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INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL 
CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A. (CEMSSA) A L’EMPARA DEL 
REIAL DECRET LEGISLATIU 3/2011, DE 14 DE NOVEMBRE, QUE APROVA EL TEXT 
REFÓS DE LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC (TRLCSP) 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
CEMSSA és una societat anònima propietat de l’Ajuntament de Calafell, és a dir, és una 
empresa pública que té la condició de poder adjudicador pel fet de complir amb els tres 
requisits previstos al TRLCSP: 
 

a) És una entitat creada específicament per a satisfer necessitats d’interès 
general. 

 
b) És una entitat amb personalitat jurídica pròpia, amb la forma de societat 

privada municipal. 
 

c) És una entitat que manté una relació d’instrumentalitat amb l’Ajuntament 
perquè aquest la finança de forma majoritària, controla la seva gestió i designa 
els seus òrgans de direcció. 

 
La present norma s’aprova a l’empara d’allò que preveu el Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en 
endavant, TRLCSP), quan a l’article 191 de la mateixa estableix que les Instruccions 
Internes aprovades per cada una de les societats públiques disposaran de tot el necessari 
per assegurar l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, 
confidencialitat, igualtat i no discriminació, en els procediments d’adjudicació dels 
contractes per elles promoguts; així com el compliment de la directriu per la qual 
l’adjudicació s’haurà d’efectuar de forma que recaigui en l’oferta econòmicament més 
avantatjosa. 
 
Addicionalment també s’ha incorporat en aquestes Instruccions la regulació dels 
contractes subjectes a regulació harmonitzada i un procediment d’adjudicació per a 
determinats tipus de contractes, els quals malgrat una interpretació literal de la regulació 
vigent en matèria de contractació estarien fora de l’àmbit de les instruccions internes, es 
considera convenient la seva inclusió a efectes de major difusió del procediment de 
selecció dels adjudicataris i, sobre tot, amb la intenció d’assegurar l’aplicació d’un 
procediment de contractació que tingui el major grau de similitud possible amb la resta de 
procediments de contractació. 
 
Els contractes afectats són els relatius a la compravenda, donació, permuta, arrendament i 
demés negocis jurídics anàlegs sobre béns immobles, valors negociables i propietats 
incorporals i els contractes relatius a serveis financers relacionats amb l’emissió, compra, 
venda i transferència de valors o altres instruments financers.  
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
Article 1. Objecte 
 
1.1. Aquestes instruccions internes de contractació tenen per objecte, de conformitat amb 
l’article 191 del TRLCSP, establir els procediments que seguirà la societat per a 
l’adjudicació dels contractes que no estiguin subjectes a regularització harmonitzada, és a 
dir per a aquells contractes diferents dels previstos en els articles 13 a 17 del TRLCSP. Tot 
això sens perjudici de que, per tal de facilitar l’activitat contractual de l’empresa, es reguli 
també, per les presents Instruccions, el procediment d’adjudicació dels contractes 
subjectes a regulació harmonitzada en base als dictats continguts al TRLCSP. 
 
1.2. En compliment del precepte esmentat aquestes instruccions es posaran a disposició 
de totes les persones interessades a través la seva publicació a Internet en el web de la 
societat. 
 
Article 2. Definicions 
 
Als efectes d’interpretar el contingut de les presents instruccions internes són vàlides les 
següents definicions: 
 

a) Contracte d’obres: Aquells contractes l’objecte dels quals sigui o bé l’execució 
d’una obra, o bé, conjuntament, el projecte i l’execució d’obres relatives a una de 
les activitats esmentades a l’annex I TRLCSP, o bé la realització, per qualsevol mitjà, 
d’una obra que respongui a les necessitat especificades per CEMSSA.  
 
Per obra s’entén el resultat d’un conjunt d’activitats de construcció o d’enginyeria 
civil destinada a complir por sí mateixa una funció econòmica o tècnica. 

 
b) Contracte de concessió d’obres: Aquells contractes que tinguin per objecte la 

realització pel concessionari d’alguna de les prestacions del contracte d’obres, 
incloses les de restauració i reparació de construccions existents, així com la 
conservació i el manteniment dels elements construïts, i en els que la 
contraprestació a favor d’aquell consisteix, o bé únicament en el dret a explotar 
l’obra, o bé en aquest dret acompanyat del dret a rebre un preu. 

 
c) Contracte de subministrament: Contractes diferents dels anteriors l’objecte dels 

quals sigui la compra, la compra a terminis, l’arrendament financer i l’arrendament 
amb o sense opció de compra, de productes.  

 
Un contracte l’objecte del qual sigui el subministrament de productes i, de forma 
accessòria, operacions de col·locació i instal·lació, es considerarà un contracte de 
subministrament. 

 



 

 

3 

 

d) Contracte de serveis: Contractes diferents dels contractes d’obres o de 
subministrament quan l’objecte sigui la prestació dels serveis esmentats a l’annex II 
TRLCSP. 
 
Un contracte que tingui per objecte, al mateix temps, el subministrament de 
productes i la prestació de serveis en el sentit de l’annex II es considerarà un 
contracte de serveis quan el valor dels serveis en qüestió sigui superior al dels 
productes inclosos en el contracte. 
 
Un contracte que tingui per objecte la prestació de serveis esmentats en l’annex II 
TRLCSP i inclogui activitats contemplades en l’annex I TRLCSP, que siguin 
accessòries en relació amb l’objecte principal del contracte, es considerarà un 
contracte de serveis. 

 
e) Contracte menor: Són contractes menors aquells l’import d’adjudicació dels quals 

sigui inferior a 50.000 euros en els cas de contractes d’obres i de concessió 
d’obres i de 18.000 euros en els de subministrament i serveis.  

 
f) Procediment negociat: El procediment negociat és aquell que s’aplica en els 

contractes amb import de licitació i adjudicació inferior a 1.000.000 euros en els 
casos de contractes d’obres i de concessió d’obres i de 100.000 en els de 
subministrament i serveis sempre i quan per la quantia no tingui la consideració de 
contracte menor. 

 
g) Procediment obert: És el procediment que s’aplica per l’adjudicació de contractes 

d’obres i de concessió d’obres inferiors 5.000.000 euros i de 200.000 euros en els 
de subministraments i serveis, i que en funció de l’import de licitació no es poden 
adjudicar mitjançant el procediment negociat. 

 
Article 3. Règim jurídic 
 
3.1. Els contractes que celebri la societat a l’empara d’aquestes instruccions tenen la 
consideració de contractes privats i es regeixen en allò relatiu a la seva preparació i 
adjudicació per aquestes instruccions i supletòriament pel previst al TRLCSP i les seves 
disposicions de desenvolupament. Pel que fa als seus efectes i extinció aquests contractes 
es regeixen per les normes de dret privat. 
 
3.2. Especialment són d’aplicació les normes de caràcter general sobre la contractació de 
tot el sector públic, previstes en el Títol preliminar i al Llibre I del TRLCSP, en allò que li 
sigui aplicable en tant que poder adjudicador que no té la consideració d’Administració 
pública. 
 
Article 4. Arbitratge 
 
La societat pot remetre a un arbitratge la solució de les diferències que puguin sorgir 
sobre els efectes, compliment i extinció dels contractes que celebri.  
 
Article 5. Jurisdicció competent 
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5.1. Sense perjudici de les competències atribuïdes a l’arbitratge en l’article 4 anterior 
d’aquestes instruccions internes, l’ordre jurisdiccional civil és el competent per a resoldre 
les controvèrsies o litigis relatius a la preparació, adjudicació, efectes, compliment i 
extinció dels contractes regulats en aquests instruccions internes. 
 
5.2. Així mateix aquest ordre jurisdiccional és el competent per a conèixer sobre les 
qüestions litigioses que afectin a la preparació i a l’adjudicació d’aquests contractes. 
 
5.3. La jurisdicció competent pels contractes subjectes a regulació harmonitzada que 
subscrigui CEMSSA és: 
 

a) La jurisdicció contenciós administrativa en relació als assumptes relatius a la 
preparació i adjudicació d’aquests contractes. 
 

b) La jurisdicció civil en relació als assumptes relatius als efectes, compliment i 
extinció d’aquests contractes. 

