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I. PLANTEJAMENT GENERAL LLEI 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP) 

"' Distinció entre procediments d'adjudicació de contractes de les Administracions 
Públiques i de contractes d'altres ens del sector públic. Abast real de la distinció: 
remissió als articles 316.b) i 321.2.b) LC SP. 

"' Principals novetats en els procediments d'adjudicació: 

• Desaparició del procediment negociat per raó de la quantia i limitació de 
contracte menor per proveïdor. 

• Contractes d'obres amb valor estimat del contracte (VEC) igual o inferior a 2 
milions d' euros i en els contractes de serveis i subministraments de VEC igual o 
inferior a 100.000 euros (procediment obert simplificat) 

• Contractes d'obres VEC inferior a 80.000 Euros i contractes de serveis i 
subministraments VEC inferior a 35.000 Euros (procediment obert simplificat 
sumari o abreujat) 

• Associació per la innovació. Compra pública innovadora. Projectes I+D. 
• Instruccions internes de contractació: ens del sector públic que no tenen el caràcter 

de poder adjudicador. 



11. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES DE LES ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES 

"' Procediments d'utilització general. Els procediments de referència són 1' obert i el 
restringit. 

"' Procediments d'utilització especial: només pels casos expressament previstos per 
la llei, sigui per raó de la quantia (procediment obert simplificat i simplificat 
sumari o abreujat, i contractes menors) o per raó de la matèria (procediment 
negociat, diàleg competitiu, associació per la innovació). 

"' El procediment restringit és d'utilització obligatòria per adjudicar els contractes de 
concessió de serveis especials de l'Annex IV 



1111. EL PROCEDIMENT OBERT 

"' No hi ha modificacions de rellevància: es manté la mateixa estructura i la 
seva funció de normativa de referència d'altres procediments en tot allò que 
aquests no hagin previst expressament. 

"' Tot empresari interessat pot presentar una proposició i resta exclosa qualsevol 
negociació del contracte. 

"' Aplicació dels postulats provinents de les Lleis 39 i 40/2015. Administració 
electrònica: presentació de dos sobres o arxius electrònics. 

"' D.A 15a. L'obertura de l'oferta econòmica es realitzarà en acte públic excepte 
que es prevegi en la licitació que es poden utilitzar mitjans electrònics. 



l1v. EL PROCEDIMENT RESTRINGIT 

"' Es mantenen els trets essencials ja establerts per la normativa anterior. 

"' Qualsevol interessat pot presentar una sol·licitud de participació en resposta a una 
convocatòria de licitació. Però només poden presentar oferta els empresaris que 
havent sol·licitat prèviament la participació en la convocatòria hagin estat 
seleccionats per l'òrgan de contractació en atenció a la seva solvència. 

"' Especialment adequat quan es tracta de serveis intel·lectuals d'especial 
complexitat. 

"' Contractes de concessió de serveis de l'Annex IV LCSP. 

"' Aplicació als procediments de licitació amb negociació. 



I v. PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 

"' Utilitzable exclusivament per raó de la quantia per contractes d'obres, 
subministraments i serveis. 

"' Objectivació dels criteris d'adjudicació. 

"' Celeritat en la tramitació (l'EM de la llei diu que ha de permetre adjudicar el 
contracte en el termini d'un mes). 

"' Inscripció obligatòria (amb sis mesos de vacatio legis ex DT 3°) al ROLECE o 
registre públic equivalent: presumpció iuris tantum de capacitat de l'empresari 
inscrit. 

"' Aplicació supletòria de les normes del procediment obert. 



I VI. PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI o ABREUJAT 

"' Sumari o abreujat: celeritat en la tramitació. Informes de fiscalització i jurídic: 
màxim tres dies hàbils. 

"' S'eximeix als licitadors d'acreditar la solvència econòmica i financera, i tècnica o 
professional. 

"' Secret de l'oferta: aportació pel licitador d'una clau d'obertura i desencriptació de 
1' oferta presentada. 

"' Utilitzable exclusivament per raó de la quantia per contractes d'obres, 
subministraments i serveis. Exclusió de les prestacions de caràcter intel·lectual 

"' Criteris d'adjudicació: únicament de caràcter objectiu. 

"' Necessària homogeneïtzació: utilització de models tipus de plecs de clàusules 

"' Aplicació supletòria de les normes del procediment obert simplificat. 



I VIl. PROCEDIMENTS AMB NEGOCIACIÓ (I) 

"' Obligació de negociar: adjudicació després de negociar les condicions del 
contracte. El PCAP determinarà els aspectes a negociar i el procediment a seguir 
en la negociació. 

"' Utilització taxada en els supòsits dels articles 167 i 168 LC SP. 
"' Supòsits d'aplicació del procediment negociat amb publicació de l'anunci de 

licitació. Article 167 LCSP. En general: (i) prestacions d'especial complexitat i no 
definides en tots els seus aspectes o amb solucions innovadores (ii) procediments 
oberts o restringits en els que només s'han presentat ofertes irregulars o 
inacceptables, i (iii) serveis socials personalíssims. 

