asunción Aspas i Blasco, Cap de la Unitat de 

Licitació i  Contractació 2)   



  
 

V59 28 

IV.-  APTITUD DELS LICITADORS. 

Només podran contractar amb Infraestructures.cat les persones naturals o 

jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, 

no estiguin incurses en una prohibició de contractar i disposin de 

l’habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de 

l’activitat o prestació objecte del contracte licitat i de la solvència 

econòmica, financera i tècnica o professional o bé, en els casos que així ho 

exigeixin les condicions de la licitació, es trobin degudament classificades. 

Aquestes condicions hauran de concórrer a la data final de presentació 

d’ofertes i subsistir fins el moment de perfeccionament del contracte. 

Els licitadors hauran de disposar de l’aptitud necessària per a contractar 

d’acord amb el que s’indica en aquest capítol i amb allò especificat en el 

corresponent Plec de Bases, que s’acreditarà com a prova preliminar, a 

elecció del licitador, (i) mitjançant la “Declaració responsable de compliment 

de les condicions d’aptitud per a contractar” (Declaració responsable) 

segons el model previst en el Plec de Bases o (ii) mitjançant la presentació 

del Document Europeu únic de Contractació (DEUC) 

(http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/c

ontractacio_electronica/DEUC-cat.pdf).  

L’acreditació de la disposició dels requisits d’aptitud per contractar d’acord 

amb els termes declarats en la Declaració responsable o en el DEUC, es 

durà a terme per part del licitador que hagi presentat l’oferta 

econòmicament més avantatjosa, i amb caràcter previ a l’adjudicació del 

contracte. 

Sens perjudici de l’anterior, Infraestructures.cat podrà exigir en qualsevol 

moment als licitadors que presentin la totalitat o una part dels documents 

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electronica/DEUC-cat.pdf
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electronica/DEUC-cat.pdf
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justificatius de les declaracions contingudes en dits documents quan així ho 

consideri oportú per a garantir el bon desenvolupament de la licitació.  

Es podrà iniciar un expedient de prohibició de contractar als licitadors que 

incorrin en falsedat en la complimentació de la Declaració responsable o 

del DEUC, o s’exercitaran aquelles accions que es considerin oportunes 

CAPACITAT I REPRESENTACIÓ 

Els licitadors hauran de disposar de la capacitat i representació de les 

persones que actuïn en el seu nom de conformitat amb allò que es 

determina a continuació i acreditar-les quan així s’exigeixi. 

1. Persona jurídica 

Cas que el licitador sigui una persona jurídica espanyola, mitjançant 

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

els quals consti el seu objecte social o activitat així com les normes per 

les quals es regeix dita persona jurídica i, així mateix, qualsevol 

modificació de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en 

el registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica 

de què es tracti, i còpia compulsada de la targeta del número 

d’identificació fiscal. 

A més les persones jurídiques han de tenir una finalitat, objecte o àmbit 

d’activitat, segons els seus estatuts o normes fundacionals, 

relacionades amb l’objecte del contracte. Així mateix, i quan es tracti 

d’una societat que d’acord amb la Llei 2/2007 de 15 de març de 

societats professionals (en endavant, LSP) tingui la consideració de 

societat professional, ha de complir amb allò disposat per la mateixa. A 

dit efecte el licitador haurà de presentar una declaració responsable 

sobre la subjecció o no a la LSP, segons el model de l’annex que 

constarà als Plecs de Bases, i en cas afirmatiu, acreditar el seu 
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compliment mitjançant la corresponent inscripció en el Registre 

Mercantil de l’escriptura d’adaptació o constitució. 

2. Persona natural 

Cas que el licitador sigui una persona natural espanyola, haurà de 

disposar de la targeta del número d’identificació fiscal i, si és el cas, del 

nom comercial amb el que opera al tràfic mercantil. 

3. Empreses comunitàries o d’Estats membres de l’Espai Econòmic 

Europeu 

Tindran capacitat per a contractar amb Infraestructures.cat les 

persones jurídiques o naturals no espanyoles d’Estats membres de la 

Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu les quals, de conformitat 

amb la legislació de l’Estat en el que estiguin establertes, es trobin 

habilitades per a realitzar la prestació de què es tracti. 

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent 

d’acord amb la legislació de l’Estat on estiguin establertes, o mitjançant 

la presentació d’una declaració jurada o d’una certificació, a que fan 

referència els apartats 1 o 3 de l’annex I del Reial Decret 1098/2001, de 

12 d’octubre. 

Quan la legislació de l’Estat en que es trobin establertes aquestes 

empreses exigeixi una autorització especial o la pertinença a una 

determinada organització per a poder prestar en aquell el servei de què 

es tracti, hauran de complir aquest requisit. 

4. Altres empresaris estrangers 

Les persones naturals o jurídiques d’Estats no pertanyents a la Unió 

Europea o no signataris  de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu 

hauran de disposar de l’informe de la respectiva Missió Diplomàtica 
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Permanent espanyola en l’Estat corresponent o de l’oficina consular en 

l’àmbit territorial en el qual radiqui el domicili de l’empresari, que figuren 

inscrites en el Registre local professional, comercial o anàleg, o bé que 

actuen de forma habitual en el tràfic local dins l’àmbit d’activitat a les 

quals s’estén l’objecte del contracte. Així mateix, han de disposar de 

l’informe conforme l’Estat de procedència de l’empresa estrangera 

admet la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb 

l’Administració i ens, organismes o entitats del sector públic 

assimilables als relacionats a l’article 3 del TRLCSP, en forma 

substancialment anàloga. Aquest informe no serà necessari en cas 

d’empreses pertanyents a Estats signataris de l’acord sobre 

contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç. 

Per a celebrar contractes d’obres serà necessari, a més, que aquestes 

empreses tinguin oberta sucursal a Espanya, amb designació 

d’apoderats o representants per a les seves operacions, i que estiguin 

inscrites en el Registre Mercantil. 

5. Signatari de l’oferta 

També haurà de disposar del document o documents que acreditin la 

legítima i suficient representació del signant de l’oferta i la identitat 

d’aquest. 

HABILITACIÓ EMPRESARIAL O PROFESSIONAL 

Els licitadors hauran de disposar de l’habilitació empresarial o 

professional que, si s’escau, sigui exigible per a la realització de 

l’activitat o prestació objecte del contracte licitat. 

PROHIBICIONS DE CONTRACTAR, OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DE 
SEGURETAT SOCIAL 
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Els licitadors hauran de declarar en la Declaració responsable o en el 

DEUC que no concorren en cap de les circumstàncies d’exclusió o de 

prohibició per contractar previstes a l’article 60.1 del TRLCSP i a 

l’article 57 apartats 1, 2, 4 i 5 de la Directiva 2014/24/UE, amb menció 

expressa a la circumstància de trobar-se al corrent de les obligacions 

tributàries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 

S’exclourà el licitador que amb anterioritat o durant la tramitació del 

procediment incorri en alguna de circumstàncies detallades en els 

referits articles. 

En cas que l’empresa no estigui obligada a estar donada d’alta en 

algun tribut, a tributar o bé al compliment d’obligacions amb la 

Seguretat Social, de conformitat amb la legislació vigent, aquesta 

circumstància es farà constar en la Declaració responsable o en el 

DEUC especificant el supòsit legal d’exempció que hi concorre. 

SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ DELS LICITADORS 

Els licitadors hauran de disposar de la solvència econòmica i financera i 

tècnica o professional i acreditar-la quan se’ls requereixi per mitjà de la 

documentació acreditativa de llur classificació o dels mitjans que es 

requereixin en els documents que regeixin la licitació d’entre els que es 

relacionen en els apartats 2, 3, 4 i 5 següents, segons s’escaigui pel 

tipus de licitació de que es tracti. 

1. Classificació 

a) Certificat d’inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 

Classificades de l’Estat. 

b) Certificat d’inscripció en el Registre Oficial d’Empreses 

Classificades de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 

de la Generalitat de Catalunya. 
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c) Certificat d’inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses 

Licitadores de la Generalitat de Catalunya. 

d) Classificació a Estats Membres de la Unió Europea o de l’Espai 

Econòmic Europeu: Els certificats de classificació o documents 

similars que acreditin la inscripció en llistes oficials d’empresaris 

autoritzats per a contractar establertes pels Estats Membres de la 

Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu són una presumpció 

d’aptitud dels empresaris inclosos en aquelles en els termes 

previstos a l’article 84 del TRLCSP. 

e) Les declaracions responsables referides en els paràgrafs anteriors 

hauran de reiterar-se en el document en que es formalitzi el 

contracte, sens perjudici de que l’òrgan de contractació pugui, si ho 

considera convenient, efectuar una consulta als esmentats 

Registres Oficials.   

f) Classificació en curs: Si l’empresa estigués pendent de 

classificació, haurà de disposar del document acreditatiu d’haver 

presentat la corresponent sol·licitud per a la seva obtenció. El 

licitador haurà de poder justificar que a la data límit de presentació 

de les ofertes l’empresa es trobava en plena disposició de la 

classificació exigida. 

g) Cas de licitacions d’obres en les que per import no és exigible la 

classificació, o en el cas de serveis quina solvència es pugui 

acreditar mitjançant classificació, l’aportació per part dels licitadors 

de la classificació assenyalada en el Plec de Bases de la licitació 

acreditarà la seva solvència econòmica i financera i la seva 

solvència tècnica i professional per a l’execució del contracte. 

2. Solvència econòmica i financera en els contractes d’obres i serveis  

quina solvència es pot acreditar mitjançant classificació 
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a) Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per 

riscos professionals, per un import mínim indicat en el Plec de 

Bases de la licitació. 

b) Disposar d’una xifra de negocis anual en algun dels últims tres 

exercicis igual o superior al doble del valor estimat del contracte 

en licitació.  

Per computar els darrers tres exercicis es tindran en compte els 

tres anteriors al darrer dia 1 de juliol de l’any en curs o del 

precedent si la data d’acreditació de la solvència fos anterior a 

l’1 de juliol en l’any en curs. 

c) Qualsevol altre document d’entre els previstos al TRLCSP que 

es consideri mitjà apropiat al Plec de Bases de la licitació. 

3. Solvència econòmica i financera en els contractes de serveis quina 

solvència no es pot acreditar mitjançant classificació i subministraments 

a) Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per 

riscos professionals, per un import mínim indicat en el Plec de 

Bases de la licitació. 

b) Disposar d’una xifra de negocis anual en algun dels últims tres 

exercicis igual o superior al pressupost de licitació del contracte.  

Per computar els darrers tres exercicis es tindran en compte els 

tres anteriors al darrer dia 1 de juliol de l’any en curs o del 

precedent si la data d’acreditació de la solvència fos anterior a 

l’1 de juliol en l’any en curs. 

c) Qualsevol altre document d’entre els previstos al TRLCSP que 

es consideri mitjà apropiat al Plec de Bases de la licitació. 

4. Solvència tècnica en els contractes d’obres 
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Per a cada licitació, es concretaran els mitjans requerits per acreditar la 

solvència tècnica, establint els valors mínims exigits. 

a) Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels seus 

directius i, en particular, del o dels responsables de les obres. 

b) Relació de les obres executades en el curs dels últims cinc anys 

de tipologia similar a les que són objecte de la licitació, 

corresponents al mateix grup o subgrup de classificació indicat a 

la licitació, llevat que per garantir un nivell adequat de 

competència el Plec de Bases estableixi un termini superior a 

cinc anys.  

A aquests efectes, les obres executades per una societat 

estrangera filial del contractista d’obres, tindran la mateixa 

consideració que les directament executades pel propi 

contractista, sempre que aquest últim ostenti directa o 

indirectament el seu control en els termes establerts a l’article 42 

del Codi de Comerç. En cas que no es compleixi aquesta 

condició, només es reconeixerà com experiència atribuïble al 

contractista l’obra executada per la societat participada en la 

proporció de la participació d’aquest en el seu capital social. 

L’acreditació de les actuacions realitzades es durà a terme 

mitjançant certificat expedit o visat per l’òrgan competent en cas 

de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant 

certificat o declaració de l’empresari que en ambdós casos haurà 

de ser mitjançant exemplar original o còpia autèntica o 

compulsada. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar 

l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà 

si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la 

professió i si es dugueren normalment a bon terme. 
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c) Declaració indicant la maquinària, el material i l’equip tècnic que 

disposarà l’empresari per a l’execució de les obres, havent de 

disposar i acreditar quan se’ls requereixi de la documentació 

acreditativa pertinent. 

d) En el seu cas, indicació de les mesures de gestió mediambiental 

que l’empresari pugui aplicar en executar el contracte, amb 

indicació expressa de les normes o especificacions tècniques 

aplicables a l’execució i a la verificació objectiva de la correcta 

aplicació de dites mesures. 

e) Declaració de la plantilla mitja anual de l’empresa, i la 

importància dels seus equips directius durant els tres últims 

anys, havent de disposar i acreditar quan se’ls requereixi de la 

documentació justificativa corresponent. 

f) Declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estiguin o 

no integrades a l’empresa, dels que aquesta disposa per a 

l’execució de les obres, havent de disposar i acreditar quan se’ls  

requereixi dels documents acreditatius corresponents. 

5. Solvència tècnica o professional en els contractes de serveis 

Per a cada licitació, es concretaran els mitjans requerits per acreditar la 

solvència tècnica, establint els valors mínims exigits. 

a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els 

últims tres anys que siguin d’igual o similar naturalesa als que 

constitueixen l’objecte del contracte que es corresponguin al 

mateix subgrup de classificació indicat a la licitació, i a manca de 

classificació del contracte de serveis, atenent als dos primers 

dígits dels codis CPV, llevat que per garantir un nivell adequat 
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de competència el Plec de Bases estableixi un termini superior a 

tres anys. 

La relació inclourà imports, dates i destinatari, públic o privat, 

dels mateixos. Els licitadors hauran de disposar i d’acreditar 

quan se’ls requereixi, dels certificats que acreditin dits serveis o 

treballs, expedits o visats per l’òrgan competent, quan el 

destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari 

sigui un subjecte privat, mitjançant certificat expedit per aquest, 

o en el seu defecte, mitjançant la declaració de l’empresari. 

b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, 

integrades o no a l’empresa, participants en el contracte, 

especialment aquells encarregats del control de qualitat. 

c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures 

emprades per l’empresari per a garantir la qualitat i dels mitjans 

d’estudi i d’investigació de l’empresa. 

d) Cas de serveis o treballs complexes o especials o quan, 

excepcionalment, hagin de respondre a una finalitat especial, 

acreditació del control realitzat per l’organisme de contractació o 

per un organisme extern oficial o homologat sobre la capacitat 

tècnica de l’empresa i, si fos necessari, sobre els seus mitjans 

d’estudi i d’investigació i sobre les mesures de control de 

qualitat. Aquest control versarà sobre la capacitat de producció 

de l’empresari i, si fos necessari, sobre els mitjans d’estudi i 

investigació amb què compta, així com sobre les mesures 

emprades per a controlar la qualitat. 

e) Indicació de les titulacions acadèmiques i professionals de 

l’empresari i del personal directiu de l’empresa i, en particular, 

del personal responsable de l’execució del contracte. 
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f) En el seu cas, indicació de les mesures de gestió mediambiental 

que l’empresari pugui aplicar en executar el contracte. 

g) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la 

importància del seu personal directiu durant els tres últims anys, 

havent de disposar i acreditar quan se’ls requereixi de la 

documentació justificativa corresponent. 

h) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que 

es disposa per a l’execució dels treballs o prestacions, 

acompanyada de la documentació acreditativa adequada. 

i) Indicació de la part del contracte que l’empresari té 

eventualment el propòsit de subcontractar. 

