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INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ 
 
 

INTRODUCCIÓ 
 
L’1 de maig de 2008, va entrar en vigor  la  Llei estatal 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). Aquesta norma respon a la necessitat 
d’incorporar al nostre ordenament jurídic el marc normatiu establert a la Unió Europea 
a través de la Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març 
de 2004.  
 
D’acord  amb  el  nou marc  legal  i  en  concret  amb  l’article  3  de  la  LCSP  la  Fundació 
Privada BARCELONA OLÍMPICA  (en endavant FBO), és una entitat que  forma part del 
Sector  Públic  i  té  la  consideració  de  Poder  Adjudicador,  per  tant,  en  el  procés 
d’adjudicació  dels  contractes  està  sotmesa  en  tot  cas  als  principis  de  publicitat, 
concurrència, transparència, confidencialitat,  igualtat  i no discriminació. I per garantir 
el respecte a aquests principis s’han aprovat les següents instruccions a la que estaran 
sotmesos  tots els procediments d’adjudicació de contractes no  subjectes a  regulació 
harmonitzada, en compliment de l’article 175 de la LCSP. 
 
 

Secció I 
Disposicions Generals 

 
Article 1.‐ Objecte.‐  
 
L’objecte d’aquestes instruccions és regular el procediment de contractació  garantint 
el  respecte  als  principis  de  publicitat,  concurrència,  transparència,  confidencialitat, 
igualtat i no discriminació. 
 
 
Article 2.‐ Àmbit d’aplicació.‐  
 
Aquestes  instruccions  s‘aplicaran  als  contractes  regulats  a  la  LCSP,  que  formalitzi  la 
FBO i que no estiguin sotmesos a regulació harmonitzada de conformitat amb l’article 
13 de la LCSP. Per tant, aquestes instruccions s’apliquen als següents contractes:  
 

a) Contractes d’Obres de valor estimat inferior a 5.186.000 € (IVA no inclòs). 
b) Contractes de Subministrament de valor estimat  inferior a 207.000 €  (IVA no 

inclòs). 
c) Contractes  de  Serveis  de  les  categories  de  l’Annex  II  del  TRLCSP,  de  valor 

estimat inferior a 207.000 € (IVA no inclòs). 
d) Els  contractes  descrits  a  l’article  17  del  TRLCSP,  amb  independència  del  seu 

valor. 
 

Aquests  imports  s’acomodaran automàticament de conformitat amb  les normes que 
estableixin altres quantitats en aquesta matèria. 
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Article 3.‐ Negocis i contractes exclosos.‐ 
 
Tots  aquells  altres  contractes  i  negocis  exclosos  de  la  LCSP,  queden  exclosos  de 
l’aplicació d’aquestes instruccions internes. 
 
 
Article 4.‐ Perfil del Contractant i Principis que regeixen la contractació.‐ 
 
4.1. Perfil del Contractant.‐  
La  FBO  haurà  de  difondre  a  través  de  la  seva  pàgina  web  oficial  el  perfil  del 
contractant,  identificat amb  l’expressió “Perfil del Contractant”, que serà accessible a 
tots els possibles licitadors. 
 
El contingut mínim del Perfil del contractant haurà de ser el següent: 
 

1. Les instruccions internes de contractació. 
2. Informació dels expedients de contractació: 

a. Anuncis previs (si escau) i de licitació. 
b. Plec de clàusules particulars i prescripcions tècniques, si es cau. 
c. Adjudicació dels contractes. 
d. Qualsevulla altra informació que es consideri oportuna. 

 
La FBO haurà 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 del 
contractant. 
 
4.2.‐ Principis.‐  
Els  procediments  de  contractació  de  la  Fundació  es  fonamenten  en  el  respecte  als 
següents principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat,  igualtat, 
i no discriminació. 
 
4.2.1. Principi de Publicitat.‐  
El compliment d’aquest principi, implica la realització de totes aquelles actuacions que 
garanteixin  el  coneixement,  per  part  dels  licitadors  possibles,  dels  procediments  de 
contractació  i dels contractes  formalitzats per  l’entitat. A aquests efectes, es donarà 
compliment al que s’estableix a l’article 175 de la LCSP, relatiu a la inserció en el perfil 
del contractant, d’aquestes  instruccions  i de  la  informació  relativa a  la  licitació per a 
aquells contractes d’import superior a 50.000 €. 
 
