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MARCO DE CONTRACTACIÓ D'APLICACIÓ
Ascó Serveis és una Entitat Pública Empresarial Local constituïda per l’Ajuntament d’Ascó en data
31 de març de 2010 i aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 2
de juliol de 2010.
D’acord a l’article segon dels seus estatuts, i en relació al Règim Jurídic de l’Entitat, aquesta és un
ens públic que, d’acord amb l’article 85 bis de la Llei de Bases del Règim Local, a la Llei
d’Organització i Funcionament de l’Administració General de l’Estat de 1997, al Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març), i a
qualsevol altra legislació que sigui aplicable i als propis estatuts.
De conformitat amb allò previst en l’article 4 dels seus estatuts, l’entitat té les següents funcions:
1. La gestió i prestació de serveis o activitats econòmiques que li encarregui l’Ajuntament d’Ascó
en els àmbits de neteja d’edificis, neteja de carrers, jardineria, manteniment de les infraestructures
municipals, recollida d’escombraries i la resta de serveis competència de l’Ajuntament pel que fa a
la salubritat pública, relacionant aquestes funcions amb la promoció de la formació ocupacional i la
capacitat tècnica.
2. La promoció, la gestió i execució d'activitats urbanístiques, la realització de les obres
d'urbanització i la dotació de serveis d'aquestes activitats, amb independència del sistema que
s'adopti per a l'elaboració i execució del planejament.
3. Configurar-se com a entitat urbanística especial i ostentar la condició d'administració actuant
urbanística.
4. La redacció de plans d'ordenació, projectes d'urbanització i d'obres i quants instruments i
documents d'ordenació i de gestió urbanística es contemplin a la legislació urbanística.
L'activitat urbanitzadora pot abastar tant la preparació de sòl i renovació o remodelació urbanes,
com la realització d'obres d'infraestructura urbana i dotació de serveis per a l'execució dels plans
d'ordenació.
5. Ser receptor del sòl de cessió obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge aplicable sobre
l'aprofitament urbanístic de l'àmbit d'actuació, d'acord amb l'art. 23.1.c del Text Refós de la Llei
d'Urbanisme.
6. L'elaboració, execució i control de projectes de planejament urbanístics i d'edificació, l'adquisició
de sòl, fins i tot actuant com beneficiari d'expropiacions, i venda de terrenys amb la finalitat de
fomentar l'habitatge i altres edificacions o equipaments públics d'interès social.
7. Edificar directa o indirectament solars per a la promoció de l'habitatge i equipaments públics.
8. Promoure, mitjançant convenis, drets de superfície, concurs públic i qualsevol altra fórmula
admesa en dret, la construcció d'habitatges i la rehabilitació dels ja existents.
9. La coordinació d'actuacions amb els operadors d'habitatges públics i privats.
10. La realització de les funcions d'àmbit municipal que li encomani l'Ajuntament d’Ascó,
relacionades amb l'habitatge, la població, les infraestructures, la política de sòl i la gestió i
explotació de béns i sòl de tota classe i la promoció, construcció i rehabilitació de tota classe de
béns immobles, destinats a serveis i usos públics i activitats industrials, terciàries i residencials.
11. Participació en el capital i en la gestió de societats en les quals es vulguin desenvolupar
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projectes sostenibles pel poble o tinguin un interès públic que beneficiï al municipi.
En definitiva, Ascó Serveis és una Entitat Pública Empresarial de caràcter local pertanyent
íntegrament a l’Ajuntament d’Ascó i constitueix la forma de gestió directa adoptada per aquest per
realitzar actuacions que s’inscriuen en el marc de les seves competències en matèria d’urbanisme i
de prestació de serveis de diversa naturalesa.
Als efectes del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprovà el text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant, TRLCSP o, indistintament, la Llei), l’EPEL
forma part del “sector públic” (d'acord amb el que preveu l'article 3.1.c) de la dita Llei i, fins i tot
no sent una Administració Pública, reuneix les característiques previstes en la dita Llei per ser
considerada com “poder adjudicador” (article 3.3 de la mateixa), sent-li en conseqüència
d'aplicació els preceptes previstos a l'efecte en la pròpia TRLCSP.
Els contractes que celebri l’EPEL són contractes privats. Els contractes que celebri l’EPEL es
classifiquen en les categories següents:
1. Contractes no subjectes a la Llei, sotmesos per tant a l'ordenament jurídic privat o, si
escau, a les normes especials que els s'apliquin. Són els contractes descrits en l'article 4 de