6. Solvència tècnica o professional en els contractes de subministraments 

Per a cada licitació, es concretaran els mitjans de solvència requerits 

per acreditar la solvència tècnica, establint els valors mínims exigits per 

a cada cas. 

a) Relació dels principals subministraments efectuats durant els 

darrers tres anys que siguin d’igual o similar naturalesa als que 

constitueixen l’objecte del contracte, atenent a tal efecte als dos 

primers dígits dels codis CPV, indicant el seu import, dates i 

destinatari públic o privat dels mateixos, llevat que per garantir 

un nivell adequat de competència el Plec de bases estableixi un 

termini superior a tres anys. Els licitadors hauran de disposar i 

acreditar quan se’ls exigeixi dels certificats expedits o visats per 

l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector 

públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant 

un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, 

mitjançant una declaració de l’empresari. 
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b) Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no 

en l’empresa, dels que es disposi per a l’execució del contracte, 

especialment els encarregats del control de qualitat. 

c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures 

emprades per a garantir la qualitat i dels mitjans d’estudi i 

investigació de l’empresa. 

d) Control efectuat per l’entitat del sector públic contractant o, en el 

seu nom, per un organisme oficial competent de l’Estat en el 

qual l’empresari estigui establert, sempre que hagi acord 

d’aquest organisme, quan els productes a subministrar siguin 

complexes o quan, excepcionalment, hagin de respondre a una 

finalitat en particular. Aquest control versarà sobre la capacitat 

de producció de l’empresari i, si fos necessari, sobre els mitjans 

d’estudi i investigació amb què compta, així com sobre les 

mesures emprades per a controlar la qualitat. 

e) Mostres, descripcions i fotografies dels productes a subministrar, 

quina autenticitat pugui ser certificada a petició 

d’Infraestructures.cat. 

f) Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats 

del control de qualitat, de reconeguda competència, que 

acreditin la conformitat de productes perfectament detallada 

mitjançant referències a determinades especificacions o normes. 

En els contractes de subministrament que requereixin obres de col·locació 

o instal·lació, la prestació de serveis o l’execució d’obres, la capacitat dels 

operadors econòmics per a prestar dits serveis o executar dita instal·lació o 

obres, podrà avaluar-se tenint en compte especialment els seus 

coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat. 
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Solvència amb mitjans externs: Els licitadors podran basar-se en la 

solvència i mitjans d’altres entitats, independentment de la naturalesa 

jurídica dels vincles que tinguin amb elles, en els termes previstos a l’article 

63 de la Directiva 2014/24/UE.  

En aquest supòsit, el licitador haurà d’indicar aquesta circumstància en la 

Declaració responsable o en el DEUC i presentar equivalents documents 

formalitzats i signats pels tercers operadors, per cadascuna de les 

capacitats a les quals recorri o tingui intenció de subcontractar.      

Quan així sigui requerit, el licitador haurà de demostrar davant 

Infraestructures.cat que disposarà de les capacitats i recursos necessaris 

del tercer operador mitjançant un compromís per part d’aquest últim i haurà 

d’acreditar davant Infraestructures.cat que dit operador compleix els 

requisits de capacitat i de no estar incurs en prohibicions de contractar ni 

en causa d’exclusió. Tanmateix, quan es recorri a un tercer per acreditar la 

titulació i experiència professional requerida, dit tercer haurà d’executar la 

part de l’objecte del contracte per a la qual es requereixin dites capacitats. 

L’operador que presti la seva solvència econòmica i financera serà 

solidàriament responsable de l’execució del contracte. 

ALTRES MITJANS PER ACREDITAR LA CAPACITAT I REPRESENTACIÓ 
I LA SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ DELS LICITADORS 

Aquests mitjans són alternatius als precedents per acreditar l’aptitud dels 

licitadors en els termes exposats en el present capítol, quan així ho 

requereixi Infraestructures.cat i, en qualsevol cas, amb caràcter previ a 

l’adjudicació del contracte respecte d’aquell licitador proposat com 

adjudicatari.      

1. Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat 

La inscripció en el citat registre acreditarà les condicions d’aptitud de 

l’empresari en quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar, 
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representació, habilitació professional o empresarial, solvència 

econòmica i financera i classificació, així com la concurrència o no 

concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en 

el mateix. 

2. Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de 

Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya 

La inscripció en el citat registre acreditarà la classificació del licitador. 

3. Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de 

Catalunya 

De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 del Decret 107/2005, 

de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses 

Licitadores de la Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i 

Coneixement, http://reli.gencat.net/),la inscripció en el citat registre 

acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la 

personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; l’habilitació 

professional o empresarial; la solvència econòmica i financera i la 

classificació empresarial; la concurrència o no concurrència de 

prohibicions de contractar; l’alta en l’impost d’activitats econòmiques, i 

el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaració d’exempció.  

Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en 

els anteriors apartats 1, 2 i 3, no han d’aportar, quan així els hi sigui requerit, 

els documents i les dades que figurin en els registres. En aquests casos, és 

l’òrgan de contractació qui consultarà d’ofici, en la fase procedimental que 

correspongui, la informació registral de les empreses que aquest requereixi. 

Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita d’acreditar que no es troba 

en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de 

contractar que estableix l’article 60.1 del TRLCSP i l’article 57 apartats 

http://reli.gencat.net/
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1,2,4 i 5 de la directiva 2014/24/UE, que no s’ha donat de baixa a la 

matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, especialment, que està 

al corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries com de 

les relatives a la Seguretat Social.  

Els certificats d’inscripció als Registres hauran d’anar acompanyats 

d’una declaració responsable del licitador en la que manifesti que les 

circumstàncies reflectides en el corresponent certificat no han 

experimentat variació. 

Les declaracions responsables referides en el paràgraf anterior hauran 

de reiterar-se en el document en que es formalitzi el contracte, sens 

perjudici de que l’òrgan de contractació pugui, si ho considera 

convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials. 

4. Documentació prèviament lliurada a Infraestructures.cat 

Cas que tota o part de la documentació relacionada a continuació ja es 

trobés a disposició d’Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel 

licitador a Infraestructures.cat o a IFERCAT en el marc d’una anterior 

licitació i no hagués estat objecte de cap modificació o actualització, 

essent per tant de plena vigència, no caldrà que el licitador l’aporti de 

nou sempre i quan acompanyi, degudament complimentada i sota la 

seva responsabilitat, declaració del seu consentiment per a la cessió de 

les dades entre les citades empreses als sols efectes de la contractació 

del licitador amb les mateixes i certificació de la vigència de la dita 

documentació, segons el model de l’annex que constarà als Plecs de 

Bases: 

a) Escriptura de constitució i/o modificació. 

b) Targeta del número d’identificació fiscal. 
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c) Document acreditatiu de la legítima i suficient representació del 

signant de l’oferta. 

d) Declaracions responsables dels laboratoris de control de qualitat 

presentades davant de l’òrgan competent de la comunitat 

autònoma on estiguin establerts, i les modificacions posteriors 

de les mateixes, en compliment del disposat per la Llei 17/2009, 

de 23 de novembre sobre el lliure accés a les activitats de 

serveis i el seu exercici, i del disposat per l'article 15 de la Llei 

25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per 

a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats 

de serveis i el seu exercici, d’acord amb la Directiva 

2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 

setembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i les 

condicions establertes pel Reial Decret 410/2010, de 31 de 

març, pel que es desenvolupen els requisits exigits a les entitats 

de control de qualitat de l’edificació i als laboratoris per al control 

de qualitat de l’edificació per a l’exercici de la seva activitat. 

CAPACITAT, REPRESENTACIÓ, SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ DE LES 
UNIONS TEMPORALS D’EMPRESES 

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin 

temporalment a l’efecte, sense que calgui la seva formalització en 

escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor. En 

aquest cas, s’indicarà dita circumstància en la Declaració responsable o en 

el DEUC, i cada empresa haurà de presentar la seva pròpia Declaració 

responsable o DEUC com a prova preliminar de capacitat i solvència.  

Cadascun dels membres de la unió temporal haurà d’acreditar la solvència 

en relació amb el contracte al que opten d’acord als mitjans previstos en el 

present Capítol i d’acord amb allò especificat en el Plec de Bases, 
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acumulant-se als efectes de la determinació de la solvència de la unió 

temporal, les característiques de que disposin els seus integrants.  

La classificació en cas de les unions temporals d’empreses s’assolirà i 

s’acreditarà, quan sigui requerida, mitjançant l’acumulació de les 

característiques de cadascun dels integrants de la unió expressades en 

llurs respectives classificacions o mitjançant l’acumulació de les 

classificacions i els mitjans alternatius de solvència o l’acumulació 

d’aquests mitjans alternatius, essent requisit bàsic per a l’acumulació de 

classificacions que totes les empreses que concorrin a la unió temporal 

hagin obtingut prèviament classificació en relació amb el contracte al que 

opten.  

Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant 

Infraestructures.cat i hauran de nomenar un representant o apoderat de la 

unió amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les 

obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 

Cadascun dels components de la unió temporal haurà de tenir capacitat de 

conformitat amb allò demanat en el present apartat. 

Les proposicions presentades per una Unió Temporal d’Empreses han de 

ser signades pels representants de totes les empreses que la composen. 
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V. GARANTIES. 

1. Garantia provisional 

En els procediments oberts i en els procediments restringits 

Infraestructures.cat pot demanar, degudament motivat a l’expedient, la 

constitució de les oportunes garanties provisionals que respondran del 

manteniment de les ofertes fins a l’adjudicació del contracte i de 

l’aportació de la documentació que es demana a l’adjudicatari per a la 

formalització del contracte. 

La garantia provisional s’extingirà automàticament i serà retornada als 

licitadors immediatament després de l’adjudicació del contracte, llevat 

de la de l’adjudicatari que es mantindrà vigent fins que aquest 

procedeixi a la constitució de la garantia definitiva i a la signatura del 

contracte. 

2. Garantia definitiva 

La garantia definitiva serà constituïda per l’adjudicatari dels contractes 

licitats pels procediments oberts, restringits i negociats. En el cas dels 

acords marc seran constituïdes a l’adjudicació del contracte basada en 

l’acord marc. 

Sobre la garantia definitiva Infraestructures.cat podrà acordar la 

incautació de fins a un 3% del pressupost de licitació (IVA no inclòs) 

quan per causes imputables a l’adjudicatari el contracte no es formalitzi 

en el termini atorgat a l’efecte per Infraestructures.cat. 

3. Import de les garanties 

a) Provisional: 3% del pressupost del contracte (IVA no inclòs). 

b) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (IVA no inclòs). 
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4. Formalització de les garanties 

Les garanties provisionals i definitives podran prestar-se sota les 

següents formes: 

- En metàl·lic (en efectiu, o bé mitjançant xec bancari o 

xec conformat a nom de la Tresoreria General de la 

Generalitat de Catalunya) o en valors de deute públic. 

El metàl·lic, els valors o els certificats corresponents es 

dipositaran a la Caixa General de Dipòsits de la 

Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a 

les Caixes Territorials dels Dipòsits de Girona, 

Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l’article 

61.1. a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

L’acreditació s’efectuarà mitjançant el lliurament del 

resguard emès.  

- Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes 

d’Estalvi, Cooperatives de Crèdit, Establiments 

Financers de Crèdit i Societats de garantia Recíproca 

autoritzats per operar a Espanya. 

- Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una 

entitat asseguradora autoritzada per a operar en el ram.  

Les garanties provisionals i definitives s’hauran de formalitzar segons 

els models que figuren als annexes del Plec de Bases. 

L’avalista haurà de complir els requisits assenyalats a l’apartat 2 de 

l’article 56 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i la companyia 

asseguradora haurà de complir els requisits assenyalats a l’apartat 1 de 

l’article 57 de l’esmentat Reial Decret. Així mateix, la garantia 
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constituïda en valors s’ha d’ajustar al que disposa l’article 55 del Reial 

Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a l’Annex III 

i IV de l’esmentada norma. 

En el cas d’unions temporals d’empresaris, les garanties provisionals 

podran constituir-se per una o varies de les empreses participants, 

sempre que en conjunt abasti la quantia requerida i garanteixi 

solidàriament a tots els integrants de la unió temporal. 

Les garanties definitives per a la formalització de contractes de serveis 

amb valor estimat inferior a 30.000€ (IVA no inclòs) s’instrumentaran 

mitjançat una retenció del preu del Contracte en la primera factura o 

següents fins a cobrir l’import requerit. 
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VI. PROCEDIMENT OBERT. 

1. Convocatòria 

Infraestructures.cat publicarà el corresponent anunci convocant la 

licitació en el perfil d’Infraestructures.cat i a la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, en el que 

s’indicarà l’objecte de la licitació, el procediment de licitació i la seva 

tramitació, el pressupost, el valor estimat i el termini del contracte, els 

requisits d’aptitud per a contractar, els criteris de valoració, l’exigència o 

no de garanties i el termini per a presentar ofertes que serà, com a 

mínim, de 26 dies en la licitació d’obres i, com a mínim, de 15 dies en 

els demés casos, comptats des de la publicació de l’anunci. En cas que 

l’expedient sigui declarat de tramitació urgent, els terminis anteriors es 

reduiran a 13 i 8 dies, respectivament. 

L’anunci indicarà la data, hora i lloc d’obertura de les ofertes admeses. 

L’anunci podrà també indicar: 

- Els documents que s’hagin de presentar amb les ofertes. 

- Els elements i condicions en que quedi autoritzada la 

presentació de variants i millores, si s’escau. 

De no indicar-se els requisits esmentats a l’anunci, aquests s’indicaran 

al Plec de Bases de la licitació que també es publicarà al perfil 

d’Infraestructures.cat i a la Plataforma de Serveis de Contractació 

Pública de la Generalitat de Catalunya. 

Els casos, límits i procediment en que el contracte podrà ser modificat 

es determinaran en els Plecs de Bases de les respectives licitacions. 

2. Documentació que es facilitarà als licitadors 
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Des del dia de la publicació de l'anunci de la licitació, les empreses 

interessades podran examinar a les oficines d’Infraestructures.cat, 

carrer dels Vergós 36-42, 08017 Barcelona, entre les 9 i 13 hores dels 

dies laborables, el Plec de Bases i la documentació per la qual es 

regularà la licitació i el contracte, relacionada en el propi Plec de Bases.  

A partir de la data de publicació de l’anunci de licitació es tindrà accés 

lliure, directe, complet i gratuït a la documentació de la licitació al perfil 

d’Infraestructures.cat i a la Plataforma de Serveis de Contractació 

Pública de la Generalitat de Catalunya. 