 
Article 6. Valor estimat dels contractes 
 
6.1. Als efectes de l’aplicació d’aquestes instruccions, el valor estimat dels contractes és el 
determinat per l’òrgan de contractació, sense incloure-hi l’IVA. 
 
6.2. El càlcul del valor estimat del contracte es fa de conformitat amb el que disposa 
l’article 88 TRLCSP. 
 
 
TÍTOL II. PERFIL DEL CONTRACTANT I PRINCIPIS REGULADORS 
 
 
Article 7. Perfil del contractant 
 
7.1. La Societat ha de difondre a través de la seva pàgina web oficial, o bé de la de 
l’Ajuntament de Calafell, el Perfil del Contractant, degudament identificat sota les 
paraules “Contractació: Perfil de Contractant”, i ha de ser accessible per a tots els 
possibles licitadors que accedeixen a la pàgina web a través d’Internet. 
 
7.2. El contingut mínim del perfil del contractant ha de ser el següent:  
 

1. Les presents Instruccions. 
 

2. Degudament separada entre els contractes d’obres, de concessió d’obres, de 
subministraments i de serveis la següent informació: 

 
- Anuncis de licitació. 

 
- Plecs de Clàusules Particulars i Prescripcions Tècniques, en el seu cas. 
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- Contractes Tipus. 
 

- Fases del procediment d’adjudicació. 
 

- Adjudicació dels contractes. 
 
7.3. La Societat ha de poder acreditar de forma fefaent el moment de l’inici de la difusió 
pública i la durada de la publicació de qualsevol informació que s’inclogui al Perfil 
Contractant, establint mecanismes i sistemes tècnics que ho permetin. 
 
Article 8. Principi de publicitat 
 
8.1. S’entén per principi de publicitat totes aquelles actuacions que la societat realitzi per 
garantir el coneixement, per part dels possibles licitadors, dels procediments de 
contractació i dels contractes formalitzats per la societat. 
 
8.2. S’estableix que els terminis assenyalats en dies en les presents Instruccions es 
consideren com a dies naturals, a no ser que expressament s’indiqui que són dies hàbils, i 
es compten de conformitat amb la normativa administrativa. 
 
Article 9. Principi de concurrència 
 
9.1. Als efectes de les presents Instruccions, s’entén per principi de concurrència totes 
aquelles actuacions per garantir el lliure accés, en aquells procediments que així 
s’estableixi, de tots aquells candidats capacitats per a la correcta realització de l’objecte 
contractual. 
 
9.2. En els procediments negociats que se celebrin a l’emparament de les presents 
Instruccions, s’entén garantit el principi de concurrència amb la petició d’ofertes a un 
mínim de tres candidats, sempre que sigui possible, seleccionats per la societat i que 
estiguin plenament capacitats per a l’execució del contracte. 
 
9.3. Excepcionalment, l’entitat també pot adjudicar de forma directa aquells contractes 
que, per raó d’import, així ho estableixin les presents Instruccions. 
 
Article 10. Principi de transparència 
 
Als efectes de les presents Instruccions, s’entén per principi de transparència totes aquelles 
actuacions que la societat realitzi amb la finalitat de donar a conèixer la seva contractació i 
garantir el coneixement per part de tercers dels diferents procediments i tràmits que 
integren els procediments de contractació subjectes a aquestes Instruccions, i en particular 
dels criteris de selecció i adjudicació, de la puntuació de l’adjudicació realitzada, així com 
el coneixement per part dels licitadors no adjudicataris dels motius que justifiquin la seva 
exclusió o no adjudicació a través del procediment previst en les presents Instruccions. 
 
Article 11. Principi de confidencialitat 
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11.1. Als efectes de les presents Instruccions, s’entén per principi de confidencialitat 
l’obligació de la societat, dels seus òrgans de contractació i de les diferents persones que 
intervinguin en els procediments de contractació, de no divulgar la informació facilitada 
pels candidats que aquestes hagin designat com confidencial. En particular, té aquest 
caràcter els secrets tècnics o comercials i els aspectes confidencials de les ofertes que 
expressament indiqui el licitador. 
 
11.2. No té la consideració d’informació confidencial aquella documentació o informació 
que la societat hagi de fer pública per garantir els principis regulats a les presents 
Instruccions. 
 
Article 12. Principis d’igualtat i no discriminació 
 
12.1. Els procediments de contractació regulats en les present Instruccions han de garantir 
la igualtat de tractament de tots els licitadors i la no discriminació, per cap causa, dels 
mateixos, i no es pot realitzar cap actuació que tingui com a finalitat afavorir a uns 
licitadors o perjudicar-ne d’altres. Els requisits de solvència econòmica i financera, 
professional i tècnica que, degudament justificats, s’estableixin en el Plec de Clàusules 
Particulars no poden vulnerar el principi d’igualtat i no discriminació. 
 
12.2. En cap cas es poden establir prescripcions tècniques que esmentin productes d’una 
fabricació o procedència determinades o procediments especials que tinguin per objecte 
afavorir o eliminar determinades empreses o productes, a no ser que aquestes 
prescripcions tècniques resultin indispensables per a la definició de l’objecte del contracte. 
En particular, no es poden fer referències a marques, patents o tipus, o un origen o 
procedència determinats, amb les excepcions derivades de raons tècniques o artístiques o 
per qualsevol altra raó relacionada amb la protecció de drets d’exclusivitat. No obstant 
això, s’admeten aquestes referències acompanyades de la menció “o equivalent” quan 
sigui difícil definir l’objecte contractual a través de prescripcions tècniques suficientment 
precises o intel·ligibles. 
 
12.3. Qualsevol aclariment o precisió que es realitzi sobre els plecs, condicions del 
contracte, etc. s’ha de posar en coneixement dels licitadors a través del Perfil del 
Contractant. 
 
 
TÍTOL III. ÒRGANS DE CONTRACTACIÓ I ASSISTÈNCIA 
 
 
Article 13. Òrgans de contractació 
 
13.1. En els contractes menors l’adjudicació correspon al President de la societat, què 
formalitza l’ordre de comanda que la societat trasllada a l’adjudicatari. Aquesta ordre de 
comanda té plena eficàcia obligatòria per les parts. 
 
13.2. En la resta de contractes, l’acord d’adjudicació correspon al Consell d’administració 
d’acord amb la proposta de la presidència, de la gerència o de la mesa d’adjudicació, la 
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composició de la qual es troba definida a l’article 15 de les presents Instruccions. 
L’adjudicació ha de ser notificada a l’adjudicatari i a la resta de licitadors. 
 
13.3. Per a la realització d’aquestes notificacions s’utilitza preferentment la tramesa de 
l’acord a l’adreça de correu electrònic que el licitador hagi indicat en la seva oferta. En 
defecte d’aquesta adreçada també es pot utilitzar com a forma de notificació el fax i, en 
darrer terme, el correu postal ordinari. 
 
Article 14. Funcions de l’òrgan de contractació 
 
Les funcions de l’òrgan de contractació de la societat són les assignades per les presents 
Instruccions, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, i són les següents:  
 

a) Aprovació dels Plecs de Clàusules Particulars i els de Prescripcions Tècniques. 
 

b) Designació dels membres de la Mesa de Contractació, Unitat Tècnica o altres 
òrgans assessors. 

 
c) Exclusió de les ofertes anormals o desproporcionades.  

 
d) Adjudicació del contracte. 

 
e) Interpretació, modificació i resolució del contracte. 

 
Article 15. Mesa de Contractació 
 
15.1. En els procediments ordinaris, per a l’adjudicació de contractes diferents al 
procediment negociat o contractes menors, l’òrgan de contractació està assistit per una 
Mesa de Contractació, d’acord amb el que s’estableixi al Plec de Clàusules Particulars. 
L’òrgan de contractació ha d’establir els membres integrants de la Mesa de Contractació, 
els quals poden estar assistits per un o més experts. 
 
15.2. En la resta de contractes, l’òrgan de contractació o el Plec de Clàusules Particulars 
poden establir, de manera potestativa, una Mesa de Contractació. 
 
15.3. La designació dels membres de la Mesa pot fer-se amb caràcter permanent o de 
manera específica per a l’adjudicació d’un o més contractes. Si és permanent o se li 
atribueixen funcions per a una pluralitat de contractes, la seva composició ha de publicar-
se al Perfil de contractant de l’entitat. 
 