la TRLCSP (que s'adjunta a les presents instruccions com Annex I). No els s'apliquen les
presents instruccions.
2. Contractes subjectes a la Llei, sense caràcter de regulació harmonitzada. Són tots els
contractes, a exclusió dels de la següent categoria. Els és aplicable allò que s'ha previst en
l'apartat B de les presents instruccions.
3. Contractes subjectes a la Llei, amb caràcter de regulació harmonitzada. Els és aplicable
allò que s'ha previst en l'apartat C de les presents instruccions. Són els contractes
següents:
-Contractes d'obra el valor dels quals sigui igual o superior a 5.000.000 euros.
-Contractes de subministrament el valor del qual sigui igual o superior a 200.000 euros.
-Contractes de serveis compresos en les categories 1 a 16 de l'Annex II de la TRLCSP, el valor de
les quals sigui igual o superior a 200.000 euros.
Aquests importes s'entenen I.V.A. exclòs.
Amb independència de la seva quantia, en cap cas són contractes subjectes a regulació
harmonitzada els descrits en l'article 13.2 de la TRLCSP (que s'adjunta a les presents instruccions
com Annex II), com tampoc els contractes de serveis compresos en les categories 17 a 27 de
l'Annex II de la TRLCSP.
B. CONTRACTES NO SUBJECTES A REGULACIÓ HARMONITZADA
Són els contractes següents:
-Contractes d'obra el valor dels quals sigui inferior a 5.000.000 euros.
-Contractes de subministrament el valor del qual sigui inferior a 200.000 euros.
-Contractes de serveis compresos en les categories 1 a 16 de l'Annex II de la TRLCSP el valor de
les quals sigui inferior a 200.000 euros. Els imports s'entenen I.V.A exclòs
-Contractes de serveis compresos en les categories 17 a 27 de l'Annex II de la TRLCSP, i els
contractes del referit article 13.2, sigui quin sigui la seva quantia.
I. Normes d'aplicació general
1. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
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1. Són òrgans de contractació de l’Entitat aquells que s’estableixen en els seus Estatuts, es a dir,
el president d’Ascó Serveis per a contractes de valor estimat igual o inferior a 400.000 euros, i
el Consell d’Administració de l’entitat per a contractes que superin aquesta xifra..
Les funcions de l’òrgan de contractació de ASCÓ SERVEIS seran les assignades per les
presents Instruccions Internes de Contractació i, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, les
següents:
a. Aprovació dels plecs de clàusules particulars i prescripcions tècniques.
b. Exclusió de les ofertes anormals o desproporcionades.
c. Adjudicació del contracte.
d. Resolució de l’adjudicació del contracte.
e. Interpretació del contracte.
f. Formalització del contracte.
L’òrgan de contractació també es competent per adoptar totes aquelles resolucions que afectin
a l’expedient de contractació, inclús l’aprovació del projecte d’obres.
2. L'òrgan de contractació, si així ho preveu el corresponent plec de clàusules particulars, podrà
estar assistit per una Mesa de Contractació, que serà l'òrgan competent per a la valoració de
les ofertes. La Mesa atendrà en la seva composició al disposat a la Disposició Addicional
Segona de la TRLCSP. En els procediments d’adjudicació on no es constitueixi una Mesa de
contractació , la valoració de la solvència econòmica i financera, tècnica o professional, i de les
ofertes presentades, la realitzaran els serveis tècnics de l’entitat o, en el seu cas, els del propi
Ajuntament.
2. REQUISITS A COMPLIR PELS CONTRACTISTES
Poden contractar amb l’EPEL els contractistes que reuneixin i acreditin els requisits següents:
2.1. Condicions d'aptitud
Són les previstes en l'article 54 de la Llei. S'aplicarà l'article 55 (per a empreses no comunitàries) i
l'article 56 (relatiu a les condicions especials de compatibilitat).
2.2. Capacitat
Serà l'exigida en l'article 57 (capacitat de les persones jurídiques), article 58 (capacitat de les
empreses comunitàries) i article 59 (capacitat de les unions d'empresaris).
La capacitat s'acreditarà conforme a l'article 72.
2.3. No estar sotmès en prohibició de contractar
S'aplicaran els articles 60.1, sobre prohibicions de contractar, i 73, sobre formes de provar la no
concurrència de les dites prohibicions de contractar.
2.4. Condicions mínimes de solvència
Les condicions mínimes de solvència econòmica i financera i tècnica o professional seran les
establides, en cada cas, en el Plec de Clàusules economicoadministratives i s'acreditaran en la
forma prevista en el mateix.
En el dit Plec no sols s'identificaran els documents a presentar per justificar la solvència, sinó
també els llindars mínims que acreditin la dita solvència.