Infraestructures.cat proporcionarà a tots els licitadors informació 

addicional sobre els Plecs de Bases i qualsevulla documentació 

complementària, sempre que es demani amb la deguda antelació, com 

a màxim sis (6) dies abans de la data límit fixada per a la recepció de 

les ofertes. 

3. Ofertes: requisits i condicions 

3.1. Abast: Les ofertes es referiran al conjunt de les obres, serveis 

o subministraments licitats i no s'admetran ofertes parcials o 

d'execució de partides del pressupost. 

3.2. Forma i condicions de presentació: 

Forma: Totes les declaracions i compromisos aportats pel 

licitador hauran d’estar degudament signats pel licitador o el 

seu representant.  

Les ofertes es presentaran escrites a màquina o en altres tipus 

d’impressió mecànica o informàtica i no s'acceptarà cap 

document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que 

no permetin conèixer clarament les condicions per valorar 

l'oferta. Juntament amb els sobres, el licitador presentarà un 
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rebut complimentat d’acord amb el model que figura com 

annex al corresponent Plec de Bases. Cas que les ofertes es 

trametin per correu, no caldrà presentar el rebut. 

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya 

presentaran la documentació que originalment estigui 

redactada en altra idioma, traduïda de forma oficial al català o 

al castellà.  

El licitador haurà de presentar la documentació exigida en 

exemplar original o bé còpia amb caràcter d’autèntica o 

compulsada conforme a la legislació vigent. En cas que la 

documentació sigui notarial aquesta s’haurà d’ajustar als 

requisits que estableix el Reglament Notarial pel que fa a la 

legalització i legitimació.  

Les ofertes es podran presentar fins a les 13 hores del dia que 

s'indiqui a l’anunci publicat al perfil d’Infraestructures.cat, a les 

oficines d’Infraestructures.cat, carrer dels Vergós 36-42, 08017 

Barcelona. L’obertura de les ofertes també es concreta a 

l’anunci citat. 

En cas que les ofertes es trametin, dintre de termini, per 

correu, si s’admet aquesta modalitat en el Plec de Bases, els 

licitadors hauran de justificar que la data i l’hora d'imposició de 

la tramesa a l’Oficina de Correus són, com a màxim, les 

assenyalades a l’anunci citat i posar-ho en coneixement 

d’Infraestructures.cat mitjançant telegrama, telefax, burofax o 

correu electrònic (correu@infraestructures.cat) que 

Infraestructures.cat haurà de rebre el mateix dia. La posada en 

coneixement per correu electrònic només serà vàlida si existeix 

constància de la transmissió i recepció, de les seves dades i 

del contingut íntegre de les comunicacions i si identifica 

mailto:correu@infraestructures.cat
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fidelment al remitent i al destinatari. Sense la concurrència 

d’ambdós requisits l'oferta no serà admesa si és rebuda per 

Infraestructures.cat amb posterioritat al termini assenyalat a 

l’anunci. 

En qualsevol cas, transcorreguts els deu dies següents al 

termini sense què Infraestructures.cat hagi rebut l’oferta, 

aquesta no serà admesa. 

Variants: Cada licitador podrà presentar, si així es preveu en el 

Plec de Bases, una oferta (l'oferta base) i les variants que 

consideri oportú en els termes i amb l’abast previstos, en el 

seu cas, al Plec de Bases o a la separata adjunta del Plec de 

Bases, sempre i quan estiguin adequadament especificades i 

diferenciades. 

No s’admetran ofertes variants d’import superior al de l’oferta 

base presentada pel mateix licitador. 

Limitació a la presentació de propostes: cap licitador podrà 

presentar més d’una proposta ni subscriure cap proposta en 

unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment, ni figurar 

en més d’una unió temporal. Cas de fer-ho, serà causa de la 

no admissió de totes les propostes subscrites pel licitador. 

Participació en l’elaboració de les especificacions tècniques: 

No seran admeses les ofertes presentades pels licitadors que 

hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques 

de l’objecte de la licitació o dels documents preparatoris del 

contracte, sempre que dita participació pugui provocar 

restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracte 

privilegiat respecte de la resta de les empreses licitadores.  
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Infraestructures.cat adoptarà les mesures adequades d’acord 

amb allò establert a l’article 41 de la Directiva 2014/24/UE per 

garantir que la participació de dit candidat no falsegi la 

competència. 

Condicions especials de compatibilitat: El contracte que tingui 

per objecte la vigilància, supervisió, control i direcció de 

l’execució de les obres i instal·lacions no podrà adjudicar-se a 

l’empresa adjudicatària de l’execució de les obres, ni a una 

empresa vinculada a aquestes en els termes de l’art.56.2 del 

TRLCSP. 

Acceptació de les condicions de la licitació: Les ofertes hauran 

d’ajustar-se a allò previst en el Plec de Bases i la presentació 

de l’oferta suposa l’acceptació incondicionada pel licitador de 

la totalitat del contingut de les Bases del Plec i de les 

condicions de la citada documentació, sense cap excepció ni 

reserva.  

Confidencialitat: 

Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden 

considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets 

industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat 

intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui 

ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o 

perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; 

o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions 

de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 

personal. 

Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de 

confidencialitat, dintre del sobre que contingui la informació 
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considerada com a confidencial, que ha de ser necessària i 

proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de 

determinar de forma expressa i justificada els documents i/o 

les dades facilitades que considerin confidencials. No 

s’admeten declaracions genèriques o no justificades del 

caràcter confidencial. 

Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels 

licitadors, davant d’una petició d’informació correspon a l’òrgan 

de contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, 

d’acord amb els principis de publicitat i de transparència que 

regeixen l’actuació administrativa, i corregir-la si s’escau, 

prèvia audiència dels licitadors. 

En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica 

ni les dades de la Declaració responsable ni del DEUC que 

consten a registres públics. 

Vincles privilegiats: En cas que el licitador tingui vincles 

privilegiats per conflicte d’interessos, personals, familiars, 

professionals, econòmics, polítics o qualssevol altres amb 

membres de l’Òrgan de Contractació, directius, 

comandaments, càrrecs administratius o empleats 

d’Infraestructures.cat, caldrà que així ho declari amb la 

concreció d’aquests vincles en la Declaració responsable o en 

el DEUC a incloure en el sobre núm.1 de la seva oferta.  

Infraestructures.cat adoptarà les mesures de prevenció, 

detecció i solució de conflictes adequades d’acord amb allò 

establert a l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE. 

3.3. Dades del licitador: Tots els licitadors han d'assenyalar en el 

moment de presentar llurs propostes un domicili, un telèfon, un 
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fax i una adreça de correu electrònic per a les comunicacions i 

relacions que en general es derivin de la licitació o que de 

qualsevulla manera puguin afectar al licitador. 

3.4. Validesa de l’oferta: Les ofertes hauran de tenir una validesa 

mínima que s’estableixi en el Plec de Bases comptada a partir 

de la data d’obertura del sobre que conté la documentació 

avaluable de forma automàtica. Passat aquest termini, o aquell 

superior indicat per cada licitador en la seva proposta, sense 

que l’òrgan de contractació hagi acordat l'adjudicació del 

contracte o la resolució de la licitació en un altre sentit, els 

licitadors admesos tindran dret a retirar la seva oferta i a que 

els hi sigui retornada la garantia provisional, en el supòsit que 

s’hagi requerit en la licitació, sempre i quan així ho sol·licitin 

per escrit a Infraestructures.cat. Les ofertes que no siguin 

retirades s'entendran vàlides i vinculants per al licitador a tots 

els efectes previstos en el Plec de Bases de la licitació. 

3.5. Sobres: Les ofertes constaran de tres (3) sobres tancats o de 

dos (2) sobres tancats, en aquest darrer supòsit en cas que la 

licitació tingui un únic criteri d’adjudicació(el preu),i signats pel 

licitador, cas d’ésser persona natural, o per la persona que el 

representi, cas de persona jurídica; a cada sobre es farà 

constar el seu contingut i el nom del licitador. El contingut dels 

sobres serà el següent: 

 

a) Sobre número 1:  

- Alternativament, i a elecció del licitador, la 

presentació de la Declaració responsable o el 

Document Europeu únic de Contractació (DEUC) 

(http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contract
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acio_jcca/documents/contractacio_electronica/DEUC

-cat.pdf), com a prova preliminar del compliment de 

les condicions d’aptitud previstes en el Capítol IV 

d’aquestes Instruccions amb les precisions que 

s’estableixin en el Plec de Bases de la licitació. 

Infraestructures.cat podrà exigir als licitadors en 

qualsevol moment que presentin la totalitat o una 

part dels documents justificatius de les declaracions 

contingudes en dits documents quan així ho 

consideri oportú per a garantir el bon 

desenvolupament de la licitació. 

Es podrà iniciar un expedient de prohibició de 

contractar als licitadors que incorrin en falsedat en la 

complementació de la Declaració responsable o del 

DEUC,o s’exercitaran aquelles accions que es 

considerin oportunes. 

- La garantia provisional (si es requereix  en el Plec de 

Bases de la licitació, segons allò detallat en el 

Capítol V de les presents Instruccions). 

- En el cas de licitacions d’obres, una declaració per la 

qual el licitador es compromet a adscriure, mantenir 

i, en el seu cas, incorporar quan així ho requereixi la 

direcció facultativa, els mitjans personals o materials 

suficients i necessaris per a la correcta execució de 

les obres, que serà de conformitat amb les 

declaracions que s’han d’incorporar al sobre número 

2 referides a la seva oferta amb valoració subjecta a 

judici de valor, en cas de licitacions amb diversos 

criteris d’adjudicació. 
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- Cas que el licitador sigui una persona jurídica 

espanyola, declaració responsable sobre la 

subjecció o no a la Llei 2/2007 de 15 de març de 

societats professionals d’acord amb el model de 

l’annex que constarà als Plec de Bases 

- En el seu cas, una declaració sobre grup 

empresarial quan empreses del mateix grup es 

trobin en algun dels supòsits de l’article 42.1 del 

Codi de Comerç, i concorrin a una mateixa licitació 

(individualment o en UTE), fent constar les 

denominacions socials de les esmentades 

empreses, als efectes del que es disposa a l’article 

86 del Reglament General de la Llei de Contractes 

de les Administracions Públiques. La manca de 

presentació d’aquesta declaració s’entendrà com a 

declaració per part del licitador que no concorre 

aquesta circumstància.  

- En el cas de les empreses estrangeres, una 

declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i 

tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes 

les incidències que directament o indirectament es 

derivessin del contracte, amb renúncia, si escau, al 

fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre 

al licitador, tot això sense perjudici de la submissió a 

arbitratge que pugui estar prevista al contracte. 

- En el cas de concórrer a la licitació en Unió 

Temporal d’Empreses, les empreses hauran 

d’aportar: 
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a) Un compromís subscrit per les empreses de 

constituir-se formalment en unió temporal 

d’empreses cas de resultar adjudicatàries.  

b) El nom i circumstàncies de les empreses que 

volen constituir la unió.  

c) El percentatge en que cada una participarà a la 

unió temporal d’empreses. 

d) En el cas de licitacions per a l’execució d’obres 

d’obra civil subjectes a la Llei 3/2007, d’Obra 

Pública, una memòria en la que s’indiqui: 

o els mitjans concrets que cadascuna de les 

empreses té previst destinar a l’execució del 

contracte; 

o les raons econòmiques, empresarials o 

d’especialització tècnica o tecnològica que 

justifiquen la constitució de la Unió temporal 

d’empreses. 

- En cas que es disposi, els documents acreditatius 

conforme: 

 La plantilla de l’empresa està integrada per un 

nombre de treballadors discapacitats superior al 

2% o de l’adopció d’alguna de les mesures 

alternatives previstes en l’article 2 del Reial Decret 

364/2005, de 8 d’abril, d’acord amb allò previst a 

la Disposició addicional quarta punt 2 del 

TRLCSP. 
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 L’empresari disposa d’un pla d’igualtat 

d’oportunitats entre les dones i els homes, d’acord 

amb allò previst a la Llei 3/2007, de 22 de març. 

 L’empresa ha creat en els darrers anys  

oportunitats d’ocupació per a persones en situació 

d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que 

estiguin desocupades i tinguin dificultats 

importants per a integrar-se en el mercat de 

treball ordinari i que estiguin incloses en alguns 

dels col·lectius següents:  

a) Persones amb disminució física, psíquica o 

sensorial o amb malalties mentals que tinguin 

possibilitats d’inserció en el món laboral. 

b) Persones destinatàries de la renda mínima 

d’inserció. 

c) Persones que no puguin accedir a la renda 

mínima d’inserció, perquè no compleixen els 

requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei 

10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima 

d’inserció. 

d) Joves majors de setze anys i menors de 

trenta provinents d’institucions de protecció de 

menors. 

e) Persones amb problemes de drogoaddicció 

o alcoholisme que es trobin en procés de 

rehabilitació i reinserció social. 
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f) Interns de centres penitenciaris la situació 

dels quals els permeti accedir a una ocupació, 

persones de llibertat condicional i persones ex-

recluses. 

g) Persones que no puguin accedir a la renda 

mínima d’inserció, però que es trobin, segons el 

parer dels serveis socials competents, en 

situació de risc d’exclusió. 

h) Persones aturades de llarga durada més 

grans de quaranta-cinc anys.  

b) Sobre número 2: proposta amb valoració subjecta a 

judici de valor de conformitat amb les previsions, 

requisits i condicions que es demanin al Plec de Bases 

de la licitació. 

c) Sobre número 3: proposta amb valoració automàtica de 

conformitat amb les previsions, requisits i condicions 

que es demanin al Plec de Bases de la licitació. 

d) En cas que la licitació tingui un únic criteri d’adjudicació 

(el preu) únicament hi haurà dos sobres i, per tant, la 

proposta amb valoració automàtica estarà continguda 

en el Sobre núm. 2. 

4. Obertura, examen de les ofertes i adjudicació 

4.1. La Mesa de Contractació examinarà i qualificarà prèviament la 

validesa formal dels documents continguts al sobre número 1, 

així com també si contenen tota la documentació exigida als 

Plecs de Bases. 
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4.2. Serà causa d’exclusió de la licitació la manca de presentació 

d’algun dels documents que s’han d’incloure al sobre número 1 

llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de 

Contractació. 

A aquests efectes, cas que la Mesa consideri que el sobre 

número 1 presenta defectes o omissions esmenables ho 

publicarà al perfil d’Infraestructures.cat a les 13:00 hores del 

dia que s’indiqui en el corresponent Plec de Bases, fixant-se 

un termini per a que el licitador pugui presentar l’oportuna 

esmena. Aquest termini no podrà ésser en cap cas superior a 

tres dies hàbils comptadors des de la data abans indicada de 

la publicació al perfil. Es farà constar al perfil 

d’Infraestructures.cat, a l’apartat corresponent al procediment 

de referència, les ofertes presentades, quines ofertes 

presenten defectes o omissions esmenables, tot concretant-

los, i els acords motivats sobre l’admissió i l’exclusió de les 

ofertes presentades. 