 
4.2.2. Principi de Concurrència.‐  
El compliment d’aquest principi, implica realitzar totes aquelles actuacions, en aquells 
procediments  que  així  ho  estableixin,  per  garantir  el  lliure  accés  a  tots  aquells 
candidats capacitats per a la correcta realització de l’objecte contractual. 
En els procediments negociats que se celebrin a l’emparament d’aquestes instruccions, 
s’entendrà garantit el principi de concurrència amb la petició d’ofertes a un mínim de 



 
 

tres  candidats,  sempre  que  sigui  possible,  seleccionats  per  l’entitat  i  que  estiguin 
plenament capacitats per a l’execució del contracte. 
Excepcionalment,  l’entitat  podrà  adjudicar  de  forma  directa  aquells  contractes  que, 
per raó de l’import, així ho estableixin aquests instruccions , d’acord amb l’article 175 
en  relació amb  l’article 121.2, ambdós de  la LCSP. Així mateix,  l’entitat  també podrà 
adjudicar de  forma directa a un únic candidat quan concorrin  les causes previstes en 
aquestes  instruccions,    i prèvia  l’elaboració d’un  informe de contingut  jurídic  i  tècnic 
motivat. 
 
4.2.3. Principi de Transparència.‐ 
El compliment d’aquest principi, implica realitzar totes aquelles actuacions necessàries 
per donar a conèixer la seva contractació i garantir el coneixement per part de tercers 
interessats  de  les  normes  aplicables  als  procediments  de  contractació  subjectes  a 
aquestes instruccions, així com el coneixement per part dels licitadors no adjudicataris 
dels motius que en justifiquin l’exclusió o no adjudicació. 
 
4.2.4. Principi de Confidencialitat.‐ 
El  compliment  d’aquest  principi,  implica  l’obligació  de  la  FBO,  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 aquests hagin 
designat com a confidencial. En particular, tindran aquest caràcter els secrets tècnics o 
comercials  i  els  aspectes  confidencials  de  les  ofertes  que  expressament  indiqui  el 
licitador. 
 
No tindrà la consideració d’informació confidencial aquella documentació o informació 
que  la  FBO  hagi  de  fer  pública  per  garantir  els  principis  regulats  a  aquestes 
instruccions. 
 
Els  contractistes  hauran  de  respectar  el  caràcter  confidencial  de  tota  aquella 
informació  a  la  qual  tinguin  accés  per  a  l’execució  del  contracte.  Aquest  deure  de 
confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de 4 anys, tret que en el Plec o 
en el contracte s’estableixi un termini superior. 
 
4.2.5. Principi d’igualtat i no discriminació.‐  
Els procediments de contractació regulats en aquestes instruccions hauran de garantir 
la igualtat de tractament de tots els licitadors i la no discriminació, per cap causa; no es 
podrà realitzar cap actuació que tingui per finalitat afavorir uns licitadors o perjudicar‐
ne d’altres. 
 
El Plec de clàusules particulars i de prescripcions tècniques reguladores dels contractes 
hauran de garantir‐ne  l’accés en condicions d’igualtat als  licitadors  i no podran  tenir 
com  a  efecte  la  creació  d’obstacles  injustificats  a  la  lliure  competència  entre  les 
empreses.  
 
Llevat  que  resultin  indispensables  per  definir  l’objecte  del  contracte,  no  es  podran 
establir  prescripcions  tècniques  que  facin  referència  a  productes  d’una  fabricació  o 
procedència determinades o procediments   especials que tinguin per objecte afavorir 
o  eliminar  determinades  empreses  o  productes.  En  especial,  no  es  podran  fer 



 
 

referències  a marques,  patents,  tipus,  procedències  o  orígens  determinats,  amb  les 
excepcions previstes en aquestes  instruccions per raons tècniques o artístiques o per 
qualsevol  altra  raó  relacionada  amb  la  protecció  de  drets  d’exclusivitat. No  obstant 
això,  s’admetran  aquestes  referències  acompanyades  de  la menció  o  “equivalent” 
quan no hi hagi possibilitat de definir  l’objecte contractual a  través de prescripcions 
tècniques suficientment precises o intel∙ligibles. 
 
 
Article 5.‐ Naturalesa i règim jurídic aplicable als contractes.‐ 
 
Els contractes  formalitzats per aquesta  fundació  i d’acord amb aquestes  instruccions 
tenen la consideració de contractes privats. En el seu cas serà l’ordre jurisdiccional civil 
el  competent  per  resoldre  les  qüestions  litigioses  que  afectin  a  la  preparació  i 
adjudicació  d’aquests  així  com  en  relació  als  efectes,  compliment  i  extinció    dels 
contractes. 
 