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S'apliquen els articles 62 (exigència de solvència), 63 (integració de la solvència amb mitjans
externs) i 64 (concreció de les condicions de solvència).
2.5. Classificació
S'exigirà classificació administrativa només si així s'ha previst en el Plec de Clàusules
economicoadministratives.
3. ELEMENTS DEL CONTRACTE
3.1. Objecte del contracte
L’EPEL celebrarà contractes quan els mateixos siguin necessaris per al compliment i realització del
seu objecte social. La natura i extensió de les necessitats que pretenguin cobrir-se mitjançant el
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es determinaran
amb precisió, deixant constància d'això en la documentació preparatòria.
L'objecte del contracte serà determinat aplicant el que disposa l'article 86.
3.2. Durada del contracte
L’EPEL determinarà la durada dels contractes, tenint en compte la natura de les prestacions, les
característiques del seu finançament i la necessitat sotmetre periòdicament a concurrència la
realització de les mateixes. A aquests efectes, s'aplicarà el que disposa l'article 23.
Les possibles pròrrogues es preveuran, si escau i de forma expressa, en el Plec de Clàusules
economicoadministratives.
Els contractes d'obres d'import inferior a 50.000 euros i qualssevol altres l'import del quals sigui
inferior a 18.000 euros (I.V.A. no inclòs) que siguin objecte d'adjudicació directa tindran, en tot cas,
una durada no superior a un any, i no seran objecte de pròrroga.
3.3. Preu
S'apliquen les normes dels articles 87 i 88, sobre preu del contracte, càlcul del valor i determinació
del pressupost de licitació, amb les adaptacions corresponents derivades del fet de no tractar-se
d'una Administració Pública.
La revisió de preus es produirà si així s'ha previst en el corresponent Plec de Clàusules
economicoadministratives.
4. PREPARACIÓ DEL CONTRACTE
4.1. Petició
Excepte quan procedeixi l'adjudicació directa, la contractació s'iniciarà, amb la complementació per
part del personal de l’EPEL del formulari que s'acompanya a les presents instruccions com Annex
III. El dit formulari deixarà constància, en tot cas, de la naturalesa i extensió de les necessitats que
es pretenen cobrir amb el contracte projectat, així com de la idoneïtat del seu objecte i contingut
per satisfer-les.
4.2. Plecs
Serà obligatori elaborar un Plec en tots aquells contractes que superin l'import de 50.000 euros
(I.V.A. no inclòs). A les contractes diferents dels d'obra podrà també, a criteri de l'Òrgan de
Contractació, elaborar-se el Plec quan el seu import sigui superior a 18.000 euros (I.V.A. no inclòs).
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En les contractes que superin la referida quantia, el Plec de Clàusules economico-administratives
s'acompanyarà d'un Plec de Prescripcions Tècniques.
En el propi Plec o en la documentació complementària s'informarà, si escau, sobre les condicions
de subrogació en les contractes de treball, d'acord amb el que preveu l'article 120 de la TRLCSP.
En les contractes d'obres s'elaborarà així mateix el corresponent Projecte d'Obra, que podrà
substituir, si escau, al Plec de Prescripcions Tècniques.
Els contractes de serveis compresos en les categories 17 a 27 de l'Annex II de la TRLCSP, de
quantia igual o superior a 200.000 euros, quedaran subjectes, a més a més, al que preveu l'article
137.1 de la TRLCSP.
5. CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització.
El contracte es formalitzarà per escrit.
Si s'acudeix a l'adjudicació directa del contracte, per ser de procedència la mateixa, la referida
formalització podrà consistir únicament en l'emissió del corresponent pressupost i la comunicació
de la seva acceptació escrita.
En el cas que no s'elabori Plec de Clàusules economicoadministratives, el contracte que es firmi
haurà d'incloure, necessàriament, les esments indicades en l'article 26 de la TRLCSP.
En cap cas s'inclouran al contrac estipulacions que estableixin drets i obligacions per a les parts
diferents dels previstos en els Plecs, amb les concrecions derivades de l'oferta presentada i de les
precisions de l'acte d'adjudicació.
6. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Pel que fa a efectes i extinció del contracte, s'aplicaran els termes previstos en els Plecs (que, si
així es decideix, podran remetre a la normativa de contractació de les Administracions Públiques) i
supletòriament el dret civil.
No obstant això, la subcontractació de les prestacions objecte dels contractes celebrats per l’EPEL
s'ajustarà al que disposa l'article 227.9 de la TRLCSP,
II. Plec
El Plec de Clàusules economicoadministratives precisarà, amb les peculiaritats pròpies del
procediment negociat, els aspectes següents:

Òrgan de Contractació.

Publicitat, forma d'accés al perfil de contractant i despeses de publicitat.

Objecte del contracte i, si escau, existència de lots.

Necessitats a satisfer mitjançant el contracte i factors de tot tipus a tenir en compte.

Pressupost base de licitació o valor del contracte i, si escau, distribució del mateix en
anualitats.

Documentació amb caràcter contractual.

Durada del contracte, amb determinació, si escau, de les pròrrogues.

Procediment d'adjudicació del contracte: Procediment obert, restringit o negociat.
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Presentació de proposicions: Mode de presentació. Forma i contingut (documentació a
presentar). Termini i lloc de presentació.
• Contractista: Capacitat. Condicions d'aptitud. Prohibicions de contractar. Solvència econòmica i
financera (documents i llindars mínims). Solvència tècnica o professional (documents i llindars
mínims).
Avaluació i adjudicació: Criteris d'adjudicació i la seva ponderació. Quan es tracti d'un procediment
negociat, aspectes objecte de negociació i, si escau, criteris d'adjudicació i la seva ponderació.
Obertura de les proposicions admeses.
Avaluació de les proposicions i selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa.
Documentació a presentar pel licitador que hagués presentat la proposició econòmicament més
avantatjosa. Adjudicació del contracte i la seva notificació.

Restant documentació a presentar, si escau, per l'adjudicatari i termini.

Formalització del contracte i termini.

Drets i obligacions de les parts.

Recepció del contracte i termini de garantia de la prestació contractada.

Règim dels pagaments del preu.

Causes de resolució del contracte.

Règim jurídic i jurisdicció.
Addicionalment, el Plec de Clàusules economicoadministratives podrà precisar els aspectes
següents:

Finançament.

Variants o millores: Indicació de si s'autoritzen, expressant els seus requisits, límits,
modalitats i aspectes del contracte sobre els quals són admeses aquelles.

Revisió de preus (amb indicació de la fórmula o índex oficial aplicable) segons el que
estableix l'art. 87, apartat 3, de la TRLCSP.

Garanties provisionals o definitives.

Classificació.

Data d'examen de la documentació acreditativa dels requisits de capacitat i solvència.

Modificació del contracte: Indicació de si hi ha la possibilitat de modificació del contracte i
en quines condicions pot tenir lloc.

Extensió objectiva i temporal del deure de confidencialitat impost al contractista.

Cessió i subcontractació: Indicació dels requisits per a la cessió del contracte i identificació
de les prestacions o el percentatge de les mateixes susceptible de ser contractat pel contractista
(amb respecte a l'article 226 i 227 de la TRLCSP).

Penalitats per demora i execució defectuosa.

Qualssevol altres pactes, clàusules i condicions que no siguin contraris a l'ordenament
jurídic.
III. Procediments d'adjudicació
En compliment d'allò que s'ha previst en l'article 191 de la TRLCSP, s'indiquen a continuació els
procediments d'adjudicació, en funció dels distints tipus de contractes i de la seva quantia.
Sense perjudici de tot el que a continuació es disposa, l'Òrgan de Contractació podrà recórrer al
procediment de diàleg competitiu en els supòsits i amb els efectes previstos en els articles 163 a
167.
Així mateix, podrà acudir als sistemes per a la racionalització de la contractació (acords marc,
sistemes dinàmics de contractació i centrals de contractació), en aquest cas haurà d'ajustar-se al
que preveu els articles 196 a 205, per a l'adjudicació dels contractes subjectes a regulació
harmonitzada.
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1. CONTRACTES D'OBRA