En tot cas, seran excloses de la licitació aquelles ofertes que 

no presentin, si s’exigeix, una garantia provisional constituïda 

amb anterioritat a la finalització del termini de presentació 

d’ofertes o presentin la garantia per un mitjà diferent als 

previstos en el Capítol V d’aquestes Instruccions. 

En el supòsit de la memòria que han d’aportar les unions 

temporals d’empreses, quan es tracti de licitacions d’execució 

d’obres d’obra civil, cas de no esmenar-se en el termini conferit 

a dit efecte, la Mesa de Contractació podrà acordar l’exclusió 

de l’oferta quan consideri, de manera motivada, que la manca 

de justificació de les raons per a la constitució de la unió 
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temporal d’empreses afecta a la capacitat de la UTE pel 

desenvolupament de l’objecte de la licitació. 

4.3. L’obertura dels sobres s’efectuarà seguint el procediment 

següent, segons correspongui: 

4.3.1. En els contractes amb un únic criteri d’adjudicació 

(preu), que podrà tenir lloc en els supòsits següents: 

- Obres de remodelació, adequació o millora (tipus RAM) 

amb valor estimat del contracte inferior o igual a 

200.000€ (IVA no inclòs). 

- Obres de titularitat d’Infraestructures.cat amb valor 

estimat del contracte inferior o igual a 200.000€ (IVA no 

inclòs). 

- Obres que Infraestructures.cat executa per compte de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya o de 

tercers, amb valor estimat del contracte inferior a 

50.000€ (IVA no inclòs), que no es tramiten com a 

contractes menors d’acord amb l’apartat 2 del capítol II. 

- Excepcionalment, obres dels tres supòsits precedents 

d’especial criticitat, amb valor estimat del contracte 

inferior o igual a 400.000€ (IVA no inclòs), prèvia 

autorització del President i Conseller Delegat. 

- Serveis amb valor estimat del contracte inferior a 

30.000€ (IVA no inclòs) que no es tramiten com a 

contractes menors d’acord amb l’apartat 2 del capítol II. 

- Excepcionalment, serveis d’especial criticitat, amb un 

valor estimat del contracte inferior o iguala 100.000€ 



  
 

V59 62 

(IVA no inclòs), prèvia autorització del President i 

Conseller Delegat. 

- En altres tipologies específiques de contractes, quan 

així s’estableixi en el corresponent Plec de Bases. 

La Mesa de Contractació, en el lloc, data i hora assenyalats 

a l’anunci corresponent, en acte públic, donarà a conèixer 

els licitadors admesos, els exclosos i la causa d’exclusió, i 

procedirà a l’obertura del sobre núm. 2 de les propostes 

admeses i a llegir el resum de les propostes econòmiques. 

4.3.2. En els contractes amb varis criteris de valoració, que 

tindrà lloc en la resta de supòsits no previstos a l’apartat 

anterior: 

En tots els contractes d’obres, i en els contractes de serveis 

i de subministraments quin valor estimat del contracte sigui 

superior a 100.000€ (IVA no inclòs), es realitzarà obertura 

separada del sobre núm. 2 i del sobre núm. 3: 

 

1.- La Mesa de Contractació, en el lloc, data i hora 

assenyalats a l’anunci corresponent, en acte públic, 

donarà a conèixer els licitadors admesos, els 

exclosos i la causa d’exclusió de la licitació; i, a 

continuació, procedirà a l’obertura del sobre núm. 2 

de les proposicions admeses, que ha de contenir la 

documentació relativa als criteris quina avaluació 

depèn d’un judici de valor, aixecant-se acta de tot 

l’actuat. 



  
 

V59 63 

 

La Mesa de contractació, amb els informes que 

estimi oportú sol·licitar, procedirà a la puntuació i 

ponderació de les ofertes contingudes en el sobre 

núm. 2, de conformitat amb allò previst al punt 5 de 

la present Instrucció. 

 

2.- La Mesa de Contractació, en el lloc, data i hora 

assenyalats a l’anunci corresponent,  en acte públic, 

farà pública i publicarà al perfil, la puntuació 

obtinguda pels licitadors admesos en relació amb la 

documentació continguda en el sobre núm. 2, 

donarà a conèixer els licitadors exclosos i la causa 

d’exclusió, i procedirà a l’obertura del sobre núm. 3 

de les propostes admeses i a llegir el resum de les 

propostes econòmiques, contingut al sobre núm. 3.   

 

En la resta de contractes de serveis i subministraments, la 

Mesa de Contractació, en el lloc, data i hora assenyalats a 

l’anunci corresponent, en acte públic, donarà a conèixer els 

licitadors admesos, els exclosos i la causa d’exclusió de la 

licitació; i, a continuació, procedirà a l’obertura dels sobres 

núm. 2 i 3 de les proposicions admeses i a llegir el resum 

de les propostes econòmiques, contingut al sobre núm. 3. 

4.3.3. Quedaran excloses de la licitació: 

- En els contractes amb obertura separada del sobre 

núm. 2 i sobre núm. 3, les propostes amb valoració 

subjecta a judici de valor contingudes en el sobre 

núm. 2 que incorporin dades econòmiques, ja sigui 
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en relació amb l’oferta econòmica del licitador o amb 

el pressupost de licitació, que permetin conèixer el 

contingut del sobre núm. 3 corresponent a la 

proposta amb valoració automàtica. 

- En els contractes amb diversos criteris d’adjudicació, 

les propostes amb una qualitat tècnica inacceptable, 

considerant-se com a tals les que no assoleixin els 

mínims de puntuació establerts a tal efecte al 

corresponent annex de cada Plec de Bases. 

- En tots els contractes, les propostes incompletes per 

manca d’alguna de les dades que s’han d’ofertar, 

així com aquelles propostes que presentin un preu o 

termini superior als de licitació. En el cas de 

licitacions en que sigui preceptiva la presentació del 

pressupost en suport informàtic (TCQ 

2000),quedaran excloses de la licitació aquelles 

ofertes que no presentin el document “Certificat de 

validesa” del Pressupost o, en el cas de licitacions 

d’obres, les que no el presentin realitzat amb el 

programa TCQ2000 v. 4.2 o posterior o les que el 

presentin amb un import de Seguretat i Salut inferior 

al de la base de licitació o incoherent amb el 

pressupost de detall d’aquest concepte, o, en el cas 

de licitacions de direccions d’obra civil, les que el 

presentin amb un import de l’EDC (estat de 

dimensions i característiques de l’obra executada) 

diferent al 10% de l’import de licitació. Així mateix, es 

podran rebutjar aquelles proposicions que no 

guardin concordança amb la documentació lliurada i 

admesa, modifiquin substancialment el model 

establert o comportin error manifest en l’import de la 
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proposició o quan el licitador reconegui error o 

inconsistència en la proposició que la facin inviable. 

 

L’exclusió de l’oferta base comportarà l’exclusió de les 

variants presentades, si es dóna el cas, pel mateix licitador. 

4.4. Els acords de la Mesa sobre exclusions, degudament motivats, 

seran notificats als licitadors publicant-se al perfil 

d’Infraestructures.cat.  

Els acords de la Mesa de les ofertes admeses seran també 

publicades al perfil d’Infraestructures.cat.  

4.5. La Mesa de Contractació, amb els informes que estimi oportú 

sol·licitar, valorarà les ofertes admeses, en el cas de 

contractes amb varis criteris de valoració, o aplicarà l’únic 

criteri d’adjudicació (preu), de conformitat amb allò previst al 

punt 5 de la present Instrucció. 

4.6. D’acord amb l’esmentat a l’apartat anterior, i sens perjudici de 

la facultat d’Infraestructures.cat de demanar als licitadors en 

qualsevol moment de la tramitació de la licitació, la totalitat o 

part dels documents justificatius de la seva aptitud quan així ho 

consideri oportú per a garantir el bon desenvolupament de la 

licitació, es requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta que 

resulti econòmicament més avantatjosa, o als que consideri 

oportú d’entre els que hagin presentat les ofertes 

econòmicament més avantatjoses -en funció de les licitacions 

pendents d'adjudicació amb les que hi pugui haver 

incompatibilitat d’equips i/o recursos adscrits-, llevat que el 

Plec estableixi que el requeriment de la documentació es farà 

en un altre moment del procediment, per a que en el termini de 
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5 dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en que 

s’hagués rebut el requeriment, aporti la següent documentació: 

i. La documentació justificativa de cadascun dels termes 

declarats en la Declaració responsable  o en el DEUC. 

 

ii. En el seu cas, el document o documents probatoris de 

les eventuals modificacions de la personalitat i/o 

representació del licitador, quan aquests hagin sofert 

modificacions respecte dels declarats en la Declaració 

responsable o en el DEUC en el sobre núm.1 que no 

afectin a les condicions d’aptitud del licitador. 

 
iii. En cas de no estar inscrit al Registre Electrònic 

d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya 

o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses 

Classificades de l’Estat, o si ho està però les dades que 

hi figuren no són vigents: 

a) En relació amb l’Impost d’Activitats 

Econòmiques i d’acord amb el disposat en  

l’article 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 

d’octubre: Alta a l’I.A.E. o últim rebut de 

l'impost, acompanyat d’una declaració 

responsable de no haver-se donat de baixa en 

la matrícula de l’impost, en el cas de 

subjectes passius de l’impost obligats a 

pagar-lo; o bé, declaració responsable 

especificant el supòsit legal d’exempció i el 

document de declaració d’inici d’activitat en el 

cens d’obligats tributaris, en el cas de 

persones físiques o jurídiques que es trobin 
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en algun supòsit d’exempció recollit en el Text 

Refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals. 

b) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, 

acreditant que l'empresa es troba al corrent 

d'obligacions tributàries i la inexistència de 

deutes de naturalesa tributària amb l'Estat. 

c) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, 

de trobar-se al corrent en el compliment de les 

obligacions amb la Seguretat Social. 

d) Certificat positiu emès per l’Agència Tributària 

de Catalunya acreditatiu de la inexistència de 

deutes tributaris amb la Generalitat de 

Catalunya. 

Els corresponents certificats podran ser emesos 

per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. 

Cas que la Mesa consideri que la documentació presentada 

pel licitador presenta defectes o omissions esmenables li 

atorgarà un termini per a presentar l’oportuna esmena que no 

podrà ésser en cap cas superior a tres dies hàbils des de la 

data de comunicació.  

Es considerarà retirada injustificada de l’oferta quan el licitador 

no hagi presentat la documentació relacionada en el present 

apartat o no l’hagi esmentat en el termini atorgat a l’efecte, en 

quin supòsit Infraestructures.cat requerirà la mateixa 

documentació al licitador amb la següent oferta 

econòmicament més avantatjosa, o en el seu cas, la Mesa de 
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Contractació proposarà a l’Òrgan de Contractació declararà 

deserta la licitació, quan no existeixin més ofertes admissibles. 

4.7. Una vegada el licitador amb l’oferta econòmicament més 

avantatjosa hagi acreditat documentalment els requisits 

d’aptitud, la Mesa de Contractació elevarà al Consell 

d'Administració o al Conseller Delegat la corresponent 

proposta raonada d'adjudicació o, en el seu cas, la de declarar 

deserta la licitació, quan no existeixi cap oferta que sigui 

admissible. 

4.8. El Consell d'Administració o el Conseller Delegat, a la vista 

d'allò indicat en el punt anterior, decidirà sobre l'adjudicació del 

contracte en el termini màxim de validesa de les ofertes, que 

no es perfeccionarà fins a la formalització del corresponent 

contracte en els termes previstos en el Plec de Bases. 

En el cas que el contracte a adjudicar sigui un contracte de 

serveis de les tipologies subjectes al TRLCSP però excloses 

de l’àmbit d’aplicació de la Directiva 2014/24/UE de valor 

estimat igual o superior a 209.000€ (IVA no inclòs), contra 

l’acord d’adjudicació es podrà interposar el recurs especial en 

matèria de contractació o la qüestió de nul·litat, d’acord amb 

allò previst en l’apartat 3 del capítol XII. 

Les proposicions presentades, tant les declarades admeses 

com les excloses, seran arxivades. Adjudicat el contracte la 

documentació del sobre núm. 1 quedarà a disposició dels 

interessats. Els licitadors interessats en sol·licitar la seva 

devolució podran fer-ho mitjançant correu electrònic a 

correu@infraestructures.cat en el termini d’un mes a partir de 

la recepció de la notificació de l’adjudicació del contracte. Un 

cop exhaurit aquest termini, Infraestructures.cat retornarà la 

mailto:correu@infraestructures.cat
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documentació a tots els licitadors que ho hagin sol·licitat i 

procedirà a la destrucció de la resta de documentació, 

respectant en tot moment les garanties oportunes que 

assegurin el secret i la confidencialitat de les dades incloses en 

els documents que integren el sobre núm. 1. 

Així mateix, un cop transcorreguts sis anys de l’exercici 

corresponent a l’adjudicació, es procedirà a la destrucció de la 

documentació dels sobres núm. 2 i 3dels licitadors que no 

hagin resultat adjudicataris, llevat que la Sindicatura de 

Comptes no hagi emès l’informe de fiscalització corresponent, 

que la licitació estigui afectada per un procediment judicial o 

que l’Òrgan de contractació atesa la seva singularitat la 

consideri de conservació permanent. 

4.9. En aquelles licitacions en que el Plec de Bases prevegi la 

presentació de garantia provisional, i llevat dels casos en que 

procedeixi la seva execució per incompliment de les 

obligacions garantides per la mateixa, la garantia provisional es 

retornarà als licitadors un cop adjudicat el contracte. 

4.10. L’adjudicació del contracte serà notificada als licitadors i es 

donarà publicitat al perfil d’Infraestructures.cat. En el cas 

d’execució d’obres subjectes a la Llei d’Obra Pública 

s’especificarà la puntuació obtinguda per cadascuna de les 

empreses presentades. Un cop perfeccionada amb la signatura 

del corresponent contracte, serà comunicada al Registre Públic 

de Contractes i, si procedeix, a la Sindicatura de Comptes de 

la Generalitat de Catalunya via l’esmentat registre. 

5. Criteris per a l’adjudicació dels contractes 
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5.1. En el cas de licitacions amb diversos criteris de valoració, les 

ofertes presentades i admeses seran puntuades i ponderades per la 

Mesa de Contractació, amb els informes que estimi oportú sol·licitar, de 

conformitat amb els criteris que es detallen al corresponent annex del 

Plec de Bases de cada licitació, d’entre els assenyalats en l’apartat 9 

del Capítol I de les presents Instruccions.  

L’adjudicació es farà a l’oferta que econòmicament resulti més 

avantatjosa, considerant a dit efecte la que compti amb més puntuació 

total d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitació. Les 

resolucions o acords d’adjudicació seran motivats i, llevat que siguin 

contradictoris amb la proposta de la Mesa de Contractació o es basi en 

consideracions diferents, s’entendrà que adopten els motius continguts 

a la proposta de la Mesa. 

