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1.- OBJECTE. 
 

Badalona Serveis Assistencials, S.A. (en endavant BSA) és una societat 
anònima municipal pertanyent a l’Ajuntament de Badalona.  
 
En conseqüència, en l’àmbit de compres i contractació, li era d’aplicació la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, posteriorment 
modificada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), en 
vigor des del 16 de desembre de 2011. 
 
Als efectes de l’esmentada Llei, BSA és considerada poder adjudicador (art. 
3.3.) que no té la consideració d’Administració Pública (art. 3.2.), per la qual 
cosa ha d’ajustar les seves adjudicacions a allò que disposen els articles 190 i 
191 del RDL 3/2011. 
 
Pel que fa als contractes no subjectes a regulació harmonitzada, BSA està 
sotmesa, en tot cas, als principis de publicitat, concurrència, transparència, 
confidencialitat, igualtat i no discriminació i Responsabilitat Social Corporativa.. 
 
Per a assegurar l’aplicació d’aquests principis s’escau de desenvolupar unes 
normes internes de contractació (NIC) que regulin els processos de 
contractació, i les quals s’han de fer públiques mitjançant el Perfil del 
Contractant. 
 
L’objecte darrer del desenvolupament d’aquestes NIC és doble: 
 
√ D’una banda, es vol donar compliment als requeriments legals als quals BSA 

està subjecta en matèria de contractació. 
 
√ D’altra banda, es pretén dotar a l’organització d’un marc normatiu contractual 

que garanteixi l’adjudicació de la contractació a l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, a fi i efecte d’assegurar un ús eficient i transparent dels fons 
públics, que representen l’origen majoritari dels ingressos de l’organització. 

 
2.- ABAST. 
 

Aquestes NIC s’aplicaran als procediments d’adjudicació dels contractes no 
subjectes a regulació harmonitzada en els termes de la TRLCSP. 
 
L'aplicació de les presents normes abasta qualsevol contractació d’aquest tipus 
que BSA hagi d’establir amb tercers, tant si es tracta del subministrament de 
béns com serveis, obres o inversions. 
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3.- REFERÈNCIES. 
 
 Normativa legal: 

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
(RGLCAP). 

• Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

• Llei 2/2014 de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic. 

• Ordre HAP/2846/2015, de 29 de desembre, per la qual es publiquen els 
límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la contractació del 
sector públic a partir de 1 de gener de 2016. 

• I, de forma supletòria, la normativa general administrativa i, en el seu 
defecte, les normes de dret privat. 
 

Altres procediments interns de BSA: 
• Procediment de Decisió de Compra 
• Procediment d’Homologació de proveïdors per RSC 

 
4.- DEFINICIÓ. 
 

• CSC: Consorci de Salut i Social de Catalunya. 
• LOPD: Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
• NIC: normes internes de contractació. 
• Perfil del Contractant de BSA: www.bsa.cat / proveïdors / contractació / 

perfil del contractant. 
• RSC: Responsabilitat Social Corporativa 
• SACAC: Servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci de 

Salut i Social de Catalunya. 
• TRLSCP: Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (Reial 

Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre). 
 

5.- RESPONSABILITATS. 
 
L’òrgan de contractació de BSA és la Gerència, segons s’estableix a l’article 24 
dels seus Estatuts. 
 
Les funcions de l’òrgan de contractació de BSA són les assignades per 
aquestes NIC i, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, les següents: 

o Aprovació dels Plecs de Característiques Bàsiques i, en el seu cas, de 
Prescripcions tècniques. 

o Exclusió de les ofertes anormals o desproporcionades. 
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o Adjudicació del contracte. 
o Resolució de l’adjudicació del contracte. 
o Interpretació del contracte. 

 
La correcta implementació de les presents instruccions és responsabilitat de la 
Direcció, de la xarxa de Gestors de Compres de l’organització i de la Unitat de 
Contractació. 
 
En l’actualitat, BSA té contractat amb el Consorci de Salut i Social de Catalunya 
el servei de suport a la contractació, a través del SACAC (Servei Agregat de 
Contractacions Administratives del Consorci) que assessora i dóna suport a la 
gestió administrativa dels expedients de contractació d'obres, inversions, i 
subministraments de béns i serveis. 
 

6.-  PROCEDIMENTS CONTRACTUALS I LLINDARS PER IMPOR T. 
 
 

TIPUS    

Obres < 50.000,00€ 50.000,00€ A 5.224.999,99€ > 5.225.000,00€

Subministraments i serveis < 50.000,00€ 50.000,00€ A 208.999,99€ > 209.000,00€

TIPUS LICITACIÓ Contracte menor Plec de Característiq ues Bàsiques Concurs Públic Harmonitzat

REGULACIÓ Regulat per NIC Regulat per NIC Regulat per Llei

< 18.000 €

* Aprovació de la despesa i factura

* No cal contracte

> = 18.000 €
* Aprovació de la despesa i factura

* Mínim tres pressupostos

* Formalització de contracte si s'escau

Tipus de procediment CONTRACTE MENOR
PROCEDIMENT OBERT, NEGOCIAT O 

RESTRINGIT
PROCEDIMENT OBERT, NEGOCIAT O 

RESTRINGIT

Tipus de tramitació
ORDINÀRIA, URGENT O D'EMERGÈNCIA ORDINÀRIA, URGENT O  D'EMERGÈNCIA

LLINDARS DE LICITACIÓ SEGONS VALOR ESTIMAT ANY 2016

IMPORTS (IVA no inclòs)

Imports actualitzats segons Ordre HAP/2846/2015, de  29 de desembre, BOE núm 313 de 31-12-15
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7.- PRINCIPIS DE CONTRACTACIÓ. 
 

7.1. Principi de publicitat: 
 
En compliment del què estableix l’article 191 b) del TRLCSP, s’entendrà 
complert el principi de publicitat amb la inserció al Perfil del Contractant de la 
informació relativa a la licitació d’aquells contractes d’import igual o superior a 
50.000 euros (IVA no inclòs), i especificant les seves condicions al Plec de 
característiques bàsiques, mitjançant la inserció d’anuncis, que es qualificaran 
de licitació i d’adjudicació, en el seu cas. 
 
Igualment, i en compliment del principi de publicitat, BSA publicarà i donarà a 
conèixer a través del Perfil del Contractant les presents NIC. 
 
7.2. Principi de concurrència: 
 
S’entendrà 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. 
 
En els procediments negociats que es celebrin a l’emparament de les presents 
NIC, 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.  
 
Així mateix, l’entitat també podrà adjudicar de forma directa a un únic candidat 
quan concorrin les causes previstes en les presents NIC i prèvia l’elaboració 
d’un informe jurídic i tècnic motivat, no vulnerant aquesta adjudicació el principi 
de concurrència. 
 
BSA podrà adjudicar de forma directa aquells contractes que, per raó d’import, 
així ho estableixin les presents NIC, d’acord amb el que determina l’article 191 
del TRLCSP.  