 
Article 6.‐ Llibertat de Pactes.‐ 
 
En els contractes es podrà  incloure qualsevol pacte, clàusula o condició, sempre que 
no  siguin  contraris  a  l’ordenament  jurídic,  a  aquestes  instruccions  i  a  les  finalitats  i 
principis que s’hagi d’ajustar l’actuació de la FBO. 
 
 
Article 7.‐ Contingut mínim dels contractes.‐ 
 
Tret  dels  contractes  adjudicats  de  forma  directa  per  raó  de  la  seva  quantia,  els 
contractes es formalitzaran per escrit i com a mínim amb el següent contingut:  
 

1. La  identificació  de  les  parts  i  acreditació  de  la  capacitat  dels  firmants  per 
subscriure el contracte. 

2. La definició de l’objecte del contracte. 
3. L’enumeració dels documents que integren el contracte. 
4. El  preu  del  contracte  o  la  manera  de  determinar‐ho,  i  les  condicions  de 

pagament. 
5. La durada del contracte o les dades estimades d’inici i finalització, així com la de 

la pròrroga si està prevista. 
6. Les condicions, de recepció, lliurament o admissió de les prestacions. 
7. Les causes de resolució i llur conseqüències. 
8. La submissió a la jurisdicció o arbitratge. 

 
 
Article 8.‐ Valor dels Contractes.‐ 
 
El valor del contracte vindrà determinat per  l’import  total a pagar,  tenint en compte 
les eventuals pròrrogues com qualsevol forma d’opció, sense incloure l’IVA. 
 
 



 
 

Article 9.‐ Terminis i notificacions.‐ 
 
Tots els terminis als que es fan referència en aquestes Instruccions s’entendran com a 
dies naturals, tret que expressament s’indiqui el contrari. 
 
Les  notificacions  es  podran  practicar  per  qualsevol mitjà  que  permeti  acreditar  de 
manera indubtable la recepció de les mateixes. 
 
 
Article 10.‐ Arbitratge.‐ 
 
La  solució  de  les  controvèrsies  que  puguin  sorgir  sobre  els  efectes,  compliment  i 
extinció  dels  contractes  celebrats  per  la  FBO,  es  podran  sotmetre  a  arbitratge,  de 
conformitat amb la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge. 
 
 
Article 11.‐ Lloc de celebració del contracte.‐ 
 
Tret que hi hagi altre menció expressa en el contracte, aquest s’entendrà celebrat a la 
seu social de la FBO. 
 
 
Article 12.‐ Òrgan de contractació.‐ 
 
L’òrgan de contractació de  la FBO, sense perjudici de  l’atorgament de poders,   vindrà 
determinat pel valor del contracte: 
 

1. En relació als Contractes d’un valor estimat de fins a 150.000 euros, l’òrgan de 
contractació serà el Director. 

 
2. En  relació  als  Contractes  d’un  valor  superior  a  150.000  euros,  l’òrgan  de 

contractació serà el President del Patronat de la FBO. 
 
L’òrgan de contractació aprovarà els plecs de condicions o el document de  requisits, 
adjudicarà  el  contracte  i  assumirà  la  resta  de  facultats  que  li  atorguin  aquestes 
Instruccions o no estiguin atribuïdes a cap altre òrgan. 
 
L’òrgan  de  Contractació  podrà  designar  un  òrgan  d’assistència  o  serveis  tècnics, 
encarregat de qualificar  la documentació presentada, valorar  les ofertes, sol∙licitar els 
informes interns o externs que consideri necessaris, si es cau, i presenta una proposta 
d’adjudicació. 
 
 
 
 
 



 
 

Secció II 
Dels contractistes 

 
Article 13.‐ Els contractistes.‐ 
 
Podran  contractar  amb  la  FBO,  totes  les  persones  naturals  i  jurídiques  que  tinguin 
capacitat d’obrar d’acord amb  la  legislació aplicable,  i no estiguin en  cap  supòsit de 
prohibició de contractar  previst a l’article 49.1 de la LCSP. 
 
 
Article 14.‐ Solvència.‐ 
 
Per a contractar amb la FBO, s’haurà d’acreditar la solvència econòmica i financera per 
l’execució  del  contracte.  L’òrgan  de  contractació  indicarà  quins  són  els mitjans  que 
permeten a  l’empresa acreditar  la seva solvència econòmica  i  financera en cada cas, 
que  hauran  de  ser  adequats  i  proporcionals  a  les  característiques  del  prestació 
contractada, i que podran ser els establerts a la LCSP o altres que consideri oportuns. 
En qualsevol cas els mitjans per acreditar la solvència econòmica i financera hauran de 
figurar en els plecs de clàusules. 
 