En cas d’empat, tindran preferència en l'adjudicació del contracte les 

ofertes presentades per aquelles empreses que hagin acreditat com a 

mínim un dels següents extrems:  

- disposar en la seva plantilla d’un nombre de treballadors 

discapacitats superior al 2%, o bé que hagin adoptat alguna de les 

mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 

364/2005, de 8 d’abril 

- disposar d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els 

homes 

- haver creat en els darrers anys oportunitats d’ocupació per a 

persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, 

que estiguin desocupades i tinguin dificultats importants per a 

integrar-se en el mercat de treball ordinari i que estiguin incloses 

en alguns dels col·lectius descrits a la instrucció 3.5. 
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Aquests criteris seran acumulatius de manera que en cas d’empat des 

del punt de vista dels criteris que serveixen de base a l’adjudicació, 

tindrà preferència en el seu cas l’empresa que compleixi amb major 

nombre de dits criteris. 

Si un cop aplicat el criteri anterior persisteix l’empat, tindran preferència 

en l'adjudicació del contracte les ofertes presentades per aquelles 

empreses que hagin obtingut la millor puntuació pel que fa a l’oferta 

amb valoració subjecta a judici de valor. 

Si aplicant els criteris anteriors es manté l’empat, tindrà preferència en 

l’adjudicació el licitador que hagi presentat l’oferta amb el preu més 

baix. 

Si aplicant els criteris anteriors es manté la situació d’empat, aquesta 

es resoldrà mitjançant sorteig amb moneda.  

5.2. En el cas de licitacions amb un únic criteri d’adjudicació (preu), 

l’adjudicació es farà a l’oferta amb preu més baix. Els acords o les 

resolucions seran motivats i, llevat que siguin contradictoris amb la 

proposta de la Mesa de Contractació o es basi en consideracions 

diferents, s’entendrà que adopten els motius continguts a la proposta 

de la Mesa. 

En cas d’empat, s’aplicaran els següents criteris de desempat dels 

mencionats anteriorment: 

- Acreditació de condicions socials i d’igualtat 

- Sorteig amb moneda. 

6. Apreciació del caràcter desproporcionat o anormal d’una oferta 

Els paràmetres objectius en funció dels quals s’apreciarà, si s’escau, 

que l’oferta no pot ésser complida com a conseqüència de la inclusió 
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d’un preu anormal o desproporcionat, s’especificaran en el Plec de 

Bases de cada licitació, tot tenint en compte el que disposa l’article 86 

del RD 1098/01 pel que fa a les proposicions formulades, 

individualment o en UTE, per distintes empreses que pertanyen a un 

mateix grup.  

Si de l’aplicació dels paràmetres s’identifica una determinada oferta 

com a presumptament anormal o desproporcionada, la Mesa de 

Contractació, sol·licitarà als licitadors afectats mitjançant publicació al 

perfil d’Infraestructures.cat la informació i les justificacions que 

consideri oportunes en relació als diferents components de la seva 

oferta, justificacions que hauran de complimentar davant la Mesa de 

Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte. En concret, donarà 

audiència al licitador que l’ha presentada a fi que: 

a) Justifiqui la valoració de l’oferta i precisi les condicions de la 

mateixa en particular allò que es refereixi als següents 

aspectes de l’oferta: 

- Estalvi que permeti el procediment d’execució del 

contracte. 

- Les solucions tècniques adoptades i les condicions 

excepcionalment favorables de que disposi per a 

executar la prestació. 

- L’originalitat de les prestacions proposades. 

- El compliment de les obligacions que per disposició 

normativa nacional o comunitària s’estableixen en 

matèria mediambiental, social i laboral. 

- El respecte de les disposicions relatives a la protecció 

de l’ocupació i les condicions de treball vigents en el lloc 

en que s’hagi de realitzar l’obra o la prestació, en 
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especial que l’import de l’oferta permeti respectar els 

costos salarials mínims per categoria professional, 

segons el conveni laboral aplicable. 

- La possible obtenció d’ajudes públiques, acreditant llur 

concessió sense contravenir les disposicions 

comunitàries. 

b) En el cas de contractes d’execució d’obres d’obra civil, 

presenti un informe acreditatiu que l’oferta econòmica no va en 

detriment del compliment escrupolós dels requeriments tècnics 

i de seguretat del projecte. 

Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, així com els 

informes tècnics que s’hagin sol·licitat, la Mesa de Contractació la 

valorarà i farà la seva proposta sobre l’apreciació o no del caràcter 

desproporcionat o anormal de l’oferta als efectes de considerar-la o no 

com a possible adjudicatària. En el supòsit que es comprovi que l’oferta 

és anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en 

matèria mediambiental, social i laboral a les que s’ha fet referència 

anteriorment, aquest motiu esdevindrà causa d’exclusió. 

7. Formalització del contracte 

Amb caràcter previ a la formalització del contracte, l’adjudicatari haurà 

de lliurar a Infraestructures.cat la documentació que es relaciona a 

continuació. En cas d’incompliment d’aquesta obligació, 

Infraestructures.cat podrà declarar sense efecte l’adjudicació i optar 

entre convocar una nova licitació o proposar l’adjudicació a la següent 

millor oferta d’acord amb els criteris per a l’adjudicació, prèvia acreditació 

de les condicions d’aptitud en els termes de l’apartat 4.6 del present 

Capítol.  La garantia provisional, cas que s’hagi requerit en la licitació, 
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serà executada per Infraestructures.cat quan es consideri que el licitador 

ha retirat injustificadament la seva oferta.  

7.1. La documentació a presentar serà la següent: 

7.1.1. En el seu cas, el document o documents probatoris 

de les eventuals modificacions de la personalitat i/o 

representació del licitador, quan aquests hagin sofert 

modificacions respecte dels acreditats amb caràcter 

previ a l’adjudicació del contracte i que no afectin a 

les condicions d’aptitud del licitador, que hauran de 

ser validats per Infraestructures.cat. 

7.1.2. La garantia definitiva d’acord amb allò determinat al 

Capítol V de les presents Instruccions. 

7.1.3. En cas de que el contracte fos adjudicat a una unió 

temporal d’empreses, en qualsevol règim jurídic 

legalment admès, aquestes hauran d’acreditar llur 

constitució en escriptura pública, dins del termini 

atorgat per a la formalització del contracte, i el CIF 

assignat a la unió. 

7.1.4. En cas de licitacions d’obres, serveis relacionats 

amb les obres, manteniments d’equipaments i 

serveis que s’han de prestar de forma continuada en 

els centres de treball d’Infraestructures.cat, relació 

del personal que es destinarà a l’execució del 

contracte, indicant el seu nom i cognoms, DNI i 

numero d’afiliació a la Seguretat Social, i el 

document acreditatiu conforme està donat d’alta i 

afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es 

realitzarà mitjançant la presentació dels TC2. 
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Complementàriament, i en el seu cas, declaració 

responsable per part de l’empresa en què es declari 

els llocs de treball que encara no té contractats que 

s’ocuparan en l’execució del contracte i que 

acreditarà l’afiliació i alta de tots quan els hagi 

contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de 

l’activitat contractada. 

7.1.5. En cas de licitacions d'obres, l'adjudicatari també 

haurà d’aportar abans de formalitzar el contracte, els 

documents següents: 

- El Pla de Seguretat i Salut, elaborat 

seguint les indicacions establertes en el 

"Plec de Prescripcions per a l'elaboració 

del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i 

Salut i el Pla d'Assegurament de la 

Qualitat i el Medi Ambient de l'obra", i que 

haurà de ser aprovat pel Coordinador de 

Seguretat i Salut de l'obra designat per 

Infraestructures.cat. 

- Còpia de la comunicació d’obertura del 

centre de treball a l’autoritat laboral 

competent amb el segell d’entrada 

estampat per aquesta darrera. 

- El Pla d’Assegurament de la Qualitat i el 

Medi Ambient de l'obra, elaborat seguint 

les indicacions establertes en el "Plec de 

Prescripcions per a l'elaboració del Pla de 

Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla 

d'Assegurament de la Qualitat i el Medi 
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Ambient de l'obra", i que haurà de ser 

aprovat pel Director Facultatiu designat per 

Infraestructures.cat. 

- El Pla de Treballs, desenvolupat seguint el 

contingut presentat en l’oferta i les 

indicacions establertes en el "Plec de 

Prescripcions per a l'elaboració del Pla de 

Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla 

d'Assegurament de la Qualitat i el Medi 

Ambient de l'obra", i que haurà de ser 

aprovat pel Director Facultatiu designat per 

Infraestructures.cat. 

- Les pòlisses d’assegurança de béns i de 

responsabilitat civil que acompleixin 

satisfactòriament els requisits que es 

determinen al Plec de Bases. 

Es considerarà retirada injustificada de l’oferta, als 

efectes d’allò determinat en el present apartat 7.1.: 

- Quan l'adjudicatari no hagi presentat els 

documents al responsable de la seva 

aprovació amb l'antelació suficient 

establerta en el citat plec de prescripcions 

d’Infraestructures.cat. 

- Quan el contractista no hagi esmenat els 

documents d'acord amb les indicacions del 

responsable de la seva aprovació.  
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7.1.6. En cas de licitacions de serveis i subministraments, 

l'adjudicatari també haurà d’aportar abans de 

formalitzar el contracte, la pòlissa d’assegurança de 

responsabilitat civil que acompleixi satisfactòriament 

els requisits que es determinen al Plec de Bases. 

7.2. Document de formalització 

En la data que Infraestructures.cat assenyali, l'adjudicatari 

restarà obligat a complimentar els dos punts anteriors i a 

subscriure el corresponent document de formalització del 

contracte d'adjudicació. Infraestructures.cat comunicarà per 

escrit a l’adjudicatari la data de formalització del contracte amb 

una antelació mínima de 10 dies naturals. 

En el cas que el contracte a adjudicar sigui un contracte de 

serveis de les tipologies subjectes al TRLCSP però excloses 

de l’àmbit d’aplicació de la Directiva 2014/24/UE de valor 

estimat igual o superior a 209.000€ (IVA no inclòs), el 

contracte es formalitzarà un cop transcorregut el termini de 15 

dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació als 

licitadors sense que s’hagi interposat recurs que porti 

aparellada la suspensió de la formalització del contracte. Els 

contractes es formalitzaran d'acord amb els models que es 

poden consultar al perfil d’Infraestructures.cat; la presentació a 

la licitació comporta l'acceptació de totes les clàusules i de tots 

els drets i obligacions que resulten de les clàusules dels 

referits models en cas que resulti adjudicatari del contracte. El 

document contractual no podrà incloure estipulacions que 

estableixin drets i obligacions per a les parts distints dels 

previstos al Plec de Bases i demés documentació que 

determini les condicions de la licitació, concretats, si s’escau, 
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en la forma que resulti de la proposició de l’adjudicatari o dels 

precisats a l’acta d’adjudicació del contracte d’acord amb allò 

actuat en el procediment, si s’escau.  

La formalització del contracte es realitzarà en format electrònic. 

La formalització en format electrònic requerirà la utilització de 

signatures electròniques reconegudes i basades en certificats 

reconeguts emesos per prestadors de serveis de certificació 

que acreditin el compliment dels requisits establerts per la 

normativa sobre signatura electrònica o que hagin estat 

classificats per l’Agència Catalana de Certificació amb nivell 

quatre, així com el compliment de la resta de requeriments 

establerts per la legislació vigent, en concret, el Decret 

96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels 

mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació 

de l’Administració de la Generalitat. El contracte (incloent tots 

els seus documents annexes) signat electrònicament serà 

conservat per ambdues parts en el mateix format en el que 

hagi estat signat el qual garantirà la reproducció exacta de la 

informació continguda en els corresponents fitxers. 

7.3. Contingut mínim del contracte: Els contractes inclouran, com a 

mínim, les següents mencions: 

a) Identificació de les parts. 

b) L’acreditació de la capacitat dels signats per a 

subscriure del contracte. 

c) La definició de l’objecte del contracte. 

d) La referència a la legislació aplicable. 

e) L’enumeració dels documents que integren el contracte 

la qual podrà estar jerarquitzada per a determinar la 
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prevalença en cas de contradiccions entre diversos 

documents. 

f) El preu cert o la manera de determinar-ho, més l’IVA 

aplicable. 

g) La duració del contracte o les dades estimades pel 

començament de la seva execució i per a la seva 

finalització així com la duració de la pròrroga o 

pròrrogues si estiguessin previstes. 

h) Les condicions de recepció, lliurament o admissió de les 

prestacions. 

i) Les condicions de pagament. 

j) Els supòsits de resolució del contracte. 

k) El crèdit pressupostari o el programa o rúbrica 

comptable amb càrrec al que s’abonarà el preu, si 

s’escau.  

l) L’extensió objectiva i temporal del deure de 

confidencialitat que, si s’escau, s’imposi al contractista. 
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VII. PROCEDIMENT RESTRINGIT. 

1. Criteris per a la selecció de candidats 

Abans de l’anunci de licitació Infraestructures.cat establirà els criteris 

objectius i no discriminatoris de solvència per a elegir els licitadors que 

seran convidats a presentar proposicions. Aquests criteris podran ser 

qualssevol dels relacionats al Capítol IV d’aquestes Instruccions o 

altres, també objectius i no discriminatoris, que Infraestructures.cat 

determini. 

2. Número mínim de licitadors a convidar 

Infraestructures.cat establirà també el número mínim de licitadors als 

que convidarà a participar en el procediment, que no podrà ser inferior 

a 5. També podrà fixar el número màxim de licitadors a convidar, que 

es podrà ampliar, si així ho preveu el Plec de Bases, en cas que per 

similitud en les puntuacions es consideri convenient. El número de 

licitadors haurà de ser suficient per a garantir una competència 

efectiva. 

3. Convocatòria per a la selecció de participants 

Infraestructures.cat publicarà el corresponent anunci per a la selecció 

de licitadors en el perfil d’Infraestructures.cat. A l’anunci s’indicaran:  

a) L’objecte del contracte i el pressupost i termini del contracte. 

b) Els criteris de selecció dels licitadors. 

c) El número mínim i, si s’escau, màxim d’aquells que seran 

convidats a presentar ofertes. 

d) El termini per a la presentació de sol·licituds de participació 

que serà de com a mínim, de 10 dies des de la publicació de 

l’anunci. 
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Els casos, límits i procediment en que el contracte podrà ser modificat 

es determinaran en els Plecs de Bases de les respectives licitacions. 

4. Documentació que es facilitarà als licitadors 

S’ajustarà al regulat en l’apartat 2 del Capítol VI d’aquestes 

Instruccions. 

5. Sol·licituds de participació: requisits i condicions 

5.1. Els requisits i condicions de les sol·licituds de participació 

s’haurà d’ajustar a allò regulat als apartats 3.2i 3.3 del Capítol 

VI d’aquestes Instruccions per a la presentació d’ofertes. 

5.2. Les sol·licituds de participació constaran d’un únic sobre 

tancat i signat pel licitador, cas d’ésser persona natural, o per 

la persona que el representi, cas de persona jurídica. Al sobre, 

identificat com a sobre núm. 1, es farà constar el nom del 

licitador. El contingut del sobre serà el que s’indica en l’apartat 

3.5 a) del Capítol VI de les Instruccions Internes i aquells 

documents que puguin indicar-se al Plec de Bases per a la 

selecció dels licitadors convidats a formular oferta. 