 
7.3. Principi de transparència: 
 
S’entendrà per principi de transparència totes aquelles actuacions que l’entitat 
realitzi amb la finalitat de donar a conèixer la seva contractació i garantir el 
coneixement per part de tercers dels diferents tràmits que integren els 
procediments de contractació subjectes a aquestes NIC, i en particular dels 
criteris de selecció i d’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 NIC.  
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7.4. Principi de confidencialitat: 
 
S’entendrà per principi de confidencialitat l’obligació de l’entitat de no divulgar la 
informació facilitada pels candidats que aquests hagin designat com a 
confidencial. En particular, tindrà 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 l’entitat hagi de fer pública per garantir els principis regulats a 
les presents NIC. 
 
Els contractistes hauran de respectar el caràcter confidencial de tota aquella 
informació a la que tinguin accés per a l’execució del contracte que així 
s’indiqui en els Plecs o en el contracte, o que així li indiqui l’entitat, o que per la 
seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal, segons estableix la 
LOPD. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim 
de 5 anys, llevat que en el Plec o en el contracte s’estableixi un termini 
superior. 

 
7.5. Principis d’igualtat i no discriminació: 
 
Els procediments de contractació regulats en les presents NIC hauran de 
garantir la igualtat de tractament de tots els licitadors i la no discriminació, per 
cap causa, dels mateixos, no podent  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 vulneraran el 
principi d’igualtat i no discriminació. 
 
El Plec de característiques bàsiques reguladores dels contractes hauran de 
garantir l’accés en condicions d’igualtat dels licitadors i no podran tenir com a 
efecte la creació d’obstacles injustificats a la lliure competència entre les 
empreses. 
 
En cap cas, es podran establir prescripcions tècniques que mencionin 
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 
podran fer referències a marques, patents o tipus o un origen o procedència 
determinats, amb les excepcions previstes a les presents NIC per raons 
tècniques o artístiques o per qualsevol altra raó relacionada amb la protecció 
de drets d’exclusivitat. No obstant, s’admetran aquestes referències 
acompanyades de la menció “o equivalent” quan no existeixi possibilitat de 
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definir l’objecte contractual a través de prescripcions tècniques suficientment 
precises o intel·ligibles.  

 
Qualsevol aclariment o precisió que es realitzi sobre els Plecs, condicions del 
contracte, etc. es posaran en coneixement dels licitadors a través del Perfil del 
Contractant. 
 
7.6. Principi de Responsabilitat Social Corporativa : 
 
En els procediments regulats per les presents NIC, BSA aplicarà criteris de 
Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i exigirà als seus contractistes que 
s’adhereixin i donin compliment als principis de RSC que es recullen en el 
Pacte Mundial de les Nacions Unides. 
 

8.-   NORMES INTERNES DE CONTRACTACIÓ 
 

Article 1. Objecte de les Normes internes de Contra ctació 
 
Aquestes NIC tenen per objecte la regulació dels procediments de contractació 
de BSA respecte dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada, de 
conformitat amb l’establert a l’article 191 del Reial Decret 3/2011, de 14 de 
novembre, del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).  
  
Article 2. Règim jurídic dels contractes 
 
1. De conformitat amb l’article 20 del TRLCSP, els contractes regulats en 
aquestes NIC tindran la consideració de contractes privats, atès que estan 
celebrats per una entitat del sector públic que no reuneix la condició 
d’Administració Pública. 
 
2. En conseqüència, els contractes privats que realitzi BSA i que estiguin 
subjectes a aquestes NIC es regeixen, tenint en consideració la normativa 
comunitària i la TRLCSP, per aquestes NIC en allò que es refereix a la 
preparació i adjudicació dels contractes, aplicant-se supletòriament les restants 
normes de dret privat. En quant als seus efectes i extinció aquests contractes 
es regeixen exclusivament pel dret privat. 
 
Article 3. Àmbit d’aplicació 
 
Aquestes NIC s’aplicaran als procediments d’adjudicació dels contractes no 
subjectes a regulació harmonitzada en els termes de la TRLCSP. 
 
Article 4. Jurisdicció competent i competència terr itorial 
 
Els contractes subscrits per BSA subjectes a aquestes NIC tenen la 
consideració de contractes privats, essent la jurisdicció civil (concretament, els 
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tribunals de Badalona) la competent per conèixer les incidències i/o 
reclamacions que sorgeixin de la preparació, adjudicació, formalització i 
execució dels mateixos. 
 
Article 5. Contingut mínim dels contractes 
 
1. Els contractes subjectes a aquestes NIC s’han de formalitzar, 
necessàriament, per escrit, a excepció dels contractes menors, per als quals 
constitueix el document contractual la factura meritada, que reuneixi els 
requisits reglamentaris i sigui conformada per BSA. 
 
2. Per als contractes menors de valor estimat igual o superior a 18.000 euros 
(IVA no inclòs) es podrà formalitzar, si així es considera convenient, un 
contracte que contindrà com a mínim els extrems següents: 
 

a. La identificació de les parts.  
b. La definició de l’objecte del contracte. 
c. La determinació dels drets i obligacions de les parts.  
d. El preu cert del contracte o la manera de determinar-lo així com les 

condicions de pagament. 
e. La durada del contracte o les dates estimades d’inici i finalització, així 

com la pròrroga o pròrrogues, si s’escau. 
f. Les condicions de recepció, lliurament o admissió de les prestacions, si 

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

 
3. La resta dels contractes subjectes a aquestes NIC han d’incloure 
necessàriament les següents mencions, llevat que ja es trobin recollides en els 
Plecs de Clàusules Contractuals: 
 

a. La identificació de les parts. 
b. L’acreditació de la capacitat dels firmants per subscriure el contracte. 
c. La definició de l’objecte del contracte. 
d. La determinació dels drets i obligacions de les parts. 
e. La referència a la legislació aplicable al contracte i la submissió a la 

jurisdicció o arbitratge. 
f. L’enumeració dels documents que integren el contracte. 
g. El preu cert del contracte o la manera de determinar-lo, així com les 

condicions de pagament. 
h. La durada del contracte o les dates estimades d’inici i finalització, així 

com la pròrroga o pròrrogues, si s’escau. 
i. Les condicions de recepció, lliurament o admissió de les prestacions, si 

s’escau. 
j. La imposició de penalitzacions, si s’escau. 
k. Les causes de resolució. 
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l. L’extensió objectiva i temporal del deure de confidencialitat que, si 
s’escau, s’imposi al contractista. 
 

Article 6. Preu i valor estimat del contracte 
 
1. El preu del contracte pot formular-se tant en termes de preus unitaris referits 
als diferents components de la prestació o a les unitats de la mateixa que es 
lliurin o executin, com en termes de preu fet respecte de la totalitat o part de les 
prestacions del contracte. 
 