Per  a  contractar  amb  la  Fundació,  s’haurà  d’acreditar  la  solvència  tècnica  o 
professional per l’execució del contracte. L’òrgan de contractació indicarà quins són els 
mitjans que permeten a l’empresa acreditar la seva solvència tècnica o professional en 
cada  cas,  que  hauran  de  ser  adequats  i  proporcionals  a  les  característiques  del 
prestació contractada,  i que podran ser els establerts a  la LCSP o altres que consideri 
oportuns. En qualsevol cas els mitjans per acreditar la solvència tècnica o professional 
hauran de figurar en els plecs de clàusules. 
 
 
Article 15.‐ Subcontractació.‐ 
 
El contractista podrà subcontractar amb tercers l’execució parcial del contracte si això 
es preveu en el plec de clàusules particulars, amb subjecció al que disposa l’article 210 
de la LCSP. El subcontractista en tot cas, haurà de complir els requisits de capacitat i no 
estar en cap supòsit de prohibició de contractar  previst a l’article 49.1 de la LCSP 
 
 

Secció III 
Preparació dels Contractes 

 
 
Article 16.‐ Inici i contingut de l’expedient de contractació.‐ 
 
Tot procediment de contractació s’iniciarà amb un informe de l’òrgan de contractació 
en  el  que  s’indicarà  l’objecte  i  necessitats  que  es  pretenen  cobrir  mitjançant  la 
contractació  proposada,  el  valor  estimat  del  contracte,  el  preu,  l’existència  de 
pressupost  suficient,  així  com el procediment d’adjudicació proposat    i  la publicació 
que correspon. 



 
 

Formaran part de  l’expedient de  contractació a més de  l’indicat  informe, el plec de 
clàusules  particulars,  el  contracte,  el  plec  de  descripció  tècniques  i  si  escau,  la 
designació de l’òrgan d’assistència. 
 
Com  a  excepció  en  els  contractes  d’adjudicació  directa  per  raó  de  l’import  no  serà 
necessària la tramitació de cap expedient de contractació. 
 
 
Article 17.‐ Plec de clàusules particulars.‐ 
 
A excepció dels contractes d’adjudicació directa per raó de la quantia, es redactarà un 
plec de clàusules particulars en el que s’estableixen els pactes  i condicions definidors 
dels drets  i obligacions de  les parts del  contracte,  i que  com a mínim  tindrà aquest 
contingut:  

1. Descripció de l’objecte del contracte amb llur característiques essencials. 
2. Preu del contracte amb especificació dels impostos corresponents. 
1. Duració i pròrrogues del contracte. 
2. Forma d’adjudicació. 
3. Termini de recepció d’ofertes. 
4. Documentació a presentar pels licitadors i la forma en que ho han de fer. 
5. Règim d’admissió de variants. 
6. Criteris de selecció dels licitadors o en el seu cas, per ser convidats a presentar 

l’oferta. 
7. Lloc i termini de lliurament del bé o execució del servei. 
8. Garanties a constituir si es cau, del licitador o del adjudicatari 
9. Forma de pagament. 
10. Condicions  de  subrogació  en  contractes  de  treball,  en  cas  de  que  s’imposi 

aquesta obligació a l’adjudicatari. 
11. Altres condicions (socials, mediambientals...) 
12. Règim jurídic del contracte i jurisdicció competent. 

 
 
Article 18.‐ Plec de prescripcions tècniques.‐ 
 
Quan  així  ho  requereixin  les  característiques  i  exigències  tècniques  de  l’objecte  del 
contracte,  s’elaboraran  les  prescripcions  tècniques  necessàries  per  l’execució  del 
contracte, que podran constituir un Plec  independent, o  incloure’s entre  les clàusules 
que formen part del plec de clàusules particulars. 
 
 
Article 19.‐ Publicitat.‐ 
 
La  FBO  donarà  publicitat  als  procediments  de  contractació  que  celebri  a  l’empara 
d’aquestes  instruccions  i  que  superin  el  valor  estimat  de  50.000  €,  mitjançant  la 
publicació en el perfil del contractant de la seva pàgina web. Serà potestatiu la inserció 
d’anuncis addicionals en altres mitjans. 
 
 



 
 

Article 20.‐ Confidencialitat.‐ 
 
La  FBO  no  podrà  divulgar  la  informació  facilitada  pels  licitadors  que  aquests  hagin 
declarat com a confidencial.  
 
Els contractistes hauran de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a la 
que  tinguin  accés en ocasió de  l’execució del  contracte a  la qual  se  li hagi donat el 
referit caràcter en els Plecs o contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser 
tractada com a tal. 
 