Article 16. Funcions de la Mesa de contractació 
 
16.1. Són funcions de la Mesa de Contractació o Unitat Tècnica: 
 

a) La qualificació de la documentació acreditativa de la personalitat i, si s’escau, de la 
representació i la capacitat per a contractar, així com de la documentació relativa a 
les causes d’exclusió per a contractar. 
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b) La valoració de la solvència econòmica, financera, tècnica o professional. 
 

c) La notificació dels defectes esmenables i la determinació dels empresaris admesos i 
no admesos a la licitació.  

 
d) La valoració de les ofertes. En els supòsits que la valoració de les proposicions hagi 

de tenir en consideració criteris diferents del preu, la Mesa pot sol·licitar, abans de 
formular la proposta, els informes tècnics que consideri precisos. 

 
Aquests informes també es poden sol·licitar quan sigui necessari verificar que les 
ofertes compleixen amb les especificacions tècniques del Plec. 

 
e) La celebració de l’obertura pública de les ofertes econòmiques i la resolució de 

qualsevol incidència que es produeixi durant l’acte. 
 

f) La valoració de la concurrència de les ofertes anormals o desproporcionades. 
 

g) L’elevació de la proposta d’adjudicació del contracte a l’òrgan de contractació. 
 

h) Totes les funcions necessàries per a la qualificació i valoració de les proposicions, 
així com per a formular una proposta d’adjudicació, i aquelles altres que li 
atribueixi l’òrgan de contractació de la societat. 

 
16.2. Als membres de la mesa de contractació se’ls garanteix el seu dret a emetre el seu 
parer quan sigui contrari a la majoria, i a que consti en acta la seva actitud raonada. 
 
Article 17. Valoració de les proposicions i proposta d’adjudicació quan no es 
constitueixi una Mesa de Contractació 
 
En els procediments d’adjudicació en els quals no es constitueixi una Mesa de 
contractació, la valoració de la solvència econòmica i financera, tècnica o professional, així 
com de les ofertes presentades, correspon als serveis tècnics que l’òrgan de contractació 
designi. Igualment ha de formular la proposta d’adjudicació del contracte a l’empara dels 
informes tècnics de valoració de l’oferta, si es consideren necessaris. 
 
Article 18. Responsable del contracte 
 
18.1. Tots els contractes tenen un responsable, càrrec que recau en la persona que 
nomena l’òrgan de contractació de la societat. Aquest responsable s’encarrega de 
supervisar la seva execució així com adoptar les decisions i dictar les instruccions que 
siguin necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació 
pactada.  
 
18.2. Aquestes facultats s’entenen sense perjudici de les que corresponguin al Director 
Facultatiu en el contracte d’obres. 
 
 



 

 

9 

 

TÍTOL IV. ELS CONTRACTISTES 
 
 
Article 19. Els contractistes 
 
19.1. Poden celebrar els contractes regulats en les presents Instruccions les persones 
naturals o jurídiques, de naturalesa pública o privada i espanyoles o estrangeres, que 
tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin la seva solvència econòmica i financera, tècnica 
o professional, i no es trobin incurses en causa de prohibició de contractar de conformitat 
amb el que s’estableix a les presents Instruccions, requisits que han de concórrer en el 
moment de finalització del termini de presentació d’ofertes. 
 
19.2. La societat pot contractar amb licitadors o candidats que participin conjuntament. 
Les unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a aquest efectes, no han de 
formalitzar les unions en escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació del 
contracte al seu favor. Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals queden 
obligats solidàriament i han de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb 
poders bastants per a exercitar els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció, sense perjudici de l’existència de poders mancomunats 
que puguin atorgar per a cobraments i pagaments de quantia significativa. 
 
19.3. A l’efecte de la licitació, els empresaris que desitgin concórrer integrats en una unió 
temporal han d’indicar els noms i les circumstàncies dels que la constitueixin i la 
participació de cadascun, així com que es comprometen a constituir-se formalment en 
unió temporal en cas de resultar adjudicataris. 
 
19.4. La durada de les unions temporals d’empresaris ha de coincidir amb la del contracte 
fins a la seva extinció. 
 
Article 20. Capacitat d’obrar dels contractistes 
 
20.1. Els contractistes han d’acreditar la seva capacitat d’obrar, la seva representació en 
tots els procediments d’adjudicació regulats en les presents Instruccions, així com que no 
incorren en cap causa de prohibició per contractar. La forma d’acreditar aquesta capacitat 
és l’establerta al TRLCSP i/o a les presents Instruccions. 
 
20.2. No obstant, en els contractes menors s’entén acreditada la capacitat de l’empresari 
o professional amb la presentació de la factura corresponent, sempre que aquesta reuneixi 
i contingui les dades i els requisits establerts en la normativa que regula el deure d expedir 
i lliurar la factura. 
 
20.3. En els casos que així ho estableixi la legislació específica, pot exigir-se als 
contractistes que acreditin la seva inscripció, en el moment de la licitació, en un registre 
professional o mercantil que els habiliti per a l’exercici de l’activitat objecte de la prestació 
del contracte. 
 
20.4. En el cas de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o de 
l’Espai Econòmic Europeu en les que la legislació de l’estat respectiu exigeixi la inscripció 
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en un registre professional o comercial, és suficient l’acreditació de la inscripció, la 
presentació d’una declaració jurada o d’un certificat dels previstos en els Annexos IX A, IX 
B o IX C de la Directiva 2004/18, de 31 de març, del Parlament Europeu i del Consell, 
sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres, de 
subministrament i de serveis, d’acord a les condicions previstes en l’Estat membre en el 
qual es trobin establertes. 
 
20.5. Les persones jurídiques només poden se adjudicatàries dels contactes regulats en 
aquestes Instruccions, les prestacions dels quals estiguin compreses dintre de les finalitats, 
objecte o àmbit d’activitat que, segons els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin 
propis. 
 
20.6. En cap cas poden concórrer a les licitacions els empresaris que haguessin participat 
en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris dels 
contractes, sempre que aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure 
concurrència o suposi un tracte privilegiat respecte a la resta de licitadors. 
 
Article 21. Empreses no pertanyents a la Unió Europea i principi de reciprocitat 
 
21.1. Les empreses d’Estats no pertanyents a la Unió Europea o a l’Espai Econòmic 
Europeu, a més d’acreditar la seva capacitat d’obrar conforme a la legislació del seu estat 
d’origen i la seva solvència econòmica i financera, tècnica o professional, han de justificar, 
mitjançant informe de la respectiva representació diplomàtica espanyola, que s’ha 
d’acompanyar a la documentació que es presenti, que l’Estat de procedència de l’empresa 
estrangera admet, al seu torn, la participació d’empreses espanyoles en la contractació 
amb l’Administració, en forma substancialment anàloga (informe sobre reciprocitat). 
 
21.2. Quan es tracti de contractes d’obres és 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. 
 
Article 22. Solvència econòmica i financera del candidat 
 
22.1. Els licitadors han d'acreditar la solvència econòmica i financera per a l'execució del 
contracte, entenent per aquesta l'adequada situació econòmica i financera de l'empresa 
amb la finalitat de garantir la correcta execució del contracte. 
 
22.2. El nivell de solvència econòmica i financera és específic per a cada contracte i la seva 
exigència ha de ser adequada i proporcionada a les característiques de la prestació 
contractada. L’òrgan de contractació pot escollir els mitjans per acreditar la solvència 
econòmica i financera que s’estableixen al TRLCSP o aquells altres que consideri adients. 
En qualsevol cas, els mitjans per acreditar la solvència econòmica i financera han de figurar 
en els corresponents Plecs de Clàusules Particulars reguladors del contracte. 
 
22.3. Si per una raó justificada el licitador no es troba en condicions de presentar les 
referències sol·licitades, pot acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà de 
qualsevol altre document que la societat consideri adequat. 
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Article 23. Solvència tècnica o professional 
 
23.1. Els licitadors han d’acreditar la solvència tècnica o professional per a l'execució del 
contracte, entenent per ella la capacitació tècnica o professional per a l'adequada 
execució del mateix, bé per disposar d’experiència anterior en contractes similars i/o per 
disposar del personal i mitjans tècnics suficients. 
 