1.1. Distinció per quanties
En relació amb el contracte d'obra, s'observaran tres procediments diferents, en funció de l'import
econòmic de l'obra. Així:
a) Contracte d'obra per un import de fins a 49.999,99 euros.
b) Contracte d'obra per un import comprès entre 50.000 euros i 999.999,99 euros.
c) Contracte d'obra per un import comprès entre 1.000.000 euros i 4.844.999,99 2 euros, o la xifra
que d'ara endavant fixi la Comissió Europea.
Totes les referides sumes s'entenen I.V.A. exclòs.
1.2. Contractes d'obra per un import de fins a 49.999,99 euros
En aquest tipus de contracte s'acudirà amb caràcter general a l'adjudicació directa. Es demanarà
l'oportú pressupost, que serà aprovat per l’EPEL, procedint-se a la subscripció del corresponent
contracte o exclusivament a l'acceptació expressa i escrita del dit pressupost, comunicant
l'acceptació del mateix.
Verificat el compliment del contracte, es procedirà a l'abonament del preu, prèvia aportació pel
contractista de la corresponent factura i la seva acceptació. La verificació del compliment del
contracte correspondrà a l’òrgan de contractació.
No obstant això, podrà optar-se així mateix pel procediment negociat, obert o restringit, en aquest
cas s'aplicarà el que disposa l'apartat següent.
1.3. Contractes d'obra per un import comprès entre 50.000 i 999.999,99 euros
En aquest tipus de contracte es procedirà a l'adjudicació mitjançant la tramitació d'un procediment
negociat, obert o restringit, havent de figurar l'elecció del procediment concret en el Plec de
Clàusules economicoadministratives.
1.3.1. PROCEDIMENT NEGOCIAT
Si s'opta pel procediment negociat, s'observaran els tràmits següents:
a) Petició: La petició de contractació es realitzarà complimentant el personal intern de l’EPEL el
formulari adjunt com Annex III.
b) Sol·licitud d'ofertes: Se sol·licitaran ofertes, almenys, a tres empreses capacitades per a la
realització de l'objecte de contracte.
c) Plecs: S'elaborarà un Plec de Clàusules economicoadministratives (amb el contingut previst en
l'apartat B, epígraf II de les presents instruccions), així com un Plec de Prescripcions Tècniques, o
el corresponent Projecte d'Obra.
En el propi Plec o en la documentació complementària s'informarà, si escau, sobre les condicions
de subrogació en les contractes de treball, d'acord amb el que preveu l'article 120 de la TRLCSP.
d) Publicitat: Quan l'import del contracte sigui superior a 200.000 euros es publicarà la seva
licitació al perfil de contractant. L'adjudicació del contracte es publicarà al perfil de contractant. Això
sense perjudici d'allò que s'ha previst en la lletra g) del present apartat.
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e) Avaluació: En el Plec de Clàusules economicoadministratives es determinaran els aspectes
econòmics i tècnics que han de ser objecte de negociació amb les empreses, així com, si escau,
els criteris d'adjudicació i la seva ponderació.
Després de les negociacions efectuades i, en tot cas, a la vista de les ofertes finalment
presentades, s'elevarà a l'Òrgan de Contractació proposada en la que es contingui relació de
proposicions presentades que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals, així com
la identificació de l'oferta econòmicament més avantatjosa.
Es deixarà constància de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes, de les raons per a la
seva acceptació o rebuig i de les negociacions efectuades.