 
Article 21.‐ Garanties.‐ 
 
L’òrgan  de  contractació  podrà  exigir  als  licitadors  la  constitució  d’una  garantia 
provisional a favor de la FBO que respongui del manteniment de les seves ofertes fins 
l’adjudicació del contracte. En tot cas aquesta garantia no podrà ser superior al 3 per 
100 del preu del contracte IVA exclòs. 
 
L’òrgan de contractació podrà exigir al adjudicatari del contracte  la constitució d’una 
garantia definitiva a  favor de  la FBO que respongui del compliment del contracte. En 
tot cas aquesta garantia no podrà ser superior al 10 per 100 del preu del contracte IVA 
exclòs. 
 
La  forma de prestació de  les garanties així com el règim relatiu a  la seva devolució o 
cancel∙lació seran establerts per l’òrgan de contractació en el Plec de condicions. 
 
 

Secció IV 
Procediment d’adjudicació 

 

Article 22.‐ Procediments d’Adjudicació.‐ 

Els contractes regulats en aquestes  Instruccions s’adjudiquen d’acord amb algun dels 
procediments que es detallen a continuació: 

a) Procediment obert  

b) Procediment negociat  

c) Contracte menor 

d) Procediment d’Adjudicació directa 

e) Acord marc 

L’òrgan  de  contractació  justificarà  l’elecció  del  tipus  de  procediment  a  l’inici  de 
l’expedient  de contractació.  

 



 
 

Article 23.‐ Procediment Obert.‐ 

En el procediment obert, tot licitador interessat que reuneixi els requisits de capacitat i 
solvència  establerts  al  plec  de  clàusules  particulars  podrà  presentar  ofertes,  i  en 
quedarà exclosa qualsevol negociació dels termes, condicions  i requisits del contracte 
amb els licitadors.  
 
Aquest  procediment obert s’ajustarà als tràmits següents: 

a) Informe d’inici d’expedient. 
b) Elaboració dels Plecs de clàusules particulars i de prescripcions tècniques. 
c) Anunci de licitació en els termes establerts en aquestes instruccions, en el qual 

s’indicarà que són plenament accessibles els Plecs de clàusules particulars  i de 
prescripcions  tècniques,  si  escau,  i  d’altra  documentació  necessària  per  a 
l’execució del contracte. 

d) Obertura  de  la  documentació  administrativa  i  obertura pública  de  les  ofertes 
per  part  de  l’òrgan  de  contractació.  En  aquest  cas  i  en  referència  a  la 
documentació administrativa, es concedirà un termini de 3 dies per esmenar els 
defectes que puguin existir en la documentació presentada pels licitadors. 

e) Valoració de les ofertes. 
f) Proposta  d’adjudicació  per  l’òrgan  d’assistència,  o  en  el  seu  cas  pels  serveis 

tècnics. 
g) Resolució de l’adjudicació per part de l’òrgan de contractació. 
h) Publicació de l’adjudicació al Perfil de contractant. 
i) Formalització del contracte. 

 
 
Article 24.‐ Procediment Negociat .‐ 

En el procediment negociat,  l’òrgan de contractació sol∙licitarà ofertes a un mínim de 
tres empresaris, amb els que pot consultar  i negociarà  les condicions del contracte,  i 
seleccionar de forma justificada i d’acord amb els criteris establerts al plec de clàusules 
particulars i de prescripcions tècniques l’oferta econòmicament més avantatjosa.  

Aquest procediment, s’ajustarà als següents tràmits: 
a) Informe tècnic d’inici d’expedient. 
b) Elaboració  d’un  Plec  de  clàusules  particulars  que  contindrà    les  condicions 

essencials  de  caràcter  tècnic,  jurídic  i  econòmic,  indicant  quines  condicions 
poden  ser objecte de negociació. 

c) Anunci de licitació, que podrà limitar el número de licitadors que seran invitats a 
presentar ofertes.  

d) Presentació  de  sol∙licituds.  Els  interessats  hauran  de  presentar  les  seves 
sol∙licituds de participació a través del Perfil de contractant o a través del mitjà 
que s’estableixi al Plec de clàusules particulars o a l’anunci.  

e) Selecció,  la  FBO,  si  no  ha  limitat  el  número  de  licitadors,  convidarà  tots  els 
licitadors a presentar les ofertes.  

f) Verificació per part de  l’entitat de  la  capacitat d’obrar dels empresaris  i de  la 
solvència d’acord amb el plec de clàusules particulars i aquestes instruccions. 

g) Invitacions. Caldrà enviar‐les  indicant  la data  límit  i  lloc per presentar ofertes, 
adjuntant el plec de clàusules particulars. 