23.2. El nivell de solvència tècnica o professional és específic per a cada contracte i la seva 
exigència ha de ser adequada i proporcionada a les característiques de la prestació 
contractada. L’òrgan de contractació pot escollir els mitjans per acreditar la solvència 
tècnica o professional que s’estableixen al TRLCSP o aquells altres que consideri adients. 
En qualsevol cas, els mitjans per acreditar la solvència tècnica o professional han de figurar 
en els corresponents Plecs de Clàusules Particulars reguladors del contracte. 
 
23.3. La societat pot exigir la classificació dels contractistes de conformitat amb el què 
estableixi la normativa de contractació pública, establint-ho al Plec de Clàusules Particulars 
i a l’anunci de licitació, si s’escau. 
 
Article 24. Certificats de garantia de qualitat 
 
24.1. Quan l’òrgan de contractació de la societat exigeixi la presentació de certificats 
expedits per organismes independents que acreditin que el licitador compleix 
determinades normes d’assegurament de la qualitat, han de fer referència als sistemes 
d’assegurament de la qualitat basats en la sèrie de Normes europees en la matèria, 
certificades per organismes conformes a les normes europees relatives a la certificació. 
 
24.2. Es reconeixen també els certificats equivalents expedits per organismes autoritzats 
establerts en altres Estats membres de la Unió Europea. També s’han d’acceptar altres 
proves de mesures equivalents d’assegurament de la qualitat que presentin els licitadors 
que no tinguin accés a dites certificacions o no tinguin cap possibilitat d’obtenir-los en el 
termini fixat. 
 
Article 25. Prohibicions de contractar 
 
En cap cas poden contractar amb l’entitat, quedant excloses de la participació en els 
procediments de licitació, les persones en les que concorri alguna de les causes de 
prohibició de contractar previstes al TRLCSP. 
 
 
TÍTOL V. ACTUACIONS PREPARATÒRIES DELS CONTRACTES 
 
 
Article 26. Expedient de contractació 
 
26.1. Els expedients de contractació s’inicien amb la descripció de la necessitat que es 
pretén satisfer amb el contracte i amb la justificació de la idoneïtat del contracte per 
satisfer aquesta necessitat. 
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26.2. Els expedients de contractació poden ser de tramitació ordinària, urgent i 
d’emergència. En cas que no s’indiqui res al respecte, s’entén que la tramitació és 
ordinària. 
 
26.3. Poden ser objecte de tramitació urgent quan concorrin necessitats inajornables o 
quan calgui accelerar la seva tramitació per raons d’interès públic. Els expedients 
qualificats d’urgents segueixen la mateixa tramitació que els ordinaris, amb les següents 
particularitats : 
 

a) CEMSSA pot acordar l’inici de l’execució del contracte, encara que no s’hagi 
formalitzat aquest, sempre que s’hagin constituït les garanties previstes, en el seu 
cas, en el plec per al compliment de les obligacions del contracte. 
 

b) El termini per presentar sol·licituds de participació o per presentar ofertes es 
redueix a la meitat dels terminis previstos per a la tramitació ordinària.  

 
26.4. Quan la societat hagi d’actuar de manera immediata a causa d’esdeveniments 
catastròfics o de situacions que suposin un greu perill es pot tramitar l’expedient per 
emergència. L’expedient per emergència s’ajusta a la següent tramitació excepcional: 
 

a) L’òrgan de contractació competent, sense obligació de tramitar expedient, pot 
ordenar l’execució de tot allò que sigui necessari per posar remei a l’esdeveniment 
que s’ha produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el 
seu objecte, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits en aquestes 
instruccions. 
 

b) Executades les actuacions objecte d’aquest règim excepcional, l’òrgan de 
contractació ha de procedir a aprovar les actuacions realitzades i de la despesa 
corresponent. 

 
Article 27. Plec de clàusules 
 
27.1. En tot procediment de contractació, a excepció dels contractes menors, s’elabora un 
plec de clàusules particulars en el qual s’estableixi com a mínim el següent contingut: 
 

a) L’objecte del contracte. 
 

b) Les característiques bàsiques del contracte. 
 

c) El pressupost de licitació. 
 

d) La durada del contracte i les seves pròrrogues, si s’escau. 
 

e) Els drets i obligacions específics de les parts del contracte. 
 

f) Les condicions essencials de caràcter tècnic, jurídic i econòmic que regeixen la 
licitació i el contracte. 
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g) El procediment i la forma d’adjudicació. 
 

h) Els documents a presentar pels licitadors, així com la forma i contingut de les 
proposicions. 
 

i) Les modalitats de recepció de les ofertes. 
 

j) Els criteris d’adjudicació i la seva ponderació. 
 

k) Els aspectes econòmics i tècnics objecte de negociació en els procediments 
negociats. 
 

l) El règim d’admissió de variants. 
 

m) Les garanties que han de constituir, en el seu cas, els licitadors o l’adjudicatari. 
 

n) La informació de les condicions de subrogació en els contractes de treball, si 
s’escau. 
 

o) El sistema de revisió de preus, si s’escau. 
 

p) Les causes i condicions en que es pot dur a terme una modificació contractual, de 
conformitat amb les disposicions contingudes al TRLCSP. 
 

27.2. Quan la naturalesa del contracte ho faci convenient, es poden redactar plecs de 
prescripcions tècniques que han de contenir les especificacions tècniques necessàries per a 
l’execució del contracte. L’elaboració d’aquests plecs de prescripcions tècniques ha de 
tenir en compte el que estableix l’article 117 TRLCSP. 
 
27.3. Les clàusules del plec de clàusules particulars i, en el seu cas, el plec de prescripcions 
tècniques es consideren part integrant del contracte i la presentació de l’oferta suposa la 
seva acceptació incondicionada. 
 
Article 28. Propostes d’adjudicació 
 
En les propostes d'adjudicació que es formulin a l’emparament de les presents 
Instruccions, ha de figurar l'ordre de prelació dels licitadors que han formulat una 
proposta admissible, amb les puntuacions que han obtingut. Les propostes d'adjudicació 
no generen cap dret mentre no s’aprovi l’adjudicació. 
 
Article 29. Normes de publicitat 
 
29.1. Les licitacions, amb les excepcions que es detallen en aquestes instruccions, 
s’anuncien al perfil del contractant de l’entitat i, l’anunci es manté fins a l’adjudicació del 
contracte, garantint així el principi de publicitat. 
 
29.2. El termini de difusió pública de la informació contractual es manté un mínim d’un 
mes a comptar des de la data d’adjudicació del contracte. 
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29.3. Les convocatòries de licitacions també poden anunciar-se a la premsa diària escrita. 
Així mateix, l’òrgan de contractació pot decidir la publicació de l’anunci al Diari Oficial de 
la Unió Europea o altres Diaris oficials. 
 
29.4. Els anuncis descrits en aquest article es realitzen a efectes merament informatius, 
sense que tinguin cap transcendència jurídica a efectes de determinació de terminis i per a 
la presentació d’ofertes o sol·licituds. 
 
29.5. Els contractes menors no requereixen cap tipus d’anunci de licitació. 
 
29.6. Les adjudicacions dels contractes regulats en les presents Instruccions, a excepció 
dels contractes menors, s’anuncien al Perfil de Contractant de la societat. 
 
Article 30. Terminis de concurrència 
 
30.1. En els procediments oberts, el termini mínim per la presentació de les ofertes és de 
12 dies pels contractes de subministraments i serveis i de 16 dies pels contractes d’obres i 
de concessió d’obres, a partir de la data de publicació de l’anunci.  
 
30.2. En els procediments negociats amb publicitat, el termini mínim per la presentació de 
les sol·licituds de participació és de 12 dies a partir de la data de publicació de l’anunci. En 
aquests procediments, el termini mínim de presentació de les ofertes per part dels 
candidats seleccionats és de 10 dies a comptar des de la data de l’enviament de la 
invitació. 
 
30.3. Els terminis regulats en els dos punts anteriors poden ser reduïts a la meitat en cas 
d’urgència degudament justificada i motivada a l’expedient de contractació. 
 
30.4. En el supòsit que es faci un anunci previ, els terminis mínims establerts es poden 
reduir en 4 dies. 
 
30.5. En els procediments negociats sense publicitat, el termini de consulta i presentació 
es determina en cada cas al Plec de clàusules particulars i en la carta d’invitació als 
candidats seleccionats. En tot cas, cal establir un termini suficient per garantir la 
concurrència, igualtat de tracte i no discriminació dels licitadors. 
 