2. En tot cas l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) s’ha d’indicar de forma 
separada. 
 
3. El càlcul del valor estimat d’un contracte ha de basar-se en l’import total, 
sense incloure l’IVA. Per a aquest càlcul s’ha de tenir en compte l’import total 
estimat, inclosa qualsevol forma d’opció eventual, les eventuals pròrrogues del 
contracte i eventuals modificacions previstes, en el seu cas, les primes o 
pagaments que es prevegin abonar als candidats o licitadors. 
 
4. El preu de contracte s’abona en finalitzar la prestació que tingui com a 
objecte. Tanmateix en els Plecs de Clàusules Contractuals o en el contracte es 
pot preveure la possibilitat de realitzar abonaments anticipats o parcials 
subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin a l’amidament o 
recepció final. També és possible el pagament ajornat del preu si així es 
contempla en el Plec de Clàusules Contractuals. 
 
Article 7. Perfil del Contractant 
 
1. BSA ha de difondre la informació relativa als seus procediments de 
contractació, en els termes d’aquestes NIC, a través del seu web oficial, 
degudament identificat sota el link “Contractació: Perfil del Contractant”. 
 
2. L’accés al Perfil del Contractant dels òrgans de contractació de BSA es 
realitza a través de les adreces següents: 
 
Web corporativa de BSA: www.bsa.cat/ Proveïdors / Contractació / Perfil del contractant. 
 
Web corporativa del Consorci de Salut i Social de Catalunya (fins desembre 2015): 
http://historic.consorci.org/accessos-directes/servei-de-licitacions/perfil-del-
contractant/badalona-serveis-assistencials-sa-bsa-2 
 
Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya (des de gener 
2016): 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&key
word=badalona&idCap=14543010&ambit=& 
 
Les quals han de ser accessibles a tots els possibles licitadors que accedeixin 
a la pàgina web a través d’Internet. 
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Article 8. Publicitat de les licitacions 
 
BSA garanteix el compliment del principi de publicitat amb la inserció al Perfil 
del Contractant de la informació relativa a la licitació per a aquells contractes de 
valor estimat igual o superior a 50.000 euros (IVA no inclòs), tal i com s’explica 
al punt 7.1. de l’índex del present document. 
 
Article 9. Propostes d’adjudicació 
 
En les propostes d'adjudicació que es formulin a l’empara d’aquestes NIC i que 
hauran de recaure en l’oferta econòmicament més avantatjosa, ha de figurar 
l’ordre de prelació dels licitadors que han formulat una proposta admissible. Les 
propostes d'adjudicació, que també poden proposar declarar deserta la 
contractació, no generen cap dret mentre no es dicti la resolució d'adjudicació.  
 
Article 10. Capacitat d’obrar i solvència dels cont ractistes 
 
1. Poden contractar amb BSA 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 i tècnica o 
professional i no incorrin en causa de prohibició de contractar aplicable als ens 
instrumentals de les Administracions Públiques segons el previst a la TRLCSP i 
les seves normes de desenvolupament, requisits tots ells que hauran de reunir 
en el moment de finalització del termini de presentació d'ofertes.  
 
2. Els contractistes han d'acreditar formalment la seva capacitat d'obrar i la 
seva solvència en els procediments d'adjudicació regulats en aquestes NIC. La 
forma d’acreditació és l’establerta a la TRLCSP, si bé en els Plecs de Clàusules 
Contractuals es poden admetre altres mitjans de prova de la solvència diferents 
als que preveu la TRLCSP. També pot exigir-se als licitadors gaudir d’una 
determinada classificació. 
 
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 empresarial que els habiliti per a l'exercici de l'activitat 
que consisteixi la prestació del contracte.  
 
Article 11. Contingut de l’expedient de contractaci ó 
 
1. Els contractes subjectes a aquestes NIC estan precedits per la tramitació 
d'un expedient de contractació, que està integrat pels documents esmentats en 
els articles corresponents a cada un dels procediments.  
 
2. L'expedient de contractació ha de contenir, com a mínim, la següent 
informació: 
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a. Petició, exposant la necessitat, idoneïtat, característiques i valor 
estimat del contracte. 

b. El Plec de Clàusules Contractuals.  
c. El Plec de Prescripcions Tècniques, si s’escau. 
d. En els contractes d’obres, el projecte d’obres, així com aquells 

documents que resultin necessaris.  
 
3. Completat l'expedient de contractació, ha de dictar-se resolució motivada per 
l'òrgan de contractació aprovant-lo i disposant l'obertura del procediment 
d'adjudicació. Abans de l’adjudicació del contracte o de manera simultània, 
l’òrgan de contractació o la Direcció Economicofinancera, ha d’haver aprovat la 
despesa, excepte en el supòsit excepcional de contractació d'emergència. 
 
4. Els expedients de contractació de contractes menors el valor estimat dels 
quals sigui major o igual a 18.000 euros i fins a 49.999,99 euros (IVA no inclòs) 
han de contenir, com a mínim, la següent informació: 
 

a. Petició, exposant la necessitat, idoneïtat, característiques i valor 
estimat del contracte. 

b. Pressupostos de l’oferta, amb un mínim de tres. 
c. Contracte que es pretén realitzar, si s’escau. 
  

Per als contractes menors de valor estimat inferior a 18.000 euros (IVA no 
inclòs) serà suficient amb la presentació de la factura meritada. 
 
Article 12. Expedients de contractació 
 
1. Els expedients de contractació poden ser de tramitació ordinària, urgent i 
d’emergència. Dintre de l’expedient ha de figurar un informe en els supòsits que 
els expedients es tramitin de forma urgent o per emergència. En cas contrari 
s’entén que la tramitació és ordinària. 
 
2. BSA podrà recórrer a la tramitació urgent en situacions que posin en risc la 
correcta prestació del servei o la seva continuïtat (tant per a serveis 
assistencials com no assistencials) d’acord amb el que estableixi la Llei i 
primant en tot cas l’interès públic. 
 
Els expedients qualificats d’urgents segueixen la mateixa tramitació que els 
ordinaris amb la particularitat que el termini per presentar sol·licituds de 
participació o per presentar ofertes es pot reduir a la meitat dels terminis 
establerts per a la tramitació ordinària. 
 
3. Quan BSA hagi d'actuar de manera immediata per la via d’emergència, a 
causa d'esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin greu perill o de 
necessitats que afectin a la seguretat i salut pública, l'expedient de contractació 
s'ajusta a la següent tramitació excepcional: 
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a. L'òrgan de contractació competent, sense obligació de tramitar 
expedient, pot ordenar l'execució de tot allò que sigui necessari per a 
posar remei a l'esdeveniment produït, satisfer la necessitat 
sobrevinguda o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part, 
sense subjectar-se als requisits formals establerts en aquestes NIC. 

 
b. Executades les actuacions objecte d'aquest règim excepcional, l'òrgan 

de contractació procedeix a l'aprovació de les actuacions adoptades i 
de la despesa corresponent, prèvia justificació tècnica i jurídica del seu 
caràcter d'emergència. Les contractacions que s'hagin celebrat seguint 
l'expedient d'emergència es publiquen posteriorment al Perfil del 
Contractant de BSA. 

 
c. Les prestacions relatives a la resta de l'activitat necessària per a 

completar l'objectiu proposat, però que ja no tinguin caràcter 
d'emergència, es contracten conforme a l'establert en aquestes NIC. 