f) Adjudicació del contracte: L'Òrgan de Contractació adjudicarà el contracte a l'oferta
econòmicament més avantatjosa, a la vista de la proposta del personal tècnic.
L'Òrgan de Contractació acordarà l'adjudicació del contracte, que serà notificada als licitadors i,
simultàniament, es publicarà al perfil de contractant.
Quan l'Òrgan de Contractació no adjudiqui el contracte d'acord amb la proposta formulada pel
personal tècnic haurà de motivar la seva decisió.
g) Altres supòsits d'aplicació: també podrà optar-se pel procediment negociat, sigui quin sigui la
seva quantia, en les contractes previstos en els articles 170 i 171, apartats a), b) i c).
En aquests casos, únicament es publicarà anunci de licitació al perfil de contractant en els supòsits
de l'article 170, apartats a) i b) i 171, apartat a).
En el no previst expressament en el Plec de Clàusules economicoadministratives o en les presents
instruccions, s'aplicarà allò que s'ha previst en els articles 151 (apartats 1, 2 i 3), 169, 176, 177, 178
i restants articles que puguin ser aplicat per remissió d'aquells, amb les corresponents adaptacions
derivades del fet de no tractar-se d'una Administració Pública.
1.3.2. PROCEDIMENT OBERT O RESTRINGIT
Si s'optés pel procediment obert o restringit s'aplicarà el que disposa l'apartat següent.
1.4. Contractes d'obra per un import comprès entre 1.000.000 euros i 4.844.999,99 euros
En aquest tipus de contracte es procedirà a l'adjudicació mitjançant la tramitació d'un procediment
obert o restringit, havent de figurar l'elecció del procediment concret en el Plec de Clàusules
economicoadministratives.
Tant si s'optés pel procediment obert com pel restringit, s'aplicaran les normes següents:
a) Petició: La petició s'efectuarà complimentant pel personal intern de l’EPEL el formulari adjunt
com Annex III.
b) Plecs: S'elaborarà un Plec de Clàusules economicoadministratives amb el contingut previst en
l'apartat B, epígraf II de les presents instruccions, així com un Plec de Prescripcions Tècniques, o
el corresponent Projecte d'Obra.
En el propi Plec o en la documentació complementària s'informarà, si escau, sobre les condicions
de subrogació en les contractes de treball, d'acord amb el que preveu l'article 120 de la TRLCSP.
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c) Publicitat: La licitació es publicarà, com a mínim, al perfil de contractant i en el Butlletí Oficial de
la Província, en un diari de la província, assenyalant-se la concreta opció en el Plec de Clàusules
economicoadministratives.
L'adjudicació del contracte es publicarà al perfil de contractant.
d) Termini de presentació de proposicions: El termini de presentació de proposicions es
concretarà en el Plec de Clàusules economicoadministratives, però en cap cas serà inferior a vint-isis (26) dies, tret que a judici de l'Òrgan de Contractació concorrin circumstàncies excepcionals que
justifiquin la seva reducció.
e) Forma de presentació de proposicions: Les proposicions seran secretes i es presentaran en
sobres tancats, en la forma que es determini en el Plec de Clàusules economicoadministratives.
f) Avaluació: Els criteris que serveixin de base per a l'adjudicació del contracte, així com la seva
ponderació, es determinaran per l'Òrgan de Contractació i s'indicaran en l'anunci y en el Plec de
Clàusules economicoadministratives.
Es podrà atendre a criteris directament vinculats a l'objecte del contracte, tals com la qualitat, el
preu, la fórmula utilitzable per revisar les retribucions lligades a la utilització de l'obra, el termini
d'execució o entrega de la prestació, el cost d'utilització, les característiques mediambientals o
vinculades amb la satisfacció d'exigències socials, la rendibilitat, el valor tècnic, les característiques
estètiques o funcionals, la disponibilitat i el cost dels recanvis, el manteniment, l'assistència tècnica,
el servei postvenda o altres semblants.
En el Plec de Clàusules economicoadministratives es contemplarà la composició i facultats d’una
Mesa de Contractació que s'encarregui d'emetre un informe objectiu d'avaluació de les
proposicions presentades i d'elevar a l'Òrgan de Contractació la proposta la que es contingui la
relació de proposicions presentades, classificades per ordre decreixent, que no hagin estat
declarades desproporcionades o anormals, atenent als criteris de valoració de proposicions
previstos en el Plec de Clàusules economicoadministratives, així com la identificació de l'oferta
econòmicament més avantatjosa.
g) Adjudicació del contracte: L'Òrgan de Contractació adjudicarà el contracte a l'oferta
econòmicament més avantatjosa, d'acord amb els criteris objectius de valoració de proposicions
previstos en el Plec de Clàusules economicoadministratives i a la vista de la proposta tècnica
efectuada.
L'Òrgan de Contractació acordarà l'adjudicació del contracte, que serà notificada als licitadors i,