30.6. Aquests terminis tenen caràcter de mínim i poden ser ampliats quan el grau de 
complexitat del contracte així ho requereixi. 
 
 
TÍTOL VI. PROCEDIMENTS DE SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA I ADJUDICACIÓ DELS 
CONTRACTES 
 
 
Article 31. El quadre dels procediments d’adjudicació dels contractes 
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Els contractes s’adjudiquen en atenció al seu import seguint els procediments 
d’adjudicació que s’indiquen al quadre següent (imports en euros i sense IVA): 
 
 
DENOMINACIÓ CONTRACTE 

MENOR 
CONTRACTES ADJUDICATS 
EN PROCEDIMENT 
NEGOCIAT 

CONTRACTES 
ADJUDICATS EN 
PROCEDIMENT 
OBERT 

CONTRACTES 
SOTA REGULACIÓ 
HARMONITZADA 

PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ 
DIRECTA 

NEGOCIAT 
SENSE 
PUBLICITAT 

NEGOCIAT 
PUBLICITAT 
WEB 

OBERT REGULACIÓ 
HARMONITZADA 

CONTRACTES OBRES I 
CONCESSIONS 
D’OBRES 

< 50.000 ≥ 50.000  
< 200.000 

≥ 200.000 
 < 1.000.000 

≥ 1.000.000 
 < 5.000.000 

≥ 5.000.000 

SUBMINISTRAMENTS I 
SERVEIS 

< 18.000 ≥ 18.000  
< 50.000 

≥ 50.000 
 < 100.000 

≥ 100.000 
 < 200.000 

≥ 200.000 

 
 
Capítol 1. Normes relatives als contractes menors 
 
 
Article 32. Els contractes menors 
 
32.1. Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb 
capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per a realitzar la 
prestació.  
 
32.2. La tramitació de l’expedient només exigeix el pressupost de la prestació a què es 
refereix el contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura. A més a més, 
en el contracte d’obres s’exigeix el projecte de les obres, quan les normes específiques 
l’exigeixin i l’informe de supervisió del projecte quan el treball afecti a l’estabilitat, 
seguretat o estanquitat de l’obra. 
 
32.3. En aquests contractes es pot exigir la constitució d’una garantia en funció del seu 
import i de les seves característiques. Igualment es pot fixar un termini de garantia que no 
pot ser superior a 1 any. 
 
 
Capítol 2. Normes relatives al procediment negociat sense publicitat 
 
 
Article 33. Concepte i aplicació 
 
33.1. El contracte s’adjudica al licitador que presenti l’oferta econòmicament més 
avantatjosa escollit de forma justificada desprès de sol·licitar un mínim de tres propostes. 
 
33.2. També són objecte de procediment negociat, prèvia justificació documental i 
motivada a l’expedient, els contractes en els que, malgrat superar els imports indicats a 
l’article 31 de les presents instruccions, hi concorri algun dels supòsits següents: 
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a) Quan les ofertes econòmiques presentades en un procediment de concurrència 

obert no siguin admeses o no hagi estat presentada cap proposició, sempre que 
no es modifiquin de forma substancial les condicions inicials del contracte. 

 
b) Quan, per raó de les seves característiques o dels riscos que comporti, no sigui 

possible determinar prèviament el preu del contracte. 
 

c) En casos d’urgència degudament justificats. 
 

d) Quan l’objecte del contracte siguin prestacions de caràcter intel·lectual o serveis 
financers i no sigui possible adjudicar-lo per procediment obert. 

 
Article 34. Tramitació 
 
34.1. CEMSSA ha de tramitar internament una fitxa de contractació on hi consti: 
 

a) La naturalesa i l’extensió de les necessitats a cobrir. 
 

b) La idoneïtat de l’objecte del contracte i el seu contingut. 
 

c) El plec de condicions administratives i tècniques amb els requeriments tècnics, 
organitzatius i econòmics necessaris per a una correcta execució del contracte. 

 
d) L’acreditació de l’existència de crèdit. 

 
34.2. L’òrgan de contractació competent segons les presents instruccions internes aprova 
els Plecs de clàusules administratives i tècniques, previ informe favorable dels Serveis 
Jurídics amb anterioritat a la licitació.  
 
34.3. CEMSSA ha de convidar a presentar oferta a un mínim de tres empresaris escollits 
prèviament i capacitats per a executar el contracte. La carta d’invitació ha d’indicar la data 
i el lloc per a presentar les ofertes i s’acompanya dels Plecs Reguladors. 
 
Les invitacions s’han d’enviar simultàniament i per qualsevol mitjà escrit a tots els 
empresaris escollits. 

 
Dins de l’expedient de contractació ha de quedar acreditat l’enviament i recepció de les 
invitacions. 
 
34.4. El termini de presentació de les sol·licituds per a participar en el procediment és el 
fixat per CEMSSA atenent al temps raonable que necessitin els licitadors per a preparar-
les. La presentació de la sol·licitud implica de forma automàtica l’acceptació 
incondicionada del contingut de la totalitat dels Plecs. 
 
Les proposicions han de contenir, com a mínim, els documents següents: 
 

a) Els que acreditin la personalitat i representació de l’empresari. 
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b) Els que acreditin la solvència econòmica i tècnica. 

 
c) Declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar. 

 
d) Els que acreditin el compliment de les obligacions fiscals i socials. 

 
e) Altres documents previstos en el plec. 

 
La inscripció en el Registre de Licitadors exonera de la presentació de la major part 
d’aquesta documentació sempre que a la proposició hi hagi una declaració relativa a la 
vigència de les dades. 
 
34.5. Rebudes les propostes o ofertes, s’inicia un procés de negociació amb els licitadors. 
Durant la negociació s’ha de vetllar per tal que tots els licitadors rebin un tracte igual. En 
particular no es pot facilitar, de forma discriminatòria, informació que pugui atorgar 
avantatges a determinats licitadors respecte de la resta. 
 
34.6. El contracte ha d’adjudicar-se al licitador que presenti l’oferta econòmicament més 
avantatjosa. Per a determinar això s’utilitza habitualment el criteri del preu més baix però 
es poden utilitzar més criteris com la qualitat, el termini d’execució, les característiques 
mediambientals o socials, el valor tècnic, les característiques estètiques o funcionals, el 
manteniment, etc.  
 
34.7. L’òrgan de contractació competent segons les presents instruccions internes resol 
l’adjudicació, que ha de ser motivada. El termini màxim per a l’adjudicació és de 20 dies 
naturals si el preu es l’únic criteri i de 30 dies naturals si hi intervenen altres criteris. 
Aquests terminis poden ser ampliats en 30 dies naturals en cas que hi concorrin 
circumstàncies o fets que així ho aconsellin. 

 
34.8. No es pot declarar deserta una licitació quan hi hagi una oferta que resulti 
admissible en aplicació dels criteris d’adjudicació. 
 
34.9. A l’expedient s’ha de deixar constància de les ofertes rebudes i de les raons per a la 
seva acceptació o rebuig. 
 
34.10. L’adjudicació s’ha de notificar a tots els licitadors, que poden sol·licitar, en un 
termini de 15 dies des de la recepció, que CEMSSA expliqui els motius del refús de la seva 
proposta i les característiques de la proposició de l’adjudicatari. 
 
Article 35. Garanties 
 
35.1. En atenció a la quantia, termini d’execució i possible concurrència d’ofertes, el plec 
de clàusules administratives pot exigir la constitució de garanties, tant la definitiva com, en 
el seu cas, la provisional. 
 
35.2. L’import de la garantia no pot ser superior al vint per cent de l’import d’adjudicació. 
La garantia pot ser prestada en qualsevol de les formes previstes al TRLCSP.  
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35.3. La vigència de la garantia és per tot el termini que duri el període d’execució més el 
termini de garantia.  
 
 
Capítol 3. Normes relatives al procediment negociat amb publicitat 
 
 
Article 36. Concepte i aplicació 
 
El contracte s’adjudica al licitador que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa 
escollit de forma justificada desprès de sol·licitar un mínim de tres propostes. 
 
Article 37. Tramitació 
 
37.1. CEMSSA tramita internament una fitxa de contractació on hi consta: 
 

a) La naturalesa i l’extensió de les necessitats a cobrir. 
 

b) La idoneïtat de l’objecte del contracte i el seu contingut. 
 

c) El plec de condicions administratives i tècniques amb els requeriments tècnics, 
organitzatius i econòmics necessaris per a una correcta execució del contracte. 

 
d) L’acreditació de l’existència de crèdit. 