 
Article 13. Plec de Clàusules Contractuals 
 
1. En tot procediment de contractació, a excepció dels contractes menors, s’ha 
de fixar prèviament en el Plec de Clàusules Contractuals els pactes i condicions 
definidors dels drets i obligacions de les parts en els seus aspectes jurídics, 
econòmics i, si s’escau, tècnics. 
 
2. El Plec de Clàusules Contractuals ha d’establir els criteris d’adjudicació del 
contracte o els aspectes econòmics i tècnics de negociació en el cas dels 
procediments negociats, podent concretar si en algun d’ells s’exigeix una 
puntuació mínima per sota de la qual l’oferta serà exclosa. 
 
3. En els procediments oberts o restringits el Plec de Clàusules Contractuals ha 
d’establir la ponderació atribuïda a cadascun dels criteris de valoració 
establerts, puntuació que pot oscil·lar entre una puntuació mínima i una màxima 
per a cada criteri. 
 
4. El Plec de Clàusules Contractuals s’aprova per l’òrgan de contractació. 
 
5. El Plec de Clàusules Contractuals està a disposició dels interessats i així es 
publicarà al Perfil del Contractant de BSA. 
 
6. Les clàusules del Plec de Clàusules Contractuals es consideren sempre, i en 
tot cas, part integrant del contracte i la presentació de l’oferta suposa la seva 
acceptació incondicionada. 
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Article 14. Contingut del Plec de Clàusules Contrac tuals 
 
1. El Plec de Clàusules Contractuals ha de tenir, com a mínim, el següent 
contingut: 
 

a. La definició de l’objecte del contracte. 
b. Les característiques bàsiques del contracte. 
c. El pressupost de la 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 

regiran la licitació i el contracte. 
g. El procediment i 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 o alternatives. 
m. Les garanties que hauran de constituir-se, si s’escau. 
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. 

 
2. Quan la naturalesa del contracte ho faci convenient, es poden redactar Plecs 
de Prescripcions Tècniques de forma separada als Plec de Clàusules 
Contractuals. Els Plecs de Prescripcions Tècniques han de ser elaborats pels 
tècnics de BSA responsables del control de l’execució del contracte, havent de 
contenir les especificacions tècniques necessàries per l’execució del contracte. 
 
Article 15. Prohibicions d’impediments a la lliure competència 
 
Les prescripcions tècniques dels contractes han de permetre l’accés en 
condicions d’igualtat dels licitadors i no poden tenir com objecte la creació 
d’obstacles injustificats a la lliure competència entre les empreses, per tal de 
donar compliment als principis d’igualtat i no discriminació i tal i com es recull 
en el punt 7.5. de l’índex del present document. 
 
Article 16. Normes de publicitat 
 
1. Les licitacions, amb les excepcions que es detallen a l’apartat 16.3, 
s’anuncien al Perfil del Contractant de BSA, mantenint-se l’anunci fins a 
l’adjudicació del contracte. Juntament amb l’anunci es publica el Plec de 
Clàusules Contractuals al Perfil del Contractant. 
 



 

 14 

El termini de difusió pública de la informació contractual es manté un mínim d’1 
mes a comptar des de la data d’inserció de la informació relativa a l’adjudicació 
del contracte. 
 
2. 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. 
 
Els anuncis descrits en aquest apartat es realitzaran 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. 
 
3. Els contractes menors no requeriran, de forma preceptiva, cap tipus de 
publicitat. 
 
4. L’adjudicació de tots els contractes realitzada a l’empara d’aquestes NIC, a 
excepció dels contractes menors, es publica al Perfil del Contractant. 
 
Article 17. Terminis de concurrència 
 
1. En els procediments oberts, el termini mínim per a la presentació de les 
ofertes és de 15 dies naturals a partir de la data de publicació de l’anunci. 

 
2. En els procediments restringits, el termini mínim per a la presentació de les 
sol·licituds de participació és de 10 dies naturals 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 15  dies 
naturals a comptar des de la data de l’enviament de la invitació. 

 
3. Els terminis regulats en els dos punts anteriors poden ser reduïts a la meitat 
en cas d’urgència degudament justificada a l’expedient de contractació. 
 
4. En els procediments negociats el termini de consulta i presentació es 
determina en cada cas al Plec de Clàusules Contractuals i en la carta 
d’invitació als candidats seleccionats, així com en l’anunci, si escau. En tot cas, 
cal establir un termini suficient per garantir la concurrència, igualtat de tracte i 
no discriminació dels licitadors. 
 
5. Els terminis assenyalats en dies en les presents NIC es consideraran com a 
dies naturals, llevat que expressament s’indiqui que són dies hàbils. 
 
Article 18. Procediments d’adjudicació 
 
1. Els contractes regulats en aquestes NIC s’adjudiquen d’acord amb algun 
dels procediments que es detallen a continuació: 
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a. Procediment obert 
b. Procediment restringit 
c. Procediment negociat 

i. Procediment negociat  
ii. Procediment negociat per altres raons  
iii. Procediment negociat per criteri d’exclusivitat 

d. Procediment de contracte menor 
 
2. Es pot adjudicar un contracte mitjançant el procediment de contracte menor 
per raó de la quantia quan el valor estimat del contracte sigui inferior a 50.000 
euros (IVA no inclòs). 
 
3. Quan el valor estimat del contracte (IVA no inclòs) se situï entre els 50.000 
euros (inclosos) i el llindar de contractació harmonitzada, BSA adoptarà el 
procediment contractual més escaient, sempre d’acord amb el marc establert 
per la legalitat.  
 
Article 19. Procediment obert 
 
En el procediment obert tot licitador interessat que reuneixi els requisits de 
capacitat i solvència establerts al Plec de Clàusules Contractuals pot presentar 
una oferta, quedant exclosa qualsevol negociació dels termes, condicions i 
requisits del contracte amb els licitadors. 
 
Article 20. Desenvolupament del procediment obert 
 
El procediment obert s’ajusta als següents tràmits: 
 

a. Petició del departament corresponent, exposant la necessitat, idoneïtat, 
característiques i valor estimat de les prestacions objecte del contracte.  

b. Elaboració dels Plecs de Clàusules Contractuals i de Prescripcions 
Tècniques, si s’escau. 

c. Aprovació de l’expedient de contractació. 
d. Anunci de licitació, on ha d’indicar-se que estan plenament accessibles 

els Plecs de Clàusules Contractuals i de Prescripcions Tècniques, si 
s’escau, i demés documentació necessària per l’execució del contracte.  

e. Obertura de la documentació administrativa, esmena de defectes en el 
termini de 3 dies hàbils i admissió dels licitadors presentats que 
reuneixin els requisits del Plec de Clàusules Contractuals.  

f. Acte no públic d’obertura de les ofertes, llevat que l’òrgan de 
contractació decideixi el contrari. 

g. Valoració de les ofertes. 
h. Proposta d’adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
i. Resolució de l’adjudicació. 
j. Publicació de l’adjudicació i formalització del contracte. 
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Article 21. Procediment restringit 
 
1. El procediment restringit és aquell procediment d’adjudicació en el qual 
qualsevol empresari o professional sol·licita la seva participació en el mateix, i 
en el que únicament els professionals o empresaris seleccionats per BSA que 
compleixin els criteris de selecció establerts al Plec de Clàusules Contractuals 
són convidats a presentar una oferta, en els termes i condicions establerts a la 
invitació. 
 