6. Selecció de participants 

6.1. La Mesa de Contractació examinarà i qualificarà prèviament la 

validesa formal dels documents continguts al sobre número 1, 

així com també si contenen tota la documentació exigida als 

Plecs de Bases. 

6.2. Serà causa d’exclusió de la licitació la manca de presentació 

d’algun dels documents que s’han d’incloure al sobre número 1 

llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de 

Contractació. 
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A aquests efectes, cas que la Mesa consideri que el sobre 

número 1 presenta defectes o omissions esmenables ho 

publicarà al perfil d’Infraestructures.cat a les 13:00 hores del 

dia que s’indiqui en el corresponent Plec de Bases, fixant-se 

un termini per a que el licitador pugui presentar l’oportuna 

esmena. Aquest termini no podrà ésser en cap cas superior a 

tres dies hàbils comptadors des de la data abans indicada de 

la publicació al perfil. Es farà constar al perfil, a l’apartat 

corresponent al procediment de referència, les sol·licituds de 

participació presentades, quines presenten defectes o 

omissions esmenables, tot concretant-los, i els acords motivats 

sobre l’admissió i l’exclusió de les sol·licituds de participació 

presentades. 

En el supòsit de la memòria que han d’aportar les unions 

temporals d’empreses, quan es tracti de licitacions d’execució 

d’obres d’obra civil, cas de no esmenar-se en el termini conferit 

a dit efecte, la Mesa de Contractació podrà acordar l’exclusió 

de la sol·licitud de participació quan consideri, de manera 

motivada, que la manca de justificació de les raons per a la 

constitució de la unió temporal d’empreses afecta a la 

capacitat de la UTE pel desenvolupament de l’objecte de la 

licitació. 

6.3. La Mesa de Contractació, amb els informes que estimi oportú 

sol·licitar, puntuarà les sol·licituds de participació i elevarà, a 

l’Òrgan de Contractació, la proposta de selecció dels licitadors 

que passaran a la següent fase.  A continuació, es convidarà 

als seleccionats, simultàniament i per escrit, a presentar llurs 

ofertes en un termini que no serà inferior a 15 dies comptats 

des de la data d’enviament de la invitació. 
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Quan el número de licitadors sigui inferior al número mínim 

fixat al Plec de Bases, es podrà continuar el procediment amb 

aquests licitadors. 

En cas d’empat, tindran preferència en la selecció les 

sol·licituds de participació presentades per aquelles empreses 

que hagin acreditat com a mínim un dels següents extrems:  

- disposar en la seva plantilla d’un nombre de treballadors 

discapacitats superior al 2%, o bé que hagin adoptat alguna 

de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial 

decret 364/2005, de 8 d’abril 

- disposar d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i 

els homes 

- haver creat en els darrers anys oportunitats d’ocupació per a 

persones en situació d’exclusió social o en greu risc 

d’arribar-hi, que estiguin desocupades i tinguin dificultats 

importants per a integrar-se en el mercat de treball ordinari i 

que estiguin incloses en alguns dels col·lectius descrits a la 

instrucció 5.2. 

Aquests criteris seran acumulatius de manera que en cas 

d’empat des del punt de vista dels criteris que serveixen de 

base a la selecció, tindrà preferència en el seu cas l’empresa 

que compleixi amb major nombre de dits criteris. 

Si un cop aplicat el criteri anterior persisteix l’empat, es 

seleccionaran totes les sol·licituds de participació presentades 

per empreses en situació d’empat, encara que es superi el 

nombre previst al Plec de Bases de la licitació. 
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La Mesa de Contractació comunicarà l’acord de selecció dels 

licitadors a totes les empreses que hagin presentat sol·licituds 

de participació. 

7. Contingut de les invitacions 

7.1. Les invitacions contindran: 

a) Referència a l’anunci de licitació 

b) La data i hora límit per a la recepció de les ofertes (termini que 

no serà inferior a 15 dies comptats des de la data d’enviament 

de la invitació) i el lloc on s’han de presentar. 

c) El lloc, dia i hora de l’obertura del sobre núm. 2 i del sobre 

núm. 3 de les proposicions. 

d) Les indicacions per a permetre l’accés a la documentació 

complementària, si s’escau.  

7.2. El Plec de Bases contindrà els criteris d’adjudicació del 

contracte que es tindran en compte i llur ponderació relativa o, 

si s’escau, l’ordre decreixent d’importància atribuït als 

esmentats criteris. 

7.3. Infraestructures.cat facilitarà la informació i documentació 

complementària que tingui disponible i que puguin sol·licitar els 

licitadors seleccionats amb una antelació suficient, a criteri de 

la Mesa de Contractació. La Mesa podrà prorrogar el termini 

per a la presentació d’ofertes per a garantir els principis 

d’igualtat i no discriminació, si ho considera procedent per tal 

de facilitar la mateixa informació a tots els licitadors o 

qualsevol altre motiu. 

8. Ofertes: requisits i condicions 
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8.1. Els requisits i condicions de les ofertes s’haurà d’ajustar a allò 

regulat als apartats 3.1 a 3.4 del Capítol VI d’aquestes 

Instruccions, amb les següents consideracions: 

a) Les ofertes es podran presentar fins a les 13 hores del dia 

que s’indiqui a la invitació. 

b) No s’admetrà la tramesa d’ofertes per correu. 

8.2. Les ofertes constaran de dos (2) sobres tancats i signats pel 

licitador, cas d’ésser persona natural, o per la persona que el 

representi, cas de persona jurídica; a cada sobre es farà 

constar el seu contingut i el nom del licitador. El contingut dels 

sobres serà el següent: 

- Sobre número 2:  

- Proposta amb valoració subjecta a judici de valor de 

conformitat amb les previsions, requisits i condicions 

que es demanin al Plec de Bases de la licitació. 

- La garantia provisional (si es requereix en el Plec de 

Bases de la licitació, segons allò detallat en el 

Capítol V de les presents Instruccions). 

- Sobre número 3: proposta amb valoració automàtica de 

conformitat amb les previsions, requisits i condicions que 

es demanin al Plec de Bases de la licitació. 

9. Obertura, examen de les ofertes i adjudicació 

9.1. L’obertura dels sobres núm. 2 i núm. 3 s’efectuarà seguint el 

procediment següent, segons correspongui: 

9.1.1.- En totsels contractes d’obres, i en els contractes de 

serveis i de subministraments quin import de licitació sigui 
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superior a 100.000€ (IVA no inclòs), es realitzarà obertura 

separada del sobre núm. 2 i del sobre núm. 3: 

1.- La Mesa de Contractació en el lloc, data i hora 

assenyalats a la carta d’invitació procedirà a 

l’obertura del sobre núm. 2 de les proposicions 

admeses, que ha de contenir la documentació 

relativa als criteris quina avaluació depèn d’un judici 

de valor, aixecant-se acta de tot l’actuat. 

La Mesa de Contractació, amb els informes que 

estimi oportú sol·licitar, procedirà a la puntuació i 

ponderació de les ofertes contingudes en el sobre 

núm. 2, de conformitat amb allò previst a l’apartat 9.5 

de la present Instrucció. 

2.- La Mesa de Contractació, en el lloc, data i hora 

assenyalats a la carta d’invitació,  en acte públic, farà 

pública i publicarà al perfil, la puntuació obtinguda 

pels licitadors admesos en relació amb la 

documentació continguda en el sobre núm. 2, donarà 

a conèixer els licitadors exclosos i la causa 

d’exclusió, i procedirà a l’obertura del sobre núm. 3 

de les propostes admeses i a llegir el resum de les 

propostes econòmiques contingut al sobre núm. 3. 

9.1.2.- En la resta de contractes de serveis i 

subministraments, la Mesa de Contractació en el lloc, data i 

hora assenyalats a la carta d’invitació, en acte públic, 

procedirà a l’obertura dels sobres núm. 2 i 3 de les 

proposicions admeses i a llegir el resum de les propostes 

econòmiques, contingut al sobre número 3. 
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9.2. La Mesa de Contractació examinarà i qualificarà la validesa 

formal de la garantia provisional continguda en el sobre núm. 

2, per aquelles licitacions en les que es requereixi en el Plec 

de Bases, així com també si contenen tota la documentació 

exigida als Plecs de Bases. 

Podrà ser causa d’exclusió, a criteri de la Mesa de 

Contractació, la manca de presentació d’algun dels documents 

que s’han d’incloure al sobre núm. 2 i, en tot cas, serà causa 

d’exclusió la manca de presentació, si s’exigeix, d’una garantia 

provisional constituïda amb anterioritat a la finalització del 

termini de presentació d’ofertes o la presentació de la garantia 

per un mitjà diferent als previstos en el Capítol V d’aquestes 

Instruccions. 

Cas que la garantia provisional presentés defectes o omissions 

considerats esmenables per la Mesa de Contractació, es 

publicarà al perfil d’Infraestructures.cat a les 13:00 hores del 

dia que s’indiqui en el corresponent Plec de Bases, fixant-se 

un termini per a que el licitador pugui presentar l’oportuna 

esmena. Aquest termini no podrà ésser en cap cas superior a 

tres dies hàbils comptadors des de la data abans indicada de 

la publicació al perfil. Es farà constar al perfil, a l’apartat 

corresponent al procediment de referència, les ofertes 

presentades, quines ofertes presenten defectes o omissions 

esmenables en relació amb la garantia provisional, com també 

els acords motivats sobre l’admissió o l’exclusió de les ofertes 

presentades. 

9.3. A més quedaran excloses de la licitació: 

- En els contractes amb obertura separada del sobre núm. 2 

i sobre núm. 3, les propostes que presentin dins del sobre 
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núm. 2 dades econòmiques, ja sigui en relació amb l’oferta 

econòmica del licitador o amb el pressupost de licitació, 

que permetin conèixer el contingut del sobre núm. 3. 

- En tots els contractes, les propostes amb una qualitat 

tècnica inacceptable, considerant-se com a tals les que no 

assoleixin els mínims de puntuació establerts a tal efecte al 

corresponent annex de cada Plec de Bases, les propostes 

incompletes per manca d’alguna de les dades que s’han 

d’ofertar, així com aquelles propostes que presentin un 

preu o termini superior als de licitació. En el cas de 

licitacions en que sigui preceptiva la presentació del 

pressupost en suport informàtic (TCQ 2000),quedaran 

excloses de la licitació aquelles ofertes que no presentin el 

document “Certificat de validesa” del Pressupost o, en el 

cas de licitacions d’obres, les que no el presentin realitzat 

amb el programa TCQ2000 v. 4.2 o posterior o les que el 

presentin amb un import de Seguretat i Salut inferior al de 

la base de licitació o incoherent amb el pressupost de detall 

d’aquest concepte, o, en el cas de licitacions de direccions 

d’obra civil, les que el presentin amb un import de l’EDC 

diferent al 10% de l’import de licitació. Així mateix, es 

podran rebutjar aquelles proposicions que no guardin 

concordança amb la documentació lliurada i admesa, 

modifiquin substancialment el model establert o comportin 

error manifest en l’import de la proposició o quan el licitador 

reconegui error o inconsistència en la proposició que la 

facin inviable. 

L’exclusió de l’oferta base comportarà l’exclusió de les variants  

presentades, si es dona el cas, pel mateix licitador. 



  
 

V59 89 

9.4. Els acords de la Mesa sobre exclusions, degudament 

motivades, seran notificats als licitadors publicant-se al perfil 

d’Infraestructures.cat.  

9.5. Els acords de la Mesa de les ofertes admeses seran també 

publicats al perfil d’Infraestructures.cat. Els criteris per a 

determinar l’adjudicació seran els establerts en el Plec de 

Bases. 

L’adjudicació dels procediments restringits s’ajustarà a allò 

regulat en els apartats del 4.5 al 4.10del Capítol VI d’aquestes 

Instruccions. Així mateix, pel que fa als criteris per a 

l’adjudicació dels contractes i a l’apreciació del caràcter 

desproporcionat o anormal d’una oferta, s’aplicarà allò 

disposat en els apartats 5 i 6 del Capítol VI d’aquestes 

Instruccions. 

9.6. Els licitadors que hagin estat seleccionats per a presentar 

oferta i que presentin oferta que s’ajusti al que es determini en 

el Plec de Bases, rebran en concepte de prima per participació 

per despeses de producció la quantitat que es determini en el 

corresponent Plec de Bases. Aquests licitadors podran 

presentar factura en rebre la notificació de l’adjudicació.  

10. Formalització dels contractes 

10.1. Els requisits i condicions per a la formalització del contracte 

s’ajustaran a allò regulat a l’apartat 7 del Capítol VI d’aquestes 

Instruccions. 
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VIII. PROCEDIMENT NEGOCIAT. 

1. Supòsits d’aplicació del procediment negociat amb publicitat 

Es podrà emprar el procediment negociat amb publicitat en els 

següents supòsits:   

a) Quan les ofertes econòmiques en els procediments oberts o 

restringits tramitats prèviament siguin irregulars o 

inacceptables per haver-se presentat per empresaris mancats 

d’aptitud, per incompliment en les ofertes de les obligacions 

legals relatives a la fiscalitat, protecció del medi ambient i 

condicions de treball a que es refereix l’article 119 del 

TRLCSP, per infringir les condicions per a la presentació de 

variants o per incloure valors anormals o desproporcionats, 

sempre que no es modifiquin substancialment les condicions 

originals del contracte. 

b) Quan es tracti de serveis en els que no sigui possible establir 

llurs condicions amb la precisió necessària per adjudicar-los 

pels procediments obert o restringit (especialment en els 

contractes que tinguin per objecte prestacions de caràcter 

intel·lectual o en el cas de serveis financers). 

2. Supòsits d’aplicació del procediment negociat sense publicitat 

Es podran tramitar procediments negociats sense publicitat en els 

següents supòsits: 

a) En el cas a que es refereix la lletra a) de l’apartat 1 anterior, 

quan en la negociació es convidi només a tots els licitadors 

que, en el procediment obert o restringit seguit amb 

anterioritat, haguessin presentat ofertes conformes amb els 

requisits formals exigits. 
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b) Quan, després d’haver-se tramitat un procediment obert o 

restringit, no s’hagi presentat cap oferta o candidatura, o les 

ofertes no siguin adequades, sempre que les condicions 

inicials del contracte no es modifiquin substancialment. 

c) Quan, per raons tècniques o artístiques o per motius 

relacionats amb la protecció de drets d’exclusiva, el contracte 

només pugui encomanar-se a un empresari determinat. 

d) Quan una imperiosa urgència, resultant d’esdeveniments 

imprevisibles per l’òrgan de contractació i no imputables al 

mateix, exigeixi una ràpida execució del contracte que no 

pugui assolir-se mitjançant una tramitació d’urgència. 

e) Quan les obres consisteixin en la repetició d’altres similars 

adjudicades per 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 mitjà dels citats procediments, que la possibilitat 

d’emprar aquest procediment figuri indicada a l’anunci de 

licitació del contracte inicial i que l’import de les noves obres 

s’hagi computat al fixar la quantia total del contracte. 