 
37.2. L’òrgan de contractació competent segons les disposicions d’aquestes instruccions 
internes aprova els Plecs de clàusules administratives i tècniques, previ informe favorable 
dels Serveis Jurídics amb anterioritat a la licitació.  
 
37.3. Es fa l’anunci de licitació a través del Perfil del Contractant. En el Plec de clàusules es 
pot limitar el número de licitadors que han de ser convidats a presentar ofertes. En tot cas, 
el número de licitadors no pot ser inferior a tres, sempre que sigui possible. 
 
37.4. Els interessats han de presentar les seves sol·licituds de participació a través del Perfil 
contractant o a través del mitjà que s’estableixi al Plec de Clàusules Particulars o a l’anunci. 
 
37.5. La societat, en el supòsit que no hagi limitat el número de licitadors, convida a tots 
els licitadors capacitats a presentar les ofertes. No obstant, en el supòsit que s’hagi limitat 
el número de licitadors, la societat únicament ha de convidar al número de licitadors 
indicat a l’anunci, entre totes les sol·licituds de participació rebudes. Els criteris de selecció, 
si s’escauen, es determinen al Plec de Clàusules Particulars. 

 
37.6. CEMSSA ha de convidar a presentar oferta a un mínim de tres empresaris escollits 
prèviament i capacitats per a executar el contracte. La carta d’invitació indica la data i el 
lloc per a presentar les ofertes i serà acompanyada dels Plecs Reguladors. 
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Les invitacions s’han d’enviar simultàniament i per qualsevol mitjà escrit a tots els 
empresaris escollits. 

 
Dins de l’expedient de contractació ha de quedar acreditat l’enviament i recepció de les 
invitacions. 
 
37.7. El termini de presentació de les sol·licituds per a participar en el procediment és el 
fixat a l’article 30 de les presents instruccions internes. La presentació de la sol·licitud 
implica de forma automàtica l’acceptació incondicionada del contingut de la totalitat dels 
Plecs. 
 
Les proposicions han de contenir, com a mínim, els documents següents: 
 

a) Els que acreditin la personalitat i representació de l’empresari. 
 

b) Els que acreditin la solvència econòmica i tècnica. 
 

c) Declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar. 
 

d) Els que acreditin el compliment de les obligacions fiscals i socials. 
 

e) Altres documents previstos en el plec. 
 
La inscripció en el Registre de Licitadors exonera de la presentació de la major part 
d’aquesta documentació sempre que a la proposició hi hagi una declaració relativa a la 
vigència de les dades. 
 
37.8. Rebudes les propostes o ofertes, s’inicia un procés de negociació amb els licitadors. 
Durant la negociació s’ha de vetllar per tal que tots els licitadors rebin un tracte igual. En 
particular no es pot facilitar, de forma discriminatòria, informació que pugui atorgar 
avantatges a determinats licitadors respecte de la resta. 
 
37.9. El contracte ha d’adjudicar-se al licitador que presenti l’oferta econòmicament més 
avantatjosa. Per a determinar això s’utilitza habitualment el criteri del preu més baix però 
es poden utilitzar més criteris com la qualitat, el termini d’execució, les característiques 
mediambientals o socials, el valor tècnic, les característiques estètiques o funcionals, el 
manteniment, etc.  

 
37.10. L’òrgan de contractació competent segons aquestes instruccions resol l’adjudicació, 
que ha de ser motivada. El termini màxim per a l’adjudicació és de 20 dies naturals si el 
preu es l’únic criteri i de 30 dies naturals si hi intervenen altres criteris. Aquests terminis 
poden ser ampliats en 30 dies naturals en cas que hi concorrin circumstàncies o fets que 
així ho aconsellin. 

 
37.11. No es pot declarar deserta una licitació quan hi hagi una oferta que resulti 
admissible en aplicació dels criteris d’adjudicació. 
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37.12. A l’expedient s’ha de deixar constància de les ofertes rebudes i de les raons per a la 
seva acceptació o rebuig. 
 
37.13. L’adjudicació es notifica a tots els licitadors, que poden sol·licitar, en un termini de 
15 dies des de la recepció, que CEMSSA expliqui els motius del refús de la seva proposta i 
les característiques de la proposició de l’adjudicatari. 
 
37.14. L’adjudicació es publica al Perfil de Contractant. 
 
Article 38. Garanties 
 
38.1. En atenció a la quantia, termini d’execució i possible concurrència d’ofertes, el plec 
de clàusules administratives pot exigir la constitució de garanties, tant la definitiva com, en 
el seu cas, la provisional. 
 
38.2. L’import de la garantia no pot ser superior al vint per cent de l’import d’adjudicació. 
La garantia pot ser prestada en qualsevol de les formes previstes al TRLCSP.  
 
38.3. La vigència de la garantia és per tot el termini que duri el període d’execució més el 
termini de garantia.  
 
 
Capítol 4. Normes relatives al procediment obert 
 
 
Article 39. Concepte i aplicació 
 
39.1. Tots els empresaris interessats poden presentar la seva proposició i el contracte 
s’adjudica al licitador que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa escollit de 
forma justificada desprès de la tramitació del procediment. 
 
39.2. En aquest procediment queda exclosa tota negociació dels termes del contracte amb 
els licitadors. 
 
Article 40. Tramitació 
 
40.1. CEMSSA tramita internament una fitxa de contractació on hi consti: 

 
a) La naturalesa i l’extensió de les necessitats a cobrir. 

 
b) La idoneïtat de l’objecte del contracte i el seu contingut. 

 
c) El plec de condicions administratives i tècniques amb els requeriments tècnics, 

organitzatius i econòmics per a una correcta execució del contracte i els criteris de 
valoració de les ofertes. 

 
d) L’acreditació de l’existència de crèdit. 
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40.2. L’òrgan de contractació competent segons les presents instruccions internes aprova 
els Plecs de clàusules administratives i tècniques, previ informe favorable dels Serveis 
Jurídics amb anterioritat a la licitació.  
 
40.3. La licitació es publica en el perfil del contractant, des d’on els licitadors tenen accés 
als Plecs Reguladors.  
 
40.4. El termini de presentació de les sol·licituds per a participar en el procediment és el 
fixat a l’article 30 de les presents instruccions internes. La presentació de la sol·licitud 
implica de forma automàtica l’acceptació incondicionada del contingut de la totalitat dels 
Plecs. 
 
Les proposicions han de contenir els següents documents: 
 

a) Els que acreditin la personalitat i representació de l’empresari. 
 

b) Els que acreditin la solvència econòmica i tècnica. En aquest sentit, CEMSSA pot 
exigir classificació empresarial pels contractes d’obres d’import igual o superior a 
350.000 € o de serveis d’import igual o superior a 120.000 €. 

 
c) Declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar. 

 
d) Els que acreditin el compliment de les obligacions fiscals i socials. 

 
e) Altres documents previstos en el plec. 

 
La inscripció en el Registre de Licitadors exonera de la presentació de la major part 
d’aquesta documentació sempre que a la proposició hi hagi una declaració relativa a la 
vigència de les dades. 
 
40.5. La Mesa de Contractació es constitueix per a portar a terme quatre actuacions en els 
casos en els que el preu no sigui l’únic criteri d’adjudicació: 

 
a) Mesa 1: Anàlisi de la documentació administrativa i jurídica presentada pels 

licitadors. 
 

b) Mesa 2: Obertura del sobre 2A relatiu a l’acreditació dels criteris d’adjudicació que 
no poden ser aplicats de forma automàtica sinó que depenen d’un judici de valor. 

 
c) Mesa 3: Valoració de les puntuacions obtingudes pels licitadors en relació al sobre 

2A referent als criteris d’adjudicació que no poden ser aplicats de forma 
automàtica sinó que depenen d’un judici de valor d’acord amb l’informe tècnic 
valoratiu. 

 
d) Mesa 4: Lectura de les puntuacions obtingudes pels licitadors en relació als criteris 

d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, obertura del sobre 2B referent als 
criteris d’adjudicació que poden ser aplicats de forma automàtica, classificació de 
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les ofertes per ordre decreixent i proposta de resolució del procediment del 
contracte a l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

 
En els casos en els que el preu sigui l’únic criteri d’adjudicació es constitueix la Mesa 1 en 
els termes indicats, la Mesa 2 per a l’obertura de les ofertes econòmiques i la Mesa 3 per a 
la valoració de l’informe tècnic acreditatiu del compliment per les ofertes de les previsions 
dels Plecs Reguladors i la proposta de resolució del procediment del contracte a l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. 
 