simultàniament, es publicarà al perfil de contractant.
Quan l'Òrgan de Contractació no adjudiqui el contracte d'acord amb la proposta formulada pel
Comitè d'Avaluació haurà de motivar la seva decisió.
En defecte de previsió expressa en el Plec o en les presents instruccions, s'aplicarà el que preveu:
-per al procediment obert i el procediment restringit, en l'article 151 (apartats 1, 2 i 3).
-per al procediment obert, en els articles 157, 158, 160 (sense que en cap cas s'apliqui allò que
s'ha previst respecte a la intervenció del comitè d'experts o de l'organisme tècnic especialitzat) i
161; per al procediment restringit, en els articles 162, 163, 165, 166, 167, 168, i restants que
poguessin resultar d'aplicació per remissió de tots ells. En ambdós casos, amb les corresponents
adaptacions derivades del fet de no tractar-se d'una Administració Pública.
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2. RESTANTS CONTRACTES (SUBMINISTRAMENT, SERVEIS I ALTRES)
2.1. Distinció per quanties
En relació amb aquests contractes (subministrament, serveis i altres), s'observaran dos
procediments diferents, en funció del seu import econòmic. Així:
a) Contractes per un import de fins a 49.999,99 euros.
b) Contractes de subministres i serveis per import comprès entre 49.999,99 euros i 192.999,99
euros, o la xifra que d'ara endavant fixi la Comissió Europea, i restants contractes, sense límit de
quantia.
Totes les referides sumes s'entenen I.V.A. exclòs.
2.2. Contractes per un import de fins a 49.999,99 euros
En aquest tipus de contracte s'acudirà amb caràcter general a l'adjudicació directa. Es demanarà
l'oportú pressupost, que serà aprovat per l’EPEL, procedint-se a la subscripció del corresponent
contracte o exclusivament a l'acceptació expressa i escrita del dit pressupost, comunicant
l'acceptació del mateix.
Verificat el compliment del contracte, es procedirà a l'abonament del preu, prèvia aportació pel
contractista de la corresponent factura i la seva acceptació.
No obstant això, podrà optar-se així mateix pel procediment negociat, obert o restringit, en aquest
cas s'aplicarà el que disposa l'apartat següent.
2.3. Contractes per un import comprès entre 49.999,99 euros i 192.999,99 euros
En aquest tipus de contracte es procedirà a l'adjudicació mitjançant la tramitació d'un procediment
negociat, obert o restringit, havent de figurar l'elecció del procediment concret en el Plec de
Clàusules economicoadministratives. En el cas que aquest no existís, la elecció es produirà per
decisió expressa de l’òrgan de contractació.
2.3.1. PROCEDIMENT NEGOCIAT
Si s'opta pel procediment negociat, s'observaran els tràmits següents:
a) Petició: La petició de contractació es realitzarà complimentant pel personal intern de l’EPEL el
formulari adjunt com Annex III.
b) Sol·licitud d'ofertes: Se sol·licitaran ofertes, almenys, a tres empreses capacitades per a la
realització de l'objecte de contracte.
c) Plecs: S'elaborarà un Plec de Clàusules economicoadministratives (amb el contingut previst en
l'apartat B, epígraf II de les presents instruccions), així com un Plec de Prescripcions Tècniques.
En el propi Plec o en la documentació complementària s'informarà, si escau, sobre les condicions
de subrogació en les contractes de treball, d'acord amb el que preveu l'article 120 de la TRLCSP,
quan la quantia del contracte sigui superior a 50.000 euros.
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d) Publicitat: Quan l'import del contracte sigui superior a 60.000 euros es publicarà la seva licitació
al perfil de contractant.
L'adjudicació del contracte es publicarà al perfil de contractant.
Això sense perjudici d'allò que s'ha previst en la lletra g) del present apartat.
e) Avaluació: En el Plec de Clàusules economicoadministratives es determinaran els aspectes
econòmics i tècnics que han de ser objecte de negociació amb les empreses així com, si escau, els
criteris d'adjudicació i la seva ponderació.
Després de les negociacions efectuades i, en tot cas, a la vista de les ofertes finalment
presentades, s'elevarà a l'Òrgan de Contractació proposta tècnica en la que es contingui relació de
proposicions presentades que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals, així com
la identificació de l'oferta econòmicament més avantatjosa.
Es deixarà constància de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes, de les raons per a la
seva acceptació o rebuig i de les negociacions efectuades.
f) Adjudicació del contracte: L'Òrgan de Contractació adjudicarà el contracte a l'oferta
econòmicament més avantatjosa, a la vista de la proposta de contractació
L'Òrgan de Contractació acordarà l'adjudicació del contracte, que serà notificada als licitadors i,
simultàniament, es publicarà al perfil de contractant.
Quan l'Òrgan de Contractació no adjudiqui el contracte d'acord amb la proposta Técnica formulada
haurà de motivar la seva decisió.