"' Supòsits d'aplicació del procediment negociat sense necessitat de publicar 
prèviament l'anunci de licitació. Article 168 LCSP. En general: (i) No s'ha 
presentat cap oferta o cap oferta adequada. (ii) Raons tècniques, artístiques o 
relacionades amb la protecció de drets d'exclusiva. S'afegeix el supòsit que no hi 
hagi competència per raons tècniques (iii) Imperiosa urgència (iv) Pels contractes 
de subministrament, productes amb finalitat d'investigació, lliuraments 
addicionals d'un proveïdor inicial, adquisicions en cessament d'activitats (iv) Pels 
contractes de serveis que siguin conseqüència d'un previ concurs de projectes. 



I VIII. PROCEDIMENTS AMB NEGOCIACIÓ (li) 

"' Tramitació: no hi ha variacions substancials respecte de la regulació anterior. Es 
diferencia entre la tramitació del procediment negociat amb publicació de l'anunci 
de licitació i sense publicació d'anunci tot i que la tramitació és molt similar. 

"' Aplicació supletòria de les regles del procediment restringit. 

"' Si només hi ha un candidat s'haurà de negociar sempre que sigui possible. 



l1x. DIÀLEG COMPETITIU 

"' Procediment especial per raó de la matèria. Només es pot utilitzar en els supòsits 
de l'article 167 LCSP. 

"' Descripció: la Mesa especial de diàleg competitiu (article 327 LCSP) dirigeix un 
diàleg amb els candidats seleccionats, prèvia sol·licitud dels mateixos, amb la 
finalitat de desenvolupar una o varies solucions possibles susceptibles de satisfer 
les necessitats de 1' òrgan de contractació i que serviran de base perquè els 
candidats triats presentin una oferta. 

"' Qualsevol interessat pot presentar una sol·licitud de participació. 

"' Declaració de finalització del diàleg i fixació de la solució o solucions tècniques. 

"' Invitació a presentar ofertes. 



I x. ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ 

"' Procediment especial per raó de la matèria creat per la Directiva 2014/24: 
desenvolupament de productes, serveis o obres INNOVADORES i la COMPRA 
ULTERIOR dels subministraments , serveis o obres resultants sempre que 
corresponguin als nivells de rendiment i costos màxims acordats entre l'òrgan de 
contractació i els participants. Element clau de la compra pública estratègica. 

"' No és una compra pública pre comercial, perquè el licitador que finalment aporti 
la solució triada serà també 1' adjudicatari del contracte d'obres, subministrament o 
serveis, mentre que la compra pública per comercial, que no és un procediment 
típic de contractació, implica l'elecció d'una solució innovadora però que després 
es tindrà que tornar a licitar amb participació d'altres candidats. 

"' El PCAP ha de justificar que no hi ha solucions accessibles en el mercat. 
"' Important: regular les qüestions relatives a la propietat industrial i intel·lectual. 
"' El procediment s'articula en dues fases . Primera fase: investigació i 

desenvolupament. Segona fase: execució de les obres, lliurament dels 
subministraments o prestació dels serveis. 

"' Suposa un acord de col·laboració (és el que s'ha d'entendre per associació) entre 
l'òrgan de contractació i un o varis empresaris. 



Xl.- PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES PELS PODERS ADJUDICADORS 
QUE NO TINGUIN LA CONDICIÓ D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

"' Contractes subjectes a regulació harmonitzada: remissió als articles 115 a 185 
LCSP 

"' Contractes no subjectes a regulació harmonitzada 
• Contractes d'obres, concessió d'obres, concessió de serveis amb VEC inferior a 

40.000,€: adjudicació directa 
• Contractes de serveis i subministraments amb VEC inferior a 15.000 €: 

adjudicació directa. 
• Contractes d'obres, concessió d'obres i concessió de serveis amb VEC igual o 

superior a 40.000€ i inferior a 5.548.000€ i contractes de serveis i 
subministraments amb VEC igual o superior a 15.000€ i inferior a 221.000 €: es 
podran adjudicar per qualsevol dels següents procediments: obert (inclòs l'obert 
simplificat i el simplificat abreujat), restringit, negociat (el negociat sense 
publicitat només es podrà utilitzar en els casos de l'article 168 LCSP), diàleg 
competitiu, associació per a la innovació i concurs de projectes. 



Xli.- PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES PER ENTITATS DEL SECTOR 
PÚBLIC QUE NO TINGUIN EL CARÀCTER DE PODER ADJUDICADOR 

"' Aprovació d'Instruccions Internes de Contractació. 

"' Adjudicació directa dels contractes "menors". 

"' Per la resta de contractes: aplicació dels principis d'igualtat, no discriminació, 
transparència, publicitat i lliure concurrència. 