 
 

h) Un cop rebudes les ofertes, s’iniciarà el procés de negociació amb els licitadors, 
vetllant per a què tots els licitadors rebin el mateix tracte.  

j) Proposta d’adjudicació per part de l’òrgan de contractació, l’òrgan d’assistència, 
o en el seu cas pels serveis tècnics. 

k) Resolució de l’adjudicació per part de l’òrgan de contractació. 
l) Publicació de l’adjudicació al Perfil de contractant. 
m) Formalització del contracte. 

 
 
Article 25.‐ Contractes Menors.‐ 

Són aquells contractes d’obra, subministraments i serveis d’import inferior a 50.000 €, 
i amb una durada que no podrà excedir d’1 any. 

Aquests  contractes  es  podran  adjudicar  directament  a  qualsevol  empresari  amb 
facultat  d’obrar,  que  no  incorri  en  prohibicions  a  contractar  i  tingui  l’habilitació 
professional  necessària per  realitzar  la  prestació.  La  tramitació  d’aquests  contractes 
consistirà en la sol∙licitud interna cursada pel departament interessat de la FBO, amb la 
despesa  i  empresari  seleccionat  i  l’aprovació  de  la  factura.  En  el  cas  d’obres  serà 
necessari sol∙licitar prèviament un pressupost i, en el cas que la normativa aplicable ho 
requereixi, el corresponent projecte.  
 
 
Article 26.‐ Procediment d’Adjudicació directa.‐  
 
Es podrà realitzar l’adjudicació directa d’un contracte en els següents casos: 

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

b) Quan  es  tracti  d’obres  o  serveis  complementaris  a  un  contracte  o  projecte 
adjudicat,  es  podrà  atorgar  al mateix  empresari  o  professional,  sempre  que 
l’import d‘aquesta prestació no superi el 50% del preu del contracte inicialment 
adjudicat 

c) Quan per una  imperiosa urgència  resultat d’esdeveniments  imprevisibles  i no 
imputables a la FBO, demani una immediata tramitació. 

 
En aquests supòsits, el procediment s’ajustarà als següents tràmits: 

a) Elaboració  d’un  informe  tècnic  i  jurídic,  que  justifiqui  aquest  procediment  de 
contractació. 

b) Elaboració  d’un  Plec  de  clàusules  particulars  on  s’estableixin  les    condicions 
essencials de caràcter tècnic, jurídic i econòmic, les característiques bàsiques del 
contracte  i el Plec de prescripcions  tècniques, si escau, aprovat per  l’òrgan de 
contractació. 

c) Verificació  per  part  de  la  FBO  que  l’empresari  o  professional  seleccionat  té 
capacitat  d’obrar  i  l’habilitació  professional  necessària  per  poder  realitzar 
l’objecte del contracte. 

d) Invitació  al  empresari  o  professional  seleccionat,  a  fi  i  efecte  que  presenti  la  
seva proposta econòmica i tècnica. 

 



 
 

e) Proposta d’adjudicació per part de l’òrgan de contractació, l’òrgan d’assistència, 
o en el seu cas pels serveis tècnics. 

f) Resolució de l’adjudicació per part de l’òrgan de contractació. 
g) Publicació de l’adjudicació al Perfil del Contractant. 
h) Formalització del contracte. 

 
 
Article 27.‐ Acord Marc.‐ 
 
L’òrgan de contractació podrà formalitzar acords marc amb diverses empreses amb la 
finalitat  de  fixar  les  condicions  a  les  quals  hauran  d’ajustar‐se  una  determinada 
tipologia de contractes durant un període determinat que no podrà ser superior a 4 
anys. 

Els acords esmentats s’hauran de formalitzar amb un mínim de tres empreses, sempre 
que existeixi un nombre suficient d’empreses  interessades que compleixin els criteris 
de selecció  i adjudicació establerts als plecs de prescripcions tècniques  i de clàusules 
particulars.  En  cas  contrari,  l’acord marc únicament es durà  a  terme  amb  aquella o 
aquelles empreses  licitadores que haguessin acomplert els criteris establerts als plecs 
de clàusules reguladores que regeixen l’acord. 

Els  contractes  derivats  d’aquest  acord marc  no  podran  superar  els  llindars màxims 
fixats per als contractes no harmonitzats en cada cas. 