40.6. El contracte ha d’adjudicar-se al licitador que presenti l’oferta econòmicament més 
avantatjosa. Per a determinar això s’utilitza habitualment el criteri del preu més baix però 
es poden utilitzar més criteris com la qualitat, el termini d’execució, les característiques 
mediambientals o socials, el valor tècnic, les característiques estètiques o funcionals, el 
manteniment, etc. Aquests criteris han de ser valorats i ponderats en un informe tècnic 
que s’elevarà a la Mesa de Contractació 3. 
 
40.7. L’òrgan de contractació competent segons aquestes instruccions internes resol 
l’adjudicació, que ha de ser motivada. El termini màxim per a l’adjudicació és de 20 dies 
naturals si el preu es l’únic criteri i de 30 dies naturals si hi intervenen altres criteris. 
 
Aquests terminis poden ser ampliats en 30 dies naturals en cas que hi concorrin 
circumstàncies o fets que així ho aconsellin. No es pot declarar deserta una licitació quan 
hi hagi una oferta que resulti admissible en aplicació dels criteris d’adjudicació. 
 
40.8. L’adjudicació es notifica a tots els licitadors, que poden sol·licitar, en un termini de 
15 dies des de la recepció, que CEMSSA expliqui els motius del refús de la seva proposta i 
les característiques de la proposició de l’adjudicatari. 
 
40.9. L’adjudicació es publica en el perfil del contractant.  
 
De forma complementària, CEMSSA pot decidir la publicació addicional en diari/s oficial/s 
o en diari/s d’informació general. 
 
Article 41. Garanties 
 
41.1. En atenció a la quantia, termini d’execució i possible concurrència d’ofertes, el plec 
de clàusules administratives pot exigir la constitució de garanties, tant la definitiva com, en 
el seu cas, la provisional. 
 
41.2. L’import de la garantia no pot ser superior al vint per cent de l’import d’adjudicació. 
La garantia pot ser prestada en qualsevol de les formes previstes al TRLCSP.  
 
41.3. La vigència de la garantia és per tot el termini que duri el període d’execució més el 
termini de garantia.  
 
 
Capítol 5. Normes relatives al contractes subjectes a regulació harmonitzada 
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Article 42. Concepte i aplicació 
 
Tots els empresaris interessats poden presentar la seva proposició i el contracte s’adjudica 
al licitador que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa escollit de forma 
justificada desprès de la tramitació del procediment. 
 
Article 43. Normativa reguladora 
 
En virtut de l’article 190 TRLCSP, els contractes subjectes a regulació harmonitzada són 
adjudicats en virtut de les normes del TRLCSP que regeixen pels contractes adjudicats per 
Administracions Públiques amb les úniques excepcions de: 
 

a) Els articles relatius al comitè d’experts per a la valoració dels criteris subjectius, els 
criteris per a determinar el caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes, la 
formalització dels contractes, l’examen de les proposicions i la proposta 
d’adjudicació. 

 
b) No és necessària la publicació en el BOE si s’ha publicat en el DOUE i la plataforma 

de contractació que correspongui. 
 
Article 44. Tramitació 
 
44.1. CEMSSA tramita internament una fitxa de contractació on hi consti: 
 

a) La naturalesa i l’extensió de les necessitats a cobrir. 
 

b) La idoneïtat de l’objecte del contracte i el seu contingut. 
 

c) El plec de condicions administratives i tècniques amb els requeriments tècnics, 
organitzatius i econòmics necessaris per a una correcta execució del contracte i els 
criteris per a la valoració de les proposicions. 

 
d) L’acreditació de l’existència de crèdit. 

 
44.2. L’òrgan de contractació competent segons les presents instruccions aprova els Plecs 
de clàusules administratives i tècniques, previ informe favorable dels Serveis Jurídics amb 
anterioritat a la licitació.  
 
44.3. La licitació es publica en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i, 
potestativament, en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). El termini de presentació de 
proposicions és de 52 dies des de l’enviament de l’anunci a la Comissió Europea, de 47 
dies si es dóna accés als Plecs per mitjans electrònics, de 36 dies si existeix anunci previ i 
de 22 dies si existeix anunci previ i es tracta d’un cas excepcional degudament justificat. 
Aquests terminis poden ser reduïts en set dies quan els anuncis es preparin i enviïn per 
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. La publicació en el BOE ha de fer-se amb una 
antelació mínima de 15 dies i en cas de contractes d’obres de 26 dies en relació a la data 
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límit per a la presentació de proposicions. No és necessària la publicació en el BOE si s’ha 
publicat en el DOUE i la plataforma de contractació que correspongui. 
 
44.4. La presentació de la proposició implica de forma automàtica l’acceptació 
incondicionada del contingut de la totalitat dels Plecs de condicions.  
 
Les proposicions són secretes i cada empresari només pot presentar una, excepte en els 
casos d’admissió de variants. 

 
Les proposicions han de contenir els següents documents: 
 

a) Els que acreditin la personalitat i representació de l’empresari. 
 

b) Els que acreditin la solvència econòmica i tècnica. En aquest sentit, la classificació 
empresarial és obligatòria per a contractes d’obres d’import igual o superior a 
350.000 € o de serveis d’import igual o superior a 120.000 €, excepte serveis 
financers, d’investigació i desenvolupament, serveis jurídics i serveis d’oci, culturals 
i esportius. 

 
c) Declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar que inclou la 

manifestació relativa al compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat 
Social. 

 
d) Altres documents previstos en el plec. 

 
e) Altres documents previstos en el plec. 

 
La inscripció en el Registre de Licitadors exonera de la presentació de la major part 
d’aquesta documentació sempre que a la proposició hi hagi una declaració relativa a la 
vigència de les dades. 
 
44.5. La Mesa de Contractació es constitueix per a portar a terme quatre actuacions en els 
casos en els que el preu no sigui l’únic criteri d’adjudicació: 

 
a) Mesa 1: Anàlisi de la documentació administrativa i jurídica presentada pels 

licitadors. 
 

b) Mesa 2: Obertura del sobre 2A relatiu a l’acreditació dels criteris d’adjudicació que 
no poden ser aplicats de forma automàtica sinó que depenen d’un judici de valor. 

 
c) Mesa 3: Valoració de les puntuacions obtingudes pels licitadors en relació al sobre 

2A referent als criteris d’adjudicació que no poden ser aplicats de forma 
automàtica sinó que depenen d’un judici de valor d’acord amb l’informe tècnic 
valoratiu. 

 
d) Mesa 4: Lectura de les puntuacions obtingudes pels licitadors en relació als criteris 

d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, obertura del sobre 2B referent als 
criteris d’adjudicació que poden ser aplicats de forma automàtica, classificació de 
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les ofertes per ordre decreixent i proposta de resolució del procediment del 
contracte a l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

 
En els casos en els que el preu sigui l’únic criteri d’adjudicació es constitueix la Mesa 1 en 
els termes indicats, la Mesa 2 per a l’obertura de les ofertes econòmiques i la Mesa 3 per a 
la valoració de l’informe tècnic acreditatiu del compliment per les ofertes de les previsions 
dels Plecs Reguladors i la proposta de resolució del procediment del contracte a l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. 
 
44.6. El contracte ha d’adjudicar-se al licitador que presenti l’oferta econòmicament més 
avantatjosa. Per a determinar això s’utilitza habitualment el criteri del preu més baix però 
es poden utilitzar més criteris com la qualitat, el termini d’execució, les característiques 
mediambientals o socials, el valor tècnic, les característiques estètiques o funcionals, el 
manteniment, etc. Aquests criteris han de ser valorats i ponderats en un informe tècnic 
que s’eleva a la Mesa de Contractació 3. 