Únicament es podrà recórrer a aquest procediment durant un 

període de tres anys a partir de la formalització del contracte 

inicial. 

f) Quan els serveis consisteixin en la repetició d’altres similars 

adjudicats per 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 mitjà dels citats procediments, que la possibilitat 

d’emprar aquest procediment figuri indicada a l’anunci de 

licitació del contracte inicial i que l’import dels nous serveis 
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s’hagi computat al fixar la quantia total del contracte. 

Únicament es podrà recórrer a aquest procediment durant un 

període de tres anys a partir de la formalització del contracte 

inicial. 

g) Quan el contracte de serveis sigui la conseqüència d’un 

concurs de projectes i, d’acord amb les normes aplicables, 

s’hagi d’adjudicar al guanyador. Cas que existeixin diversos 

guanyadors s’haurà de convidar a tots ells a participar en les 

negociacions. 

h) Quan els productes es fabriquin únicament per a investigació, 

experimentació, estudi o desenvolupament. 

i) Quan es tracti de lliuraments complementaris efectuats pel 

proveïdor inicial que constitueixin una reposició parcial de 

subministraments o instal·lacions d’us corrent, o una ampliació 

dels subministres o instal·lacions existents, si el canvi de 

proveïdor obligués a adquirir material amb característiques 

tècniques diferents, donant lloc a incompatibilitats o a 

dificultats tècniques d’ús i manteniment desproporcionades. 

Únicament es podrà recórrer a aquest procediment durant un 

període de tres anys a partir de la formalització del contracte 

inicial. 

j) Quan es tracti d’adquisició en mercats organitzats o borses de 

matèries primeres de subministres que hi cotitzin. 

k) 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 mitjançant un acord judicial o 

un procediment de la mateixa naturalesa. 
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3. Acords i declaracions de l’Administració actuant 

Quan es tracti d’encàrrecs a Infraestructures.cat d’obres, serveis o 

subministraments per part de la Generalitat, l’òrgan administratiu 

competent pot autoritzar a Infraestructures.cat per licitar el contracte pel 

procediment negociat quan concorrin els motius i es donin les 

condicions en que segons l’article 7 del Decret Llei 3/2016, de 31 de 

maig de mesures urgents en matèria de contractació es pot utilitzar 

aquest procediment. Així mateix, les declaracions d’imperiosa urgència, 

o qualsevol altra que requereixi l’exercici de potestats administratives 

correspondran a l’Administració actuant. 

4. Procediment negociat sense publicitat 

1. Objecte: L’objecte del contracte i el seu pressupost i termini es 

determinarà en el Plec de Bases de cada licitació o en la carta 

d’invitació a presentar oferta.  

2. Justificació del procediment: La justificació del procediment es 

farà constar al Plec de Bases o a la carta d’invitació de cada 

licitació, així com, si s’escau, als acords i/o declaracions de 

l’Administració actuant que el justifiqui. 

3. Documentació que es facilitarà als licitadors: La licitació es regirà 

per l’establert en el Plec de Bases o en la carta d’invitació de la 

licitació on s’assenyalarà la documentació que es facilitarà a les 

empreses convidades. 

Els casos, límits i procediment en que el contracte podrà ser 

modificat es determinaran en la carta d’invitació o en el Plec de 

Bases, segons correspongui. 

4. Invitació a presentar oferta: Infraestructures.cat convidarà a les 

empreses que consideri convenients i capacitades per a la 



  
 

V59 94 

realització de l’objecte del contracte, sense que el seu número 

sigui inferior a 3, sempre que això sigui possible. En cas de 

procediments negociats en què el supòsit del negociat impliqui la 

invitació a un únic licitador, Infraestructures.cat verificarà d’ofici 

la capacitat i representació, l’habilitació i la solvència de les 

empreses a convidar, deixant constància a l’expedient, 

prèviament a la tramesa de les invitacions. En cas que no sigui 

possible, requerirà aquesta informació a l’empresa a convidar 

abans de la seva invitació a presentar oferta, i en deixarà 

constància a l’expedient.  

Les empreses convidades hauran de retornar còpia de la 

invitació degudament signada i segellada. 

5. Ofertes: requisits i condicions 

Els requisits i condicions de les ofertes s’hauran d’ajustar a allò 

regulat als apartats 3.1 al 3.4 del Capítol VI d’aquestes 

Instruccions, amb les següents consideracions: 

a) Les ofertes es podran presentar fins al dia que s’indiqui a la 

invitació o en el Plec de Bases.  

b) No s’admetrà la tramesa d’ofertes per correu. 

c) En cas de procediments negociats sense publicitat amb un 

únic criteri d’adjudicació, no s’admetran variants. 

d) En el cas de procediments negociats sense publicitat amb 

diversos criteris d’adjudicació, la declaració responsable 

relativa a l’existència de vincles privilegiats, si s’escau, 

caldrà que així ho declari amb la concreció d’aquests 

vincles en la Declaració responsable o en el DEUC a 

incloure en l’apartat “Documentació general” de l‘oferta.  
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e) El termini de validesa de l’oferta començarà a comptar a 

partir de la data que es fixi en el Plec de Bases o en la 

carta d’invitació. 

6. Presentació d’ofertes 

La data límit de presentació d’oferta s’indicarà en la carta 

d’invitació o en el Plec de Bases. 

Cas que el supòsit del procediment negociat impliqui convidar 

a un únic licitador a presentar oferta, aquesta es podrà tramitar 

mitjançant el perfil d’Infraestructures.cat, requerint que el 

representant del licitador disposi de certificat de signatura 

electrònica reconegut. Excepcionalment s’acceptaran ofertes 

en paper. 

En la resta de casos, les ofertes s’hauran de complimentar 

d’acord amb el que estableixi el corresponent Plec de Bases. 

7. Examen de les ofertes i negociació 

1. Les ofertes seran examinades a mesura que es presentin. 

2.En cas de procediments negociats sense publicitat amb un 

únic criteri d’adjudicació i un únic licitador, la Mesa de 

Contractació comprovarà la validesa formal de l’oferta d’acord 

amb allò establert en el Plec de Bases o la carta d’invitació de 

la licitació. Quedaran excloses de la licitació les propostes 

incompletes per manca d’alguna de les dades que s’han 

d’ofertar i aquelles que presentin un preu o termini superior als 

indicats al Plec de Bases o a la carta d’invitació. En el cas de 

licitacions en que sigui preceptiva la presentació del 

pressupost en suport informàtic (TCQ 2000),quedaran 

excloses de la licitació aquelles ofertes que no presentin el 
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document “Certificat de validesa” del Pressupost o, en el cas 

de licitacions d’obres, les que no el presentin realitzat amb el 

programa TCQ2000 v. 4.2 o posterior o les que el presentin 

amb un import de Seguretat i Salut inferior al de la base de 

licitació o incoherent amb el pressupost de detall d’aquest 

concepte, o, en el cas de licitacions de direccions d’obra civil, 

les que el presentin amb un import de l’EDC diferent al 10% de 

l’import de licitació. Així mateix, es podran rebutjar aquelles 

proposicions que no guardin concordança amb la 

documentació lliurada i admesa, modifiquin substancialment el 

model establert o comportin error manifest en l’import de la 

proposició o quan el licitador reconegui error o inconsistència 

en la proposició que la faci inviable. 

3. En cas de procediments negociats amb diversos licitadors, 

la Mesa de Contractació examinarà i qualificarà prèviament la 

validesa formal dels documents presentats com a prova 

preliminar del compliment de les condicions d’aptitud 

mitjançant la Declaració responsable o el DEUC, així com 

també si contenen tota la documentació exigida als Plecs de 

Bases.  

Serà causa d’exclusió de la licitació la manca de presentació 

d’algun dels esmentats documents acreditatius de la capacitat, 

representació i solvència llevat que sigui considerat esmenable 

per la Mesa de Contractació. A aquests efectes, cas que la 

Mesa consideri que els esmentats documents presenten 

defectes o omissions esmenables, ho comunicarà al licitador, 

mitjançant correu electrònic, fixant un termini per a que aquest 

pugui presentar l’oportuna esmena. Aquest termini no podrà 

ésser en cap cas superior a tres dies hàbils a comptar des de 

la seva notificació al licitador. 
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En el supòsit de la memòria que han d’aportar les unions 

temporals d’empreses, quan es tracti de licitacions d’execució 

d’obres d’obra civil, cas de no esmenar-se en el termini conferit 

a dit efecte, la Mesa de Contractació podrà acordar l’exclusió 

de l’oferta quan consideri, de manera motivada, que la manca 

de justificació de les raons per a la constitució de la unió 

temporal d’empreses afecta a la capacitat de la UTE pel 

desenvolupament de l’objecte de la licitació. 

La Mesa de Contractació, una vegada esmenats, si s’escau, 

els defectes o omissions de la documentació general, 

determinarà els licitadors admesos i els exclosos. 

3.1.- En cas que l’únic criteri d’adjudicació sigui el preu, la 

Mesa de Contractació, amb els informes que estimi oportú 

sol·licitar, estudiarà les ofertes econòmiques inicials dels 

licitadors admesos, de conformitat amb tot allò previst en el 

Plec de Bases de la licitació. 

Quedaran excloses de la licitació les propostes incompletes 

per manca d’alguna de les dades que s’han d’ofertar i aquelles 

que presentin un preu o termini superior als indicats al Plec de 

Bases. En el cas de licitacions en que sigui preceptiva la 

presentació del pressupost en suport informàtic (TCQ 

2000),quedaran excloses de la licitació aquelles ofertes que no 

presentin el document “Certificat de validesa” del Pressupost 

o, en el cas de licitacions d’obres, les que no el presentin 

realitzat amb el programa TCQ2000 v. 4.2 o posterior o les que 

el presentin amb un import de Seguretat i Salut inferior al de la 

base de licitació o incoherent amb el pressupost de detall 

d’aquest concepte, o, en el cas de licitacions de direccions 

d’obra civil, les que el presentin amb un import de l’EDC 
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diferent al 10% de l’import de licitació. Així mateix, es podran 

rebutjar aquelles proposicions que no guardin concordança 

amb la documentació lliurada i admesa, modifiquin 

substancialment el model establert o comportin error manifest 

en l’import de la proposició o quan el licitador reconegui error o 

inconsistència en la proposició que la facin inviable. 

La Mesa de Contractació seleccionarà les 3 empreses que 

hagin ofertat el preu més baix per iniciar la fase de negociació. 

Cas que el nombre de propostes admeses a la licitació sigui 

inferior a 3, accediran tots els licitadors a la fase de 

negociació. En cas d’empat, es seleccionaran totes les 

empreses que hagin presentat ofertes amb el mateix import, 

encara que es superi el nombre de 3. 

Els acords de la Mesa de Contractació sobre les ofertes 

excloses, les admeses i no seleccionades i les seleccionades, 

seran notificats als licitadors, mitjançant correu electrònic.  

Infraestructures.cat convidarà, per correu electrònic i de 

manera simultània, a les empreses seleccionades per tal que 

presentin, per escrit, una oferta econòmica definitiva, atorgant 

a l’efecte el termini màxim de presentació que es concretarà 

en el Plec de Bases de la licitació.  

Les propostes econòmiques definitives es formularan d’acord 

amb el model previst per a tal efecte en el Plec de Bases, i es 

presentaran en un sobre tancat i signat, on s’identificarà que 

es tracta de la proposta econòmica definitiva. Quedaran 

excloses aquelles propostes presentades fora del termini 

indicat en la tramesa d’invitació. 
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3.2.- En cas de procediments negociats basats en diversos 

criteris d’adjudicació, la Mesa de Contractació, amb els 

informes que estimi oportú sol·licitar, estudiarà, puntuarà i 

ponderarà les ofertes dels licitadors admesos, de conformitat 

amb tot allò previst en el Plec de Bases de la licitació. 

Quedaran excloses de la licitació les propostes incompletes 

per manca d’alguna de les dades que s’han d’ofertar, les 

propostes amb qualitat tècnica inacceptable, considerant-se 

com a tals les que no assoleixin els mínims de puntuació 

establerts a tal efecte al corresponent annex de cada Plec de 

Bases, així com aquelles propostes que presentin un preu o 

termini superior als de licitació. En el cas de licitacions en que 

sigui preceptiva la presentació del pressupost en suport 

informàtic (TCQ 2000),quedaran excloses de la licitació 

aquelles ofertes que no presentin el document “Certificat de 

validesa” del Pressupost o, en el cas de licitacions d’obres, les 

que no el presentin realitzat amb el programa TCQ2000 v. 4.2 

o posterior o les que el presentin amb un import de Seguretat i 

Salut inferior al de la base de licitació o incoherent amb el 

pressupost de detall d’aquest concepte, o, en el cas de 

licitacions de direccions d’obra civil, les que el presentin amb 

un import de l’EDC diferent al 10% de l’import de licitació. Així 

mateix, es podran rebutjar aquelles proposicions que no 

guardin concordança amb la documentació lliurada i admesa, 

modifiquin substancialment el model establert o comportin 

error manifest en l’import de la proposició o quan el licitador 

reconegui error o inconsistència en la proposició que la facin 

inviable. 

L’exclusió de l’oferta base comportarà l’exclusió de les variants 

presentades, si és dóna el cas, pel mateix licitador. 
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La Mesa de Contractació seleccionarà les 3 empreses que 

hagin assolit una major puntuació (arrodonides les puntuacions 

a dos decimals), per iniciar la fase de negociació. Cas que el 

nombre de propostes admeses a la licitació sigui inferior a 3, 

accediran tots els licitadors a la fase de negociació. En cas 

d’empat, es seleccionaran totes les empreses que hagin 

presentat ofertes amb puntuacions empatades, encara que es 

superi el nombre de 3. 

Els acords de la Mesa de Contractació sobre les ofertes 

excloses, les admeses i no seleccionades i les seleccionades, 

seran notificats als licitadors, mitjançant correu electrònic. 

Infraestructures.cat convidarà, per correu electrònic i de 

manera simultània, a les empreses seleccionades per tal que 

presentin, per escrit, una darrera oferta respecte els criteris 

subjectes a negociació definits en el Plec de Bases, atorgant a 

l’efecte el termini màxim de presentació que es concretarà en 

el Plec de Bases de la licitació. 

En la tramesa de la invitació per iniciar la negociació, es 

donarà a conèixer a cada licitador, la puntuació que ha 

obtingut en relació als criteris objectes de negociació, i la 

posició que ocupa respecte d’aquests criteris en relació amb la 

resta d’empreses seleccionades. En cap cas es donarà a 

conèixer la identitat de les altres empreses seleccionades, ni 

les puntuacions obtingudes per elles. Durant la negociació, 

Infraestructures.cat vetllarà perquè tots els licitadors rebin igual 

tracte. En particular, no es facilitarà, de forma discriminatòria, 

informació que pugui donar avantatges a determinats licitadors 

respecte altres. 
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Les propostes definitives es formularan d’acord amb el model 

previst per a tal efecte en el Plec de Bases i es presentaran en 

un sobre tancat i signat, on s’identificarà que es tracta de 

proposta definitiva. Quedaran excloses aquelles propostes 

presentades fora del termini indicat en la tramesa d’invitació. 