2. La selecció de les empreses ha de ser en número que l’òrgan de 
contractació, de forma motivada, especifiqui a l’expedient de contractació, no 
podent ser, en cap cas, inferior a cinc. 
 
A l’expedient de contractació hi ha de figurar un informe de contingut jurídic i 
tècnic justificatiu del procediment escollit i dels criteris per la selecció dels 
candidats, els quals han de constar en el Plec de Clàusules Contractuals. 
 
Article 22. Desenvolupament del procediment restrin git 
 
El procediment restringit s’ajusta als següents tràmits: 
 

a. Petició del departament corresponent, exposant la necessitat, idoneïtat, 
característiques i valor estimat de les prestacions objecte del contracte. 

b. Elaboració dels Plecs de Clàusules Contractuals i de Prescripcions 
Tècniques, si s’escau. 

c. Aprovació de l’expedient de contractació. 
d. Anunci de selecció i licitació, on ha d’indicar-se que estan plenament 

accessibles els Plecs de Clàusules Contractuals i de Prescripcions 
Tècniques, si s’escau, i demés documentació necessària per l’execució 
del contracte.  

e. Recepció de les sol.licituds i anàlisi de les mateixes. 
f. Determinació per l’òrgan de contractació dels empresaris seleccionats. 
g. Enviament de les invitacions als candidats seleccionats. 
h. Recepció de les ofertes dels candidats. 
i. Obertura de la documentació administrativa, esmena de defectes en el 

termini de 3 dies hàbils i admissió dels licitadors presentats que 
reuneixin els requisits establerts al Plec de Clàusules Contractuals. 

j. Acte no públic d’obertura de les ofertes, llevat que l’òrgan de 
contractació decideixi el contrari. 

k. Valoració de les ofertes. 
l. Proposta d’adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa.  
m. Resolució de l’adjudicació. 
n. Publicació de l’adjudicació i formalització del contracte.  
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Article 23. Procediment negociat  
 
1. Aquest procediment negociat és un procediment d’adjudicació on BSA pot 
consultar i negociar les condicions dels contractes amb varis empresaris de la 
seva elecció, i selecciona l’oferta econòmicament més avantatjosa de forma 
justificada i d’acord amb els aspectes econòmics i tècnics establerts al Plec de 
Clàusules Contractuals. 
 
2. El nombre d’empreses seleccionades no podrà ser en cap cas inferior a tres. 
 
3. En tot moment es donarà compliment al principi de publicitat recollit al punt 
7.1. de l’índex del present document, així com també a l’article 8 d’aquestes 
NIC. 

 
Article 24. Desenvolupament del procediment negocia t  
 
El procediment negociat s’ajusta als següents tràmits: 
 

a. Petició del departament corresponent, exposant la necessitat, idoneïtat, 
característiques i valor estimat de les prestacions objecte del contracte. 

b. Elaboració dels Plecs de Clàusules Contractuals i de Prescripcions 
Tècniques, si s’escau.  

c. Aprovació de l’expedient. 
d. BSA publicarà l’anunci en el Perfil del Contractant i convidarà a un 

mínim de tres licitadors que compleixin els criteris de capacitat, 
solvència econòmica i financera, i tècnica o professional establerts al 
Plec de Clàusules Contractuals, sempre que sigui possible. 

e. Les invitacions cal enviar-les simultàniament, per correu electrònic o 
altres mitjans per escrit, a tots els empresaris escollits, assenyalant la 
data límit i lloc per a la presentació de les ofertes, adjuntant el Plec de 
Clàusules Contractuals o indicant el lloc on estarà a disposició dels 
candidats. Dintre de l’expedient de contractació ha de quedar acreditat 
l’enviament i recepció de les invitacions, així com les ofertes rebudes i 
la valoració de les mateixes.  

f. Els empresaris seleccionats han de presentar les seves ofertes en les 
condicions i termini indicat en la invitació. 

g. Rebudes les propostes o ofertes s’inicia el procés de negociació amb 
els licitadors, vetllant que tots els licitadors rebin el mateix tracte. En 
particular no pot facilitar-se de forma discriminatòria informació que 
pugui donar avantatge a determinats licitadors respecte de la resta.  

h. Proposta d’adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa.  
i. Resolució de l’adjudicació.   
j. Publicació de l’adjudicació i formalització del contracte.  
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Article 25. Procediment negociat per altres raons 
 

1. Pot acudir-se a aquest procediment en aquells supòsits en els quals les 
ofertes rebudes en un procediment obert o restringit celebrats prèviament hagin 
estat declarades irregulars, inacceptables o inadequades, o bé no s’hagin 
presentat ofertes, sempre que les condicions originals del contracte no es 
modifiquin substancialment. 

 
2. En aquest supòsits, sempre que sigui possible, es convida tots els licitadors 
no exclosos amb altres que no hagin participat en el procediment primitiu i, cas 
que això no fos possible, a un mínim de tres licitadors, seguint-se els tràmits 
establerts a l’article següent. 
 
Article 26. Desenvolupament del procediment negocia t per altres raons 
 
L’adjudicació de contractes mitjançant aquest procediment, s’ha d’ajustar als 
següents tràmits: 
 

a. Petició del departament corresponent, exposant la necessitat, idoneïtat, 
característiques i valor estimat de les prestacions objecte del contracte 
i la causa per la qual es pot acudir a aquest procediment. 

b. Elaboració dels Plecs de Clàusules Contractuals i de Prescripcions 
Tècniques, si s’escau.  

c. Aprovació de l’expedient. 
d. BSA convida a tots els licitadors no exclosos en el procediment anterior 

i, eventualment, a nous licitadors.  En qualsevol cas, BSA haurà de 
convidar a un mínim de tres licitadors que compleixin els criteris de 
capacitat, solvència econòmica i financera, i tècnica o professional 
establerts al Plec de Clàusules Contractuals, sempre que sigui 
possible. 

e. Les invitacions cal enviar-les simultàniament, per correu electrònic, o 
altres mitjans, a tots els empresaris escollits i per escrit, assenyalant la 
data límit i lloc per a la presentació de les ofertes, adjuntant el Plec de 
Clàusules Contractuals o indicant el lloc on es troba a disposició dels 
candidats. En l’expedient de contractació ha de quedar acreditat 
l’enviament i recepció de les invitacions, així com les ofertes rebudes i 
la valoració de les mateixes.  

f. Els empresaris seleccionats han de presentar les seves ofertes en les 
condicions i termini indicat en la invitació. 

g. Rebudes les propostes o ofertes s’inicia el procés de negociació amb 
els licitadors, vetllant que tots els licitadors rebin el mateix tracte. En 
particular no pot facilitar-se de forma discriminatòria informació que 
pugui donar avantatge a determinats licitadors respecte de la resta.  

h. Proposta d’adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
i. Resolució de l’adjudicació. 
j. Publicació de l’adjudicació i formalització del contracte.  