Anualment, les empreses que hagin subscrit l’acord marc amb l’entitat presentaran, si 
escau, els aspectes de solvència tècnica  i econòmica sol∙licitats als plecs de clàusules 
reguladores d’aquest acord que s’haguessin d’actualitzar des de  la presentació de  les 
ofertes de licitació corresponents. 

L’adjudicació d’acords marc es realitzarà de conformitat amb el procediment obert i es 
publicarà al perfil del contractant. 

Els  contractes derivats de  l’acord marc  s’adjudicaran de conformitat amb el  següent 
procediment: 

a) Es convidarà per escrit o correu electrònic, a totes  les empreses que haguessin 
formalitzat l’acord marc, a fi i efecte presentin les seves ofertes per escrit, en les 
condicions i terminis indicats en l’esmentada invitació.  

b) Proposta d’adjudicació per part de l’òrgan de contractació, l’òrgan d’assistència, 
o en el seu cas pels serveis tècnics. 

c) Resolució de l’adjudicació per part de l’òrgan de contractació. 
d) Publicació de l’adjudicació al Perfil de contractant.  
e) Formalització del contracte. 

 
 

Article 28.‐ Presentació de la documentació.‐ 

En  els  procediments  d’adjudicació  previstos  en  aquestes  instruccions,  els  licitadors 
hauran de presentar  la documentació  indicada en el plec de clàusules particulars per 



 
 

escrit i en un únic sobre, tret que en el Plec de clàusules particulars s’indiqui una altra 
cosa. 

No  seran  admeses    les  ofertes  i  llur  documentació,  presentades  fora  del  termini 
assenyalat a l’anunci de licitació, carta d’invitació o plec de clàusules particulars. 

Tots els licitadors designaran a més de la seva direcció postal i telèfon, una direcció de 
correu  electrònic  que  serveixi  per  a  què  la  FBO  realitzi  les  comunicacions 
corresponents. 

 

Article 29.‐ Qualificació de la documentació, defectes i omissions esmenables.‐ 

La  documentació  presentada  pels  licitadors  serà  qualificada  per  l’òrgan  de 
contractació, els seus òrgans assistents o els serveis  tècnics.  

Es  comunicarà  als  licitadors  els  defectes  o  omissions  que  siguin  esmenables  en  la 
documentació  presentada,  i  se’ls  concedirà  un  termini  no  superior  a  3  dies  hàbils 
perquè  els  corregeixin  o  esmenin.  Així  mateix,  i  a  l’efecte  de  verificar  l’eventual 
concurrència  de  prohibicions  per  contractar,  es  podrà  requerir  al  licitador  la 
presentació  de  certificats  i  documents  complementaris  als  que  han  presentat,  o  bé 
aclariments sobre aquests. Aquest requeriment s’haurà de complimentar en el termini 
màxim de 10 dies. 

Es  procedirà  a  la  no  admissió  i  a  l’exclusió  del  procediment  de  licitació  a  aquells 
licitadors que tinguin defectes no esmenables o que no hagin esmenat els defectes en 
el termini atorgat. 

Un cop qualificada la documentació i esmenats, en el seu cas, els defectes o omissions, 
es determinaran les empreses que s’ajusten als criteris de selecció fixats en el plec de 
condicions, els rebutjats i sobre les causes del seu rebuig. 

Es  consideraran  inesmenables  els  defectes  consistents  en  la  manca  dels  requisits 
exigits i esmenables aquells que facin referència a la mera falta d’acreditació d’aquests 
requisits. 
 
 
Article 30.‐ Obertura i valoració de les proposicions.‐ 

L’obertura  i  valoració  de  les  proposicions  i  altra  documentació  que  s’adjunti, 
presentades pels  licitadors  la  farà  l’òrgan de  contractació,  l’òrgan d’assistència o els 
serveis  tècnics designats  a  l’efecte.  Si  el Plec de  clàusules particulars ho preveu   es 
podrà  fer  l’obertura  de  les  proposicions  econòmiques  en  acte  públic  senyalat  a 
l’efecte.  L’òrgan  de  contractació  podrà  sol∙licitar  informes  tècnics  aliens  quan  la 
complexitat o disponibilitat de recursos interns així ho aconselli. 

L’òrgan de contractació,  l’òrgan d’assistència o els serveis tècnics designats a  l’efecte, 
valoraran  l’oferta econòmica  i tècnica presentada pels  licitadors, conforme als criteris 
d’adjudicació establerts en el Plec de clàusules particulars. 



 
 

L’òrgan de contractació podrà rebutjar les ofertes presentades d’acord amb els criteris 
que es facin constar en els plecs de clàusules particulars o en la LCSP.  