8. Adjudicació 

Els criteris per determinar l’adjudicació serà/n el/s establert/s 

en el Plec de Bases o en la carta d’invitació, en base als quals, 

respecte aquell licitador que hagi presentat l’oferta 

econòmicament més avantatjosa, es requerirà per a que, en un 

termini de 5 dies hàbils, a comptar des del dia següent al que 

s’hagués rebut el requeriment, aporti la documentació 

acreditativa de les condicions d’aptitud, d’acord amb allò 

previst en l’apartat 4.6 del Capítol VI d’aquestes Instruccions 

Internes. 

Cas que la Mesa consideri que la documentació presentada 

pel licitador presenta defectes o omissions esmenables li 

atorgarà un termini per a presentar l’oportuna esmena que no 

podrà ésser en cap cas superior a tres dies hàbils des de la 

data de comunicació.  

Es considerarà retirada injustificada de l’oferta quan el licitador 

no hagi presentat la documentació relacionada en el present 

apartat o no l’hagi esmentat en el termini atorgat a l’efecte, en 

quin supòsit Infraestructures.cat requerirà la mateixa 

documentació al licitador amb la següent oferta 

econòmicament més avantatjosa.. 

Una vegada el licitador amb l’oferta econòmicament més 

avantatjosa hagi acreditat documentalment els requisits 
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d’aptitud, l’adjudicació dels procediments negociats s’ajustarà 

a allò regulat en els apartats 4.8 i 4.9del Capítol VI d’aquestes 

Instruccions.  

En el cas de procediments negociats amb diversos licitadors, 

pel que fa als criteris per a l’adjudicació del contracte i a 

l’apreciació del caràcter desproporcionat o anormal d’una 

oferta, s’aplicarà allò disposat en els apartats 5 i 6 del Capítol 

VI de les presents Instruccions. 

L’adjudicació serà notificada a totes les empreses convidades 

que hagin presentat oferta i publicada en el perfil 

d’Infraestructures.cat. En el cas d’execució d’obres subjectes a 

la Llei de l’Obra Pública s’especificarà la puntuació obtinguda 

per cadascuna de les empreses presentades, en cas que es 

valorin diversos criteris d’adjudicació. Un cop perfeccionada 

l’adjudicació, segons els criteris establerts en l’apartat següent, 

serà comunicada al Registre Públic de Contractes i, si 

procedeix, a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de 

Catalunya via l’esmentat registre. 

9. Formalització del contracte 

Els requisits i condicions per a la formalització del contracte 

s’ajustaran a allò regulat a l’apartat 7 del Capítol VI d’aquestes 

Instruccions.  

5. Procediment negociat amb publicitat 

En aquests procediments se seguirà les mateixes normes que en el 

procediment negociat sense publicitat però, prèviament a la invitació a 

presentar oferta, se seguiran les normes de preparació i publicitat 

previstes als apartats 1 a 7 del Capítol VII d’aquestes Instruccions amb 
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l’única diferència que el número mínim d’empresaris convidats no serà 

inferior a 3. 
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IX. CONCURSOS DE PROJECTES. 

1. Bases del concurs 

Les normes relatives a l’organització d’un concurs de projectes es 

recolliran en el corresponent Plec de Bases que es posarà a disposició 

dels interessats en participar en el concurs. El Plec definirà l’objecte del 

concurs (especialment les característiques, contingut i forma de 

presentació dels projectes) i els criteris de valoració dels projectes que 

han de presentar els participants. 

2. Participants 

Cas que es limiti el número de participants, la selecció d’aquests 

s’efectuarà sota criteris objectius prèviament establerts en el Plec de 

Bases, clars i no discriminatoris i que garanteixin una competència real. 

3. Anunci 

La licitació d’un concurs de projectes es publicarà al perfil 

d’Infraestructures.cat indicant les característiques i contingut del 

projecte i la data hora i lloc de presentació dels projectes. L’anunci 

també podrà indicar: 

- En el cas de que es limiti el número de participants, el 

número previst o número mínim i màxim de participants i 

els criteris de selecció dels participants 

- Els altres documents que s’hagin de presentar d’acord 

amb la lleii amb el previst en el Plec de Bases. 

- Detall dels criteris de valoració  
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De no indicar-se els requisits esmentats en l’anunci, aquests 

s’indicaran al Plec de Bases del concurs que també és publicarà al 

perfil d’Infraestructures.cat. 

4. Documentació que es facilitarà als licitadors 

S’ajustarà a allò regulat en l’apartat 2 del Capítol VI d’aquestes 

Instruccions. 

5. Capacitat, representació, solvència i ofertes dels licitadors (requisits i 

condicions) 

En el cas d’un concurs de projectes organitzat en el marc d’un 

procediment d’adjudicació d’un contracte de serveis, s’aplicarà respecte 

de la capacitat, representació, solvència i ofertes dels licitadors a 

presentar, el determinat en el Plec de Bases d’acord amb allò regulat 

en les presents instruccions pels contractes de serveis. 

6. Intervenció de Jurat 

La selecció del guanyador o guanyadors d’un concurs de projectes 

s’encomana a un Jurat que està composat per persones físiques 

necessàriament independents del participants en el concurs, 

designades per Infraestructures.cat. Quan s’exigeixi una qualificació 

professional específica per a participar en un concurs de projectes, 

almenys un terç dels membres del Jurat haurà de posseir dita 

qualificació o altra equivalent.  

7. Presentació de projectes 

En els termes previstos al Plec de Bases els participants hauran de 

presentar els respectius projectes de forma anònima i atenent 

únicament als requisits i condicions del Plec de Bases. 
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Cap licitador podrà presentar més d’un projecte, ni subscriure cap en 

unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment, ni figurar en més 

d’una unió temporal. Cas de fer-ho serà causa de no admissió de tots 

els projectes subscrits pel licitador.   

Els projectes s’hauran d’ajustar a allò previst en el Plec de Bases i la 

presentació dels mateixos suposa l’acceptació incondicionada dels 

licitadors per la totalitat del  contingut de les Bases del Plec i de les 

condicions de la citada documentació sense cap excepció ni reserva. 

8. Decisió del Jurat 

El Jurat tindrà autonomia de decisió o de dictamen i adoptarà les seves 

decisions o dictàmens amb total independència atenent únicament als 

criteris indicats al Plec de Bases. El Jurat farà constar en un informe, 

signat per tots els seus membres, la classificació dels projectes tenint 

en compte els mèrits de cada un d’ells, juntament amb les seves 

observacions i qualssevol aspectes que requereixin aclariments. 

Prèviament a la decisió, si el Jurat ho estima necessari, podrà convidar 

als participants a que responguin a preguntes per aclarir qualsevol 

aspecte dels projectes, aixecant acta del diàleg entre els membres del 

Jurat i els participants. 

A l’informe del Jurat es farà constar el quòrum que ha obtingut la 

decisió: unanimitat, majoria absoluta (més del 50% dels seus membres) 

o majoria relativa (majoria que no supera el 50% dels seus membres) i 

els membres del Jurat que no formin part de les majories podran fer 

constar la classificació que proposen. 

El resultat del concurs es publicarà al perfil d’Infraestructures.cat. 
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9. Adjudicació 

El guanyador del concurs podrà esdevenir adjudicatari dels contractes 

de serveis relacionats amb el projecte o planell si així ho preveuen les 

condicions del concurs.  

En aquest cas el Plec de Bases del concurs determinarà els casos, 

límits i procediment en que el contracte podrà ser modificat. 
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X. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER ACORDS MARC. 

1. Abast de l’Acord Marc 

Infraestructures.cat podrà concloure Acords Marc amb un o diversos 

empresaris a fi de fixar les condicions a que s’hauran d’ajustar els 

contractes a adjudicar durant un període que no podrà excedir de 4 

anys, llevat de casos excepcionals, degudament justificats. 

Quan l’Acord Marc es tanqui amb diversos empresaris, aquests hauran 

de ser almenys 3, sempre que existeixi un número suficient 

d’interessats que s’ajustin als criteris de selecció o ofertes admissibles 

que responguin als criteris d’adjudicació. 

2. Procediment 

Per a la celebració d’un Acord Marc se seguiran les normes dels 

procediments oberts, restringits o negociats establertes en aquestes 

Instruccions. 

3. Publicació 

La celebració d’un Acord Marc es publicarà en el perfil 

d’Infraestructures.cat i, en un termini no superior a 30dies des de la 

celebració de l’Acord Marc, en el DOGC. 

4. Adjudicació de contractes basats en un Acord Marc 

4.1. Només podran celebrar-se contractes basats en un Acord Marc 

amb les empreses que hagin estat originàriament parts en 

aquell i no es podran introduir modificacions substancials 

respecte dels termes establerts en l’Acord Marc. 

4.2. Quan l’Acord Marc s’hagués celebrat amb un únic empresari, 

els contractes derivats s’adjudicaran d’acord amb els termes 
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establerts en aquell. La Mesa de Contractació podrà consultar 

per escrit a l’empresari demanant-li, si fos necessari, que 

completi la seva oferta. 

4.3. Quan l’Acord Marc s’hagués celebrat amb diversos 

empresaris, aquest s’executarà mitjançant una de les formes 

següents: 

a) d’acord amb les condicions de l’Acord Marc, sense 

convocar una nova licitació, quan en aquest s’estableixin 

totes les condicions aplicables a l’execució dels 

contractes derivats i les condicions objectives per 

determinar quin dels empresaris haurà d’executar-lo 

d’acord amb allò regulat al Plec de Bases. 

 

b) Quan l’Acord Marc hagi previst totes les condicions per a 

l’execució dels contractes derivats en part sense 

convocatòria d’una nova licitació d’acord amb l’apartat 

precedent i, en part amb una nova licitació entre els 

empresaris d’acord amb el procediment de l’apartat 4.4 

següent. En aquest cas el Plec preveurà aquesta 

possibilitat així com els criteris objectius en base als 

quals es decidirà com s’adjudicarà el contracte d’acord 

amb el previst en  aquest apartat.  

 
L’anterior també serà d’aplicació a qualsevol lot d’un 

Acord Marc pel que s’hagin establert totes les condicions 

dels contractes derivats, independentment de que s’hagin 

establert o no totes les condicions d’aplicació per a 

l’execució dels contractes derivats en el marc d’altres 

lots. 
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c) Quan en l’Acord Marc no estiguin previstes totes les 

condicions per a l’execució dels contractes derivats, 

mitjançant la convocatòria d’una nova licitació entre els 

empresaris d’acord amb el procediment previst en 

l’apartat 4.4 següent. 

4.4. La nova licitació a que s’ha fet referència en els apartats 4.3 b) 

i c) es basarà en els mateixos termes d’adjudicació de l’Acord 

Marc, precisant-los si fos necessari i, quan procedeixi, en 

altres termes que seran els previstos en el Plec de Bases, 

d’acord amb els següent procediment: 

- Per a cada contracte derivat que s’hagi d’adjudicar, es 

requeriran ofertes a tots els empresaris, atorgant a l’efecte un 

termini suficient que serà d’un mínim de 10 dies i un màxim de 

30 dies, a determinar tenint en compte la complexitat de 

l’objecte del contracte i el temps necessari per a l’enviament 

de l’oferta, o qualsevol altre factor que consideri convenient la 

Mesa de Contractació. 

 

- Les ofertes es presentaran per escrit i el seu contingut no es 

farà públic fins que finalitzi el termini de presentació d’ofertes. 

 

- L’obertura de les ofertes es realitzarà en acte públic en la data 

que acordi la Mesa de Contractació dintre dels 15 dies 

següents a la data límit de presentació d’ofertes. La data 

d’obertura es publicarà al perfil d’Infraestructures.cat. 

 

- L’adjudicació dels contractes serà a favor de l’empresari que 

hagi presentat la millor oferta, d’acord amb els criteris de 

valoració previstos en el Plec de Bases de l’Acord Marc.  
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- Infraestructures.cat notificarà l’adjudicació a tots els licitadors. 
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XI. ARBITRATGE. 

Qualsevol qüestió, disputa o diferència que sorgeixi entre les parts 

durant l’execució dels contractes objecte de procediments de licitació 

no harmonitzats es resoldrà mitjançant l'arbitratge que preveu la Llei 

60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge sens perjudici de la plena 

efectivitat dels compromisos contractuals establerts que, malgrat això, 

hauran d'acomodar-se a la decisió de l'arbitratge. 

Les parts del contracte se sotmetran a l'arbitratge institucional del 

Tribunal Arbitral de Barcelona, al qual s'encarregarà la designació de 

l'Àrbitre o Àrbitres i l'administració de l'arbitratge.  

L'arbitratge serà de dret. El termini per a dictar el laude serà de 120 

dies des de l'acceptació de l'arbitratge. La seva regulació i procediment 

quedarà sotmès a l'esmentada Llei, o altra de posterior que la 

substitueixi, i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona. 

El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude 

arbitral i, en el seu cas, de les proves necessàries a pagar per cada 

una de les parts contractants en funció del grau de racionalitat dels 

respectius arguments. 
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XII. RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIONAL. 

1. La preparació i l’adjudicació dels contractes sota procediments de 

contractació no subjectes a regulació harmonitzada es troba regulada 

al TRLCSP, en els termes i condicions establerts, tenint en compte 

especialment els articles 137,189 i 191 de l’esmentat text refós. 

D'acord amb allò previst en l'article 20 del TRLCSP, els contractes es 

regiran per les normes del dret privat pel que fa als efectes, 

complimenti extinció, i per allò previst al TRLCSP i a les previsions de 

l’article 72 de la Directiva 2014/24/UE que són d’aplicació directa, pel 

que fa a la seva modificació. 

Pel que fa a la jurisdicció competent s’estarà a allò previst a l’article 

21.2 del TRLCSP. 

2. Pel que fa a l’execució material de les obres són de preceptiva 

aplicació les normes estatals i autonòmiques que regeixen per a 

l'execució d'obres públiques a Catalunya. 

3.En els procediments per a l’adjudicació de contractes de serveis  de 

les tipologies subjectes al TRLCSP però excloses de l’àmbit d’aplicació 

de la Directiva 2014/24/UE de valor estimat igual o superior a 

209.000€(IVA no inclòs), els licitadors podran interposar: 

- recurs especial en matèria de contractació i sol·licitar l’adopció de 

mesures provisionals d’acord amb allò establert pels articles 40 i 

següents del TRLCSP. El recurs es podrà interposar contra els 

anuncis de licitació, els Plecs reguladors de la licitació i els 

documents contractuals que estableixin les condicions que hagin 

de regir la contractació, contra els actes de tràmit adoptats en el 

procediment, sempre que decideixin directa o indirectament 

sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el 
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procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a 

drets o interessos legítims, i, contra els acords d’adjudicació. 

- qüestió de nul·litat, en els casos previstos a l’article 37 del 

TRLCSP, que es tramitarà i resoldrà d’acord amb allò previst a 

l’article 39 del precitat text legal. 

Pel que fa a la jurisdicció competent s’estarà a allò previst a l’article 21 

del TRLCSP. 
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