 

 19 

Article 27. Procediment negociat per criteri d’excl usivitat 
 
1. BSA podrà adjudicar a un únic contractista mitjançant un procediment 
negociat per raons d’exclusivitat, en els supòsits que, per causes tècniques, 
artístiques o per motius relacionats amb la protecció de drets d’exclusiva, el 
contracte sols pugui encomanar-se a un empresari determinat (article 170.d 
TRLCSP). 
 
2. La justificació d’aquesta exclusivitat requerirà d’un certificat del proveïdor que 
acrediti que aquell servei o subministrament sols pot ser prestat per aquella 
empresa (proveïdora). 
 
3. També s’acompanyarà d’un informe elaborat pel servei afectat de BSA on es 
justifiqui l’esmentada necessitat. 
 
4. El certificat del proveïdor, l’informe tècnic i el/s Plec/s, es remeten a la 
Direcció Jurídica del Consorci Sanitari i Social de Catalunya per a que elabori 
informe jurídic. 
 
5. Si l’informe és favorable, s’inicia un procediment negociat amb el contractista 
únic, i sense establir una limitació quantitativa del valor econòmic de la 
prestació. 
 
Article 28. Contractes menors 
 
1. Quan el valor estimat del contracte, sigui quin sigui el seu objecte, sigui 
inferior a 50.000 euros (IVA no inclòs), es pot realitzar un contracte menor. 
 
2.  En els contractes menors el valor estimat dels quals no arribi a 18.000 euros 
(IVA no inclòs), la tramitació de l’expedient només exigeix l’aprovació de la 
despesa i la incorporació de la factura corresponent, factura que ha de reunir 
els requisits previstos legalment. En la resta de contractes menors s’ha 
d’incorporar, a més, el pressupost o pressupostos sol·licitats (amb un mínim de 
tres) i el contracte, si s’escau. 
 
3. En els contractes menors el termini de garantia serà el que estableixi la Llei 
per a cada objecte de contractació, sense perjudici que l’òrgan de contractació 
acordi altrament. 
 
Article 29. Forma de presentació de la documentació  en els procediments 
regulats en aquestes NIC 
 
1. En els procediments regulats en aquestes NIC, els licitadors han de 
presentar la seva documentació i ofertes en dos o tres sobres seguint els 
requisits i instruccions que es detallin al Plec de Clàusules Contractuals. 
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2. Cap licitador no pot presentar més d’una oferta, sens perjudici de la 
possibilitat de presentar variants, si així es preveu al Plec de Clàusules 
Particulars i l’anunci. Tampoc es pot subscriure cap oferta amb participació 
conjunta amb altres licitadors si s’ha fet individualment, ni figurar en més d’una 
agrupació. La infracció per aquests incompliments dóna lloc a la inadmissió de 
totes les ofertes que hagi subscrit.  
 
3. Les ofertes es poden presentar a les dependències del Consorci de Salut i 
Social de Catalunya, on està ubicat el SACAC (Servei Agregat de 
Contractacions Administratives del Consorci). En cap cas i sota cap 
circumstància es poden admetre les ofertes presentades fora del termini (dia i 
hora) assenyalat a l’anunci de licitació o carta d’invitació. 
 
4. Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs 
propostes a més de la seva direcció postal, una direcció de correu electrònic, 
per a les comunicacions i relacions que en general es derivin del procediment 
contractual o que de qualsevol manera li puguin afectar. 
 
Article 30. Documentació acreditativa de la capacit at i solvència 
 
1. El sobre número 1 per als procediments de contractació ha de contenir la 
documentació acreditativa de la capacitat i la solvència i, en concret i com a 
mínim, la següent: 
 

a. La documentació acreditativa de la capacitat jurídica del contractista i la 
seva representació. 

b. La documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera, 
tècnica o professional i no estar incursa en prohibicions per contractar. 

c. La documentació acreditativa d’estar al dia del compliment de les 
obligacions amb l’Administració Tributària i Seguretat Social. 

d. Aquella altra que s’estableixi al Plec de Clàusules Contractuals.  
e. Acreditació de la constitució de garanties, quan ho exigeixi el Plec de 

Clàusules Contractuals. 
f. En el cas de tractar-se d’una Unió Temporal d’Empreses, el compromís 

de la seva constitució. 
 
2. Els Plecs de Clàusules Contractuals poden establir que l’aportació inicial de 
documentació que s’indiqui es substitueixi per una declaració responsable del 
licitador en la que manifesti que compleix les condicions exigides per contractar 
i detalli l’existència de la documentació requerida, la qual ha ser original i 
degudament signada. En aquest cas, el licitador a favor del que recaigui 
l’adjudicació ha d’aportar l’esmentada documentació com a condició necessària 
per a l’adjudicació del contracte. 
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Article 31. Forma de presentació de les proposicion s tècniques i 
econòmiques 
 
1. Les proposicions dels interessats són secretes respecte a la resta de 
licitadors. 
   
2. En sobre independent (sobre número 2) per als procediments contractuals,  
els licitadors han de presentar l’oferta tècnica i econòmica. 
 
3. Les proposicions dels interessats són secretes fins el moment de la seva 
obertura, havent-se de presentar per escrit, complint els requisits i condicions 
que s’estableixin al Plec de Clàusules Contractuals. En cas que se celebrés 
acte públic d’obertura, les proposicions esdevindrien públiques en aquest 
mateix acte. 
 
4. La proposició econòmica s’ha de presentar segons el model establert al Plec 
de Clàusules Contractuals.  
 
5. Quan en l’oferta econòmica existeixi discrepància entre l’import indicat en 
números i l’indicat en lletres, ha de prevaler l’import indicat amb lletres, llevat 
d’error manifest. En el supòsit que l’oferta econòmica no especifiqui res en 
relació a l’Impost sobre el Valor Afegit, s’entén que en l’oferta econòmica no hi 
està inclòs l’IVA. 
 
L’oferta econòmica únicament pot ser objecte d’aclariments quan el preu ofertat 
vingui referit en una fórmula, equació o similar, respectant sempre el principi 
d’igualtat de tracte i no discriminació dels licitadors que, en cap cas, poden 
modificar l’oferta presentada. Si BSA considera que l’oferta ha de ser aclarida, 
pot sol·licitar aclariments respectant en tot cas els citats principis.  
 
6. Quant a l’oferta tècnica presentada, BSA podrà sol·licitar aclariments, 
respectant en tot cas el principi d’igualtat de tracte i no discriminació dels 
licitadors.  
 