 
 
Article 31.‐ Adjudicació.‐ 

L’òrgan de  contractació adjudicarà de manera definitiva el  contracte al  licitador que 
hagi  presentat  l’oferta  econòmicament  més  avantatjosa,  d’acord  amb  els  criteris 
d’adjudicació establerts en el plec de  clàusules particulars. El procediment es podrà 
declarar desert si no es presenten ofertes o aquestes són inadequades. 

Amb  la  comunicació  de  l’adjudicació  definitiva,  la  FBO  indicarà  a  l’adjudicatari  la 
documentació  i  altres  accions  precises  per  a  la  formalització  del  contracte  i  la 
constitució de la garantia si procedeix. Un cop complimentats tots els tràmits per part 
del  licitador  s’entendrà  efectuada  l’adjudicació,  que  es  comunicarà  a  la  resta  de 
licitadors, i es publicarà en el perfil de contractant.  

Si  per  causes  imputables  a  l’adjudicatari  no  és  procedent  efectuar  l’adjudicació 
definitiva,  l’òrgan de contractació pot efectuar una nova adjudicació a  l’empresa que 
ha presentat  la següent oferta econòmicament més avantatjosa, sempre que aquesta 
presti  la  seva  conformitat.  Si  no  presta  la  conformitat  o  no  es  pot  adjudicar  el 
contracte  per  causa  imputable  a  aquesta  empresa,  es  podran  realitzar  oferiments 
successius a la resta d’empreses licitadores seguint l’ordre de puntuació obtingut. 
 
 
Article 32.‐ Efectes de l’adjudicació.‐ 
 
Els contractes es perfeccionen en la signatura del contracte, independentment 
del procediment o la forma d’adjudicació utilitzada. 
 
Els  licitadors no  adjudicataris  tenen dret,  en  el  termini màxim de  10 dies des  de  la 
notificació de  l’adjudicació, a sol∙licitar per escrit a  l’òrgan de contractació els motius 
pels quals  la seva candidatura ha estat rebutjada, no seleccionada o no adjudicada. A 
tal efecte, l’òrgan de contractació, en el termini màxim de 20 dies a comptar des de la 
sol∙licitud, haurà de posar en coneixement del licitador que li hagi sol∙licitat els motius 
pels quals la candidatura ha estat rebutjada, no seleccionada o no adjudicada. 
 
 
Article 33.‐ Formalització del contracte.‐ 
 
El contracte s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document privat, i el signaran 
les parts, en el  termini màxim de 30 dies a comptar des de  la data de notificació de 
l’adjudicació  i  prèvia  aportació  de  la  documentació  requerida  per  l’òrgan  de 
contractació. 
 
Posat  que  l’adjudicatari  no  atengui  el  requeriment  de  l’entitat,  no  compleixi  els 
requisits per a  la celebració del contracte o  impedeixi que es  formalitzi en el termini 
assenyalat,  l’entitat podrà procedir a resoldre  l’adjudicació, després d’haver donat un 
tràmit d’audiència a  l’interessat de 10 dies naturals. En aquest supòsit, es retindrà  la 



 
 

garantia  i  la  FBO  podrà  exigir  la  indemnització  pels  danys  i  perjudicis  causats.  En 
aquests casos, la FBO podrà adjudicar el contracte a la següent oferta econòmicament 
més avantatjosa. 
 
 
Article 34.‐ Penalitats i resolució contractual.‐ 

En el contracte es podran establir les penalitats que s’hagin d’aplicar al contractista per 
incompliment o compliment defectuós  i  les causes de  resolució del contracte,  sense 
perjudici de les que procedeixin en dret. 
 
 
Article 35.‐  Remissió a òrgans o a registre públics.‐ 
 
En  tot cas,  la FBO ha de comunicar els contractes que  formalitzi als  registres públics 
que  corresponguin  i  als  altres  organismes  de  control,  de  conformitat  amb  el  que 
estableix l’article 13 de la LCSP.  
 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 

Aquestes Instruccions han estat aprovades per l’òrgan competent de la FBO, per donar 
compliment als articles 175 i 176 de la LCSP i als principis que s’hi estableixen. 

Les  modificacions  de  la  Llei  de  contractes  del  sector  públic  realitzades  per  una 
disposició legal nacional o comunitària que afectin les presents Instruccions, quedaran 
incorporades i seran ratificades per l’òrgan competent de la FBO. 
 
Qualsevol modificació d’aquestes  Instruccions no  serà eficaç  front a  tercers  fins a  la 
seva publicació al perfil de contractant del grup d’empreses de la FBO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, octubre de 2015 
 