 
S’utilitzarà més d’un criteri en casos en els següents supòsits: 
 

a) Quan els projectes o els pressupostos no hagin pogut ser establerts per CEMSSA i 
els hagin de presentar els licitadors. 

 
b) Quan les prestacions siguin susceptibles de ser millorades per altres solucions 

tècniques, variants o reduccions del termini d’execució. 
 

c) Quan per a l’execució faciliti CEMSSA materials o mitjans auxiliars. 
 

d) Quan sigui necessària la utilització de tecnologia avançada o quan l’execució sigui 
molt complexa. 

 
e) Contractes de subministraments i serveis excepte quan les prestacions estiguin 

perfectament definides i no sigui possible modificar terminis de lliurament o altres 
aspectes del contracte. 

 
44.7. L’òrgan de contractació competent segons les presents instruccions internes resol 
l’adjudicació, que ha de ser motivada. El termini màxim per a l’adjudicació és de 20 dies 
naturals si el preu es l’únic criteri i de 30 dies naturals si hi intervenen altres criteris. 

 
Aquests terminis poden ser ampliats en 30 dies naturals en cas que hi concorrin 
circumstàncies o fets que així ho aconsellin. No es pot declarar deserta una licitació quan 
hi hagi una oferta que resulti admissible en aplicació dels criteris d’adjudicació. 
 
44.8. L’adjudicació es notifica a tots els licitadors, que poden sol·licitar, en un termini de 
15 dies des de la recepció, que CEMSSA expliqui els motius del refús de la seva proposta i 
les característiques de la proposició de l’adjudicatari. 

 
44.9. Es pot interposar el Recurs especial en matèria de contractació, previ al contenciós 
administratiu, contra actes d’adjudicació i plecs d’aquests contractes subjectes a regulació 
harmonitzada en el termini de 10 dies hàbils des de la notificació o publicació. 



 

 

26 

 

 
44.10. L’adjudicació es publica en el DOUE i, potestativament, el BOE en un termini màxim 
de 48 dies des de la data d’adjudicació. No és necessària la publicació en el BOE si s’ha 
publicat en el DOUE i la plataforma de contractació que correspongui. 
 
 
Capítol 6. Normes comunes al procediments de contractació 
 
 
Article 45. Conformació de factures 
 
45.1. La conformació només es pot realitzar un cop es comprovi que s’han realitzat tots 
els tràmits de contractació, així com l’efectiu lliurament de l’objecte del contracte en la 
quantia, qualitat i terminis que s’havien establert en el contracte i, en el seu cas, en el Plec 
de clàusules. 
 
45.2. L’encarregat de la conformació de les factures emeses pel contractista és el 
responsable del contracte. 
 
Article 46. Formalització del contracte 
 
46.1. Els contractes es perfeccionen amb la seva formalització. 
 
46.2. Els contractes se signen per l’òrgan de contractació i l’adjudicatari, que poden actuar 
per mitjà del seu representant legal o apoderat o per mitjà de la persona nomenada a 
l’objecte d’aquesta signatura. 
 
Article 47. Pagament 
 
47.1. El pagament de les factures, prèvia conformació de les mateixes, es realitza com a 
regla general als 40 dies de la data d’emissió de la mateixa. 
 
47.2. No obstant en determinats contractes i en atenció al concret objecte de les 
prestacions pactades es pot establir un termini de pagament diferent. 
 
Article 48. Lots 
 
En el cas de contractació per lots, si el valor acumulat dels lots és igual o superior als 
llindars comunitaris, s’apliquen les normes de la contractació harmonitzada a tots els lots, 
podent ser exceptuats els lots de valor inferior a 1.000.000 € en obres i 80.000 € en 
serveis i subministraments sempre que el valor acumulat dels lots exceptuats no superi el 
20% del total de la suma dels lots. 
 
Article 49. Pròrrogues dels contractes 
 
Es pot preveure pròrroga del termini del contracte sempre que: 
 

a) Les característiques del contracte no siguin alterades. 
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b) La concurrència, en el seu cas, hagi tingut en compte la durada total del contracte. 

 
c) Sigui decidida per CEMSSA i obligatòria pel contractista. 

 
Article 50. Contingut mínim dels contractes. 
 
50.1. Els contractes subjectes a les presents Instruccions s’han de formalitzar per escrit, a 
excepció dels contractes menors, i està prohibida la contractació verbal. 
 
50.2. Els contractes subjectes a les presents Instruccions han d incloure, com a mínim, les 
següents mencions: 

 
a) La identificació de les parts i l’acreditació de la capacitat del firmant per subscriure 

el contracte. 
 

b) La definició de l’objecte del contracte. 
 

c) L’enumeració dels documents que conformen el contracte, entre els que hi ha de 
constar els Plecs de condicions, si s’escau. En el cas de contractes d’obres cal fer 
referència al projecte, si s’escau. 
 

d) El preu del contracte o la manera de determinar-lo, i les condicions de pagament. 
 

e) La durada del contracte o les dates estimades d’inici i finalització, així com la 
durada de les pròrrogues en cas d’estar previstes. 
 

f) Les condicions de recepció, lliurament o admissió de les prestacions. 
 

g) La imposició de penalitzacions, si s’escau. 
 

h) La submissió a la jurisdicció o arbitratge. 
 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
 
Primera. Procediment de contractació en determinats contractes  
 
Els contractes relatius a la compravenda, donació, permuta, arrendament i demés negocis 
jurídics anàlegs sobre béns immobles, valors negociables i propietats incorporals es 
regeixen pel contingut de les presents instruccions internes, respectant en tot cas la 
distribució competencial establerta en els vigents estatuts, així com les següents 
especialitats: 
 

a) L’adquisició de béns immobles es realitza sempre a la vista d’una memòria que ha 
de contenir la justificació i la destinació del bé, així com una justificació financera 
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sobre el mecanisme de finançament de l’operació. Aquestes adjudicacions es 
realitzen d’acord amb el tràmits de l’adjudicació directa.  
 

b) Les transmissions, donació, permuta, arrendament i altres negocis es realitzen 
mitjançant el procediment negociat, adjudicant el contracte a la més avantatjosa 
de les tres ofertes sol·licitades.  

 
c) Els contractes financers s’adjudiquen sempre d’acord amb el procediment 

negociat, adjudicant el contracte a la més avantatjosa des del punt de vista 
econòmic, entre les tres ofertes sol·licitades. 
 

Segona. Actualització de xifres 
 
Les xifres fixades en aquestes Instruccions Internes seran substituïdes per aquelles que fixi 
la Comissió Europea a partir de la seva publicació pel Ministeri d’Economia i Hisenda. 
 
Tercera. Confidencialitat de la informació 
 
1. L’adjudicatari ha de respectar el caràcter confidencial de la informació a la que tingui 
accés degut a l’execució del contracte. 
 
2. CEMSSA no pot divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada per a aquests 
com a confidencial. No té la consideració d’informació confidencial aquella documentació 
o informació que hagi de fer pública per garantir els principis que regeixen el seu règim de 
contractació. 
 
Quarta. Modificació del contracte 
 
Qualsevol modificació que es plantegi en els contractes subscrits per CEMSSA es tramita 
conforme a les disposicions contingudes al Reial decret legislatiu 3/2011, de 4 de 
novembre, que aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic o norma que 
la substitueixi.  
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
 
Única. Vigència dels contractes adjudicats amb l’anterior normativa 
 
En aplicació de l’apartat 2 de la Disposició transitòria primera del TRLCSP, es manté la 
vigència dels contractes adjudicats amb anterioritat a l’aprovació de les presents 
Instruccions i que encara no han arribat al seu venciment. 
 
 
DISPOSICIONS FINALS  
 
 
Primera. Compliment del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
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L’aprovació de les presents Instruccions dóna efectiu compliment a allò establert a la 
Disposició Transitòria Cinquena TRLCSP. 
 
Segona. Modificacions del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
 
Les modificacions del TRLCSP realitzades per una disposició legal nacional o comunitària 
que afectin a les presents Instruccions, queden incorporades a les presents, havent-se de 
ratificar les mateixes en la primera reunió de l’òrgan de govern de la societat. 
 
Tercera. Entrada en vigor 
 
Les presents Instruccions entren vigor a partir del dia següent de la seva aprovació i tenen 
vigència indefinida mentre no siguin modificades. 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar 
 
Que aquestes Instruccions han estat aprovades per acord de la Junta General de 26 
d’abril de 2012. 
 
La Secretària 
 
 
 