Article 32. Garanties provisionals 
 
1. BSA pot exigir al Plec de Clàusules Contractuals la constitució de garanties 
pels imports que en ell es determinen, que en cap cas poden superar el 3% de 
l’import de licitació, amb la finalitat que estableix l’article 103.1 del TRLCSP que 
literalment diu; 
”Atenent les circumstàncies concurrents en cada contracte, els òrgans de 
contractació poden exigir als licitadors la constitució d’una garantia que 
respongui del manteniment de les seves ofertes fins a l’adjudicació del 
contracte. Per al licitador que resulti adjudicatari, la garantia provisional també 
respon del compliment de les obligacions que li imposa el segon paràgraf de 
l’article 151.2. 
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Quan l’òrgan de contractació decideixi exigir una garantia provisional ha de 
justificar suficientment en l’expedient les raons de l’exigència per a aquest 
contracte concret.”  
 
2. Les garanties es poden constituir en qualsevol de les formes establertes al 
Plec de Clàusules Contractuals i d’acord amb l’article 103.3 de l’esmentat 
TRLCSP. 
 
Article 33. Qualificació de la documentació, defect es i omissions 
esmenables 
 
Per a la qualificació de la documentació presentada pels licitadors es segueix el 
següent procediment: 
 

a. La documentació administrativa presentada pels licitadors és 
qualificada pel departament corresponent o per qui designi l’òrgan de 
contractació de BSA, en acte no públic, procedint-se a l’obertura del 
sobre que la contingui. Cal deixar constància a l’expedient de 
contractació de la relació de documents aportats per cada licitador. 

 
b. Si s’observen defectes o omissions esmenables en la documentació 

presentada, es comunica per escrit (per fax, correu electrònic o altres 
mitjans) als licitadors afectats, concedint-se un termini no superior a 3 
dies hàbils perquè els licitadors els corregeixin o esmenin. 

 
Així mateix, i a l’efecte de verificar l’eventual concurrència de 
prohibicions per contractar, es pot requerir al licitador la presentació de 
certificats i documents complementaris als que ha presentat, o bé 
aclariments sobre aquests. Aquest requeriment s’ha de complimentar 
en el termini màxim de 3 dies hàbils. 

 
c. Procedeix la no admissió en el procediment de licitació d’aquells 

licitadors la documentació dels quals tingui defectes no esmenables o 
no hagin esmenat els defectes en el termini atorgat. 

 
d. Un cop qualificada la documentació i esmenats, en el seu cas, els 

defectes o omissions, es procedeix a determinar les empreses que 
s’ajusten als criteris fixats en el Plec de Clàusules Contractuals, amb 
pronunciament exprés sobre els admesos a licitació, els rebutjats i 
sobre les causes del seu rebuig.  

 
e. Cal deixar constància a l’expedient de contractació de les actuacions 

realitzades. 
 

f. Es permet la possibilitat de realitzar l’acte no públic de qualificació de la 
documentació a les dependències del Consorci de Salut i Social de 
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Catalunya, on està ubicat el SACAC (Servei Agregat de Contractacions 
Administratives del Consorci). 

 
Article 34. Valoració de l’oferta tècnica i econòmi ca 
 
1. En els procediments regulats en aquestes NIC, es procedeix en acte no 
públic a l’obertura de les ofertes tècnica i econòmica, llevat que l’òrgan de 
contractació decideixi el contrari. 
 
2. El responsable del departament corresponent procedeix a la valoració de 
l’oferta econòmica i tècnica presentada pels licitadors, conforme als criteris 
d’adjudicació o als aspectes de negociació establerts al Plec de Clàusules 
Contractuals. 
 
3. Si alguna proposició no concorda amb la documentació examinada i 
admesa, excedeix del pressupost base de licitació, varia substancialment el 
model establert, o comporta error manifest en l’import de la proposició, o 
existeix reconeixement per part del licitador de que conté error o inconsistència 
que la facin inviable, serà exclosa per l’òrgan de contractació mitjançant una 
resolució motivada. Per contra, el canvi o omissió d’algunes paraules del 
model, sempre i quan ni una cosa ni l’altra alterin el seu sentit, no és causa 
suficient per excloure la proposició. 
 
Article 35. Aplicació dels criteris d’adjudicació 
 
1. Els criteris en els quals es basa l’adjudicació en els procediments oberts i 
restringits regulats en aquestes NIC, a títol enunciatiu però no limitatiu, són els 
següents: 
 

a. Exclusivament el preu ofertat. S’atorga la puntuació màxima al preu 
més baix. 

 
b. A la resta de supòsits, per determinar l’oferta econòmicament més 

avantatjosa, s’utilitza el preu i els criteris vinculats amb l’objecte del 
contracte com la qualitat o els seus mecanismes de control, el valor 
tècnic de l’oferta, la possibilitat de recanvis, les característiques 
estètiques i funcionals, les característiques mediambientals, el cost de 
funcionament, la rendibilitat, el servei post- venta i assistència tècnica, 
els terminis de lliurament o altres similars. 

 
2. En cap cas es poden utilitzar com a criteris d’adjudicació els que estiguin 
relacionats amb la solvència econòmica i tècnica i professional del licitador, i en 
particular, no es pot valorar l’experiència, la disponibilitat de mitjans per al 
desenvolupament dels treballs i els sistemes de qualitat utilitzats pel licitador 
per assegurar la qualitat de la prestació (tipus ISO, UNE). 
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3. Els criteris d’adjudicació es determinen per l’òrgan de contractació i es 
detallen al Plec de Clàusules Contractuals, a l’anunci i al Perfil del Contractant. 
 
Article 36. Adjudicació 
 
1. En els procediments d’adjudicació on el criteri d’adjudicació sigui únicament 
el preu ofertat, l’adjudicació cal realitzar-la en el termini màxim de 15 dies, llevat 
que en el Plec de Clàusules Contractuals se n’estableixi, motivadament, un 
altre de superior, a comptar des del dia següent de l’obertura de les ofertes, 
quan correspongui, o de la data de finalització de recepció de les ofertes. 
  
2. En els procediments on es valori l’oferta amb més d’un criteri d’adjudicació, 
l’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte en el termini màxim de dos 
mesos, llevat que en el Plec de Clàusules Contractuals se n’estableixi, 
motivadament, un altre de superior, a comptar des del dia següent de l’obertura  
de les ofertes, quan correspongui, o de la data de finalització de recepció de les 
ofertes. 
 
3. Transcorreguts els terminis assenyalats per l’adjudicació sense que s’hagi 
dictat l’acord d’adjudicació, els licitadors tenen dret a retirar la seva proposta i a 
que se’ls retorni o cancel·li la garantia provisional constituïda, sense cap mena 
d’indemnització.  
 
4. L’òrgan de contractació de BSA resol sobre l’adjudicació, tenint, 
alternativament, la facultat d’adjudicar el contracte a la proposició 
econòmicament més avantatjosa. 
  
5. La resolució d’adjudicació del contracte ha de ser motivada en referència als 
criteris d’adjudicació o als aspectes de negociació que figurin en el Plec de 
Clàusules Contractuals, i ha d’especificar els motius pels que rebutja una 
candidatura o oferta i les característiques i avantatges de l’oferta seleccionada. 
 
6. L’òrgan de contractació pot deixar sense efecte el procediment de 
contractació, quan concorrin circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de 
manera lògica i raonable, imposin la prevalença de l’interès públic a la vista de 
les necessitats que busca satisfer el contracte, podent igualment desistir o 
renunciar al procediment per motius d’interès públic degudament motivats a 
l’expedient o declarar-ho desert.  
 
7. El resultat de l’adjudicació es notifica al licitador adjudicatari i a la resta de 
licitadors, publicant-se al Perfil del Contractant en el mateix termini. 
 
A efectes merament informatius, sense que tinguin cap transcendència jurídica, 
les adjudicacions també es poden publicar a la premsa diària escrita i al Diari 
Oficial de la Unió Europea o altres diaris o butlletins oficials, si així ho decideix 
l’òrgan de contractació de BSA. 
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Article 37. Formalització del contracte 
 

1. El contracte s’ha de formalitzar per escrit, mitjançant document privat, 
signant-se per les parts, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a 
aquell en que es rebi la notificació de l’adjudicació i prèvia aportació de la 
documentació requerida per l’òrgan de contractació. 
 
2. En el supòsit que l’adjudicatari no atengui el requeriment de BSA, en concret 
com diu literalment l’article 156.4 del TRLCSP: 
”Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagi formalitzat el contracte 
dins el termini indicat, l’Administració pot acordar la confiscació sobre la 
garantia definitiva de l’ import de la garantia provisional que, si s’escau, hagi 
exigit.  
En el supòsit a la inversa,  tal com diu el mateix article ; “Si les causes de la no- 
formalització són imputables a l’Administració, s’ha d’indemnitzar el contractista 
pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar.”  
 
3. Per últim l’article156.5, diu que;” No es pot iniciar l’execució del contracte 
sense la formalització prèvia, excepte en els casos que preveu l’article 113 
d’aquesta Llei.”  
 
Article 38. Garanties definitives 
 
1. El Plec de Clàusules Contractuals pot establir la constitució de garanties 
definitives amb caràcter previ a la formalització del contracte. El seu import i 
forma s’estableixen en el Plec, i en cap cas aquestes poden excedir del 5% de 
l’import d’adjudicació i, en el cas de preus unitaris, del 5% de l’import de 
licitació (article 95.2 i 3 TRLCSP) 
 
2. Les garanties queden afectades al compliment del contracte per part del 
contractista fins al moment de la finalització del termini de garantia que es 
reguli en el contracte i, en particular, al pagament de les penalitats que 
s’imposin, així com per la reparació dels possibles danys i perjudicis ocasionats 
pel contractista durant l’execució del contracte.  
 
3. Les garanties es poden constituir en qualsevol de les formes establertes al 
Plec de Clàusules Contractuals, com també en metàl·lic o mitjançant retenció 
del preu. 
 
4. L’òrgan de contractació, atenent a les característiques i durada del contracte, 
podrà preveure en el/s Plec/s, justificant-ho adequadament, la possibilitat de 
reduir l’import de la garantia definitiva. Així mateix, ateses les circumstàncies 
concurrents en el contracte, l’òrgan de contractació podrà eximir a l’adjudicatari 
de l’obligació de constituir garantia, justificant-ho adequadament al/s Plec/s. 
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Article 39. Supòsits de resolució del contracte i c làusula penal 
 
1. Els supòsits que poden donar lloc a la resolució del contracte són, a banda 
dels previstos en la normativa civil, els que assenyala la TRLCSP amb caràcter 
general i per a cada categoria de contracte, així com els establerts 
expressament en el contracte. 
 
2. Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, 
aquest ha d’indemnitzar a BSA pels danys i perjudicis ocasionats. La 
indemnització es fa efectiva en primer terme sobre la garantia, sens perjudici de 
la subsistència de la responsabilitat en allò que excedeixi de la garantia 
incautada. 
 
3. El compliment de les obligacions principals del contracte es pot assegurar 
amb la previsió de clàusules penals, penes que han de ser proporcionals a la 
gravetat de l’incompliment i que són compatibles amb la indemnització a BSA 
pels danys i perjudicis causats. El Plec de Clàusules Contractuals determinarà 
en el seu cas, la possibilitat de BSA d’exigir conjuntament el compliment de 
l’obligació i l’abonament de la pena. 
 
Article 40. Confidencialitat de la informació 
 
1. L’adjudicatari haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la 
qual tingui accés degut a l’execució del contracte. El deure de confidencialitat 
tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la 
informació de referència. 

 
2. BSA no podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada per 
aquests com a confidencial. En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la 
documentació facilitada no té caràcter confidencial. 
 
Tot plegat per tal de donar compliment al principi de confidencialitat i tal i com 
es recull al punt 7.4. de l’índex del present document 
 
Article 41. Comunicació a Organismes o Registres Pú blics 
 
En tot cas, BSA procedirà a comunicar els contractes que formalitzi als 
Registres Públics que corresponguin i demés organismes de control, de 
conformitat amb el què estableix la TRLCSP. 
 
Disposició Final Única  
 
Les modificacions de la TRLCSP realitzades per una disposició legal nacional o 
comunitària que afectin a aquestes NIC, quedaran incorporades a les mateixes. 
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Els presents Principis i Normes Internes de Contrac tació han estat 
aprovats formalment pel Consell d’Administració de BSA, en reunió de  
data 31 de març de 2014.  
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ANNEX: RÈGIM DE RECURSOS 
 
Els procediments de contractació incoats per BSA que no estiguin subjectes a 
l’article 40 del TRLCSP, sinó que estiguin regulats per les presents NIC, podran ser 
objecte de recurs d’alçada davant el Consell d’Administració de BSA, en el termini 
d‘un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació. 
 
El recurs d’alçada s’entendrà desestimat si no ha recaigut i s’ha notificat resolució 
expressa en el termini de 3 mesos des de la data d’interposició. 
 
La resolució d’estimació o desestimació expressa o presumpta del recurs d’alçada 
posa fi a la via administrativa, quedant expedita la contenciós administrativa, d’acord 
amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós 
Administrativa, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la data de notificació 
de l’acte, si és exprés, o de sis mesos des de l’endemà de la data en la qual s’hauria 
d’haver dictat i notificat la resolució del recurs d’alçada, si aquesta no s’ha produït. 
 
La resolució de l’adjudicació serà publicada al perfil del contractant.  
 
 
 
 
El present Annex “Règim de recursos” als Principis i Normes Internes de 
Contractació ha estat aprovat formalment pel Consel l d’Administració de 
BSA, en reunió de data 19 de gener de 2016.  
 
 