g) Altres supòsits d'aplicació: també podrà optar-se pel procediment negociat, sigui quin sigui la
seva quantia, en les contractes previstos en els articles 170, 173, apartats a), b) i c), d) i e), article
174, apartats a), b), c) i d) i article 175.
En aquests casos, únicament es publicarà anunci de licitació al perfil de contractant en els supòsits
de l'article 170, apartats a) i b), 174, apartat a) i 175 (quan s'acudeixi al procediment negociat per
raó de la quantia i aquesta sigui superior a 60.000 euros).
En el no previst expressament en el Plec de Clàusules economicoadministratives o en les presents
instruccions, s'aplicarà allò que s'ha previst en els articles 151 (apartats 1, 2 i 3), 153, 160, 161, 162
i restants articles que puguin ser aplicat per remissió de tots ells, amb les corresponents
adaptacions derivades del fet de no tractar-se d'una Administració Pública.
2.3.2. PROCEDIMENT OBERT O RESTRINGIT
Tant si s'optés pel procediment obert com pel restringit, s'aplicaran les normes següents:
a) Petició: S'efectuarà la petició complimentant el personal intern de l’EPEL el formulari adjunt a
les presents instruccions com Annex III.
b) Plecs: S'elaborarà un Plec de Clàusules economicoadministratives amb el contingut previst en
l'apartat B, epígraf II de les presents instruccions, així com un Plec de Prescripcions Tècniques.
En el propi Plec o en la documentació complementària s'informarà, si escau, sobre les condicions
de subrogació en les contractes de treball, d'acord amb el que preveu l'article 120 de la TRLCSP.
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c) Publicitat: La licitació es publicarà, com a mínim, al perfil de contractant i en el Butlletí Oficial de
la Província, o al perfil de contractant i en un diari de la província, assenyalant-se les concretes
opcions en el Plec de Clàusules economicoadministratives.
L'adjudicació del contracte es publicarà al perfil de contractant.
d) Termini de presentació de proposicions: El termini de presentació de proposicions serà el
previst en el Plec de Clàusules Econòmic Administratives, però en cap cas serà inferior a quinze
(15) dies, tret que a judici de l'Òrgan de Contractació concorrin circumstàncies excepcionals que
justifiquin la seva reducció.
e) Forma de presentació de proposicions: Les proposicions seran secretes i es presentaran en
sobres tancats, en la forma que es determini en el Plec de Clàusules economicoadministratives.
f) Avaluació: Els criteris que serveixin de base per a l'adjudicació del contracte, així com la seva
ponderació, es determinaran per l'Òrgan de Contractació i s'indicaran en l'anunci y en el Plec de
Clàusules economicoadministratives.
Es podrà atendre a criteris directament vinculats a l'objecte del contracte, tals com la qualitat, el
preu, la fórmula utilitzable per revisar les retribucions lligades a la utilització de l'obra, el termini
d'execució o entrega de la prestació, el cost d'utilització, les característiques mediambientals o
vinculades amb la satisfacció d'exigències socials, la rendibilitat, el valor tècnic, les característiques
estètiques o funcionals, la disponibilitat i el cost dels recanvis, el manteniment, l'assistència tècnica,
el servei postvenda o altres semblants.
En el Plec de Clàusules economicoadministratives es contemplarà la composició i facultats d’una
Mesa de Contractació que s'encarregui d'emetre un informe objectiu d'avaluació de les
proposicions presentades i d'elevar a l'Òrgan de Contractació la proposta la que es contingui la
relació de proposicions presentades, classificades per ordre decreixent, que no hagin estat
declarades desproporcionades o anormals, atenent als criteris de valoració de proposicions
previstos en el Plec de Clàusules economicoadministratives, així com la identificació de l'oferta
econòmicament més avantatjosa.
g) Adjudicació del contracte: L'Òrgan de Contractació adjudicarà el contracte a l'oferta
econòmicament més avantatjosa, d'acord amb els criteris objectius de valoració de proposicions
previstos en el Plec de Clàusules economicoadministratives i a la vista de la proposta tècnica
efectuada.
L'Òrgan de Contractació acordarà l'adjudicació del contracte, que serà notificada als licitadors i,
simultàniament, es publicarà al perfil de contractant.
Quan l'Òrgan de Contractació no adjudiqui el contracte d'acord amb la proposta formulada pel
Comitè d'Avaluació haurà de motivar la seva decisió.
En defecte de previsió expressa en el Plec o en les presents instruccions, s'aplicarà el que preveu:
-per al procediment obert i el procediment restringit, en l'article 151 (apartats 1, 2 i 3).
-per al procediment obert, en els articles 157, 158, 160 (sense que en cap cas s'apliqui allò que
s'ha previst respecte a la intervenció del comitè d'experts o de l'organisme tècnic especialitzat) i
161; per al procediment restringit, en els articles 162, 163, 165, 166, 167, 168, i restants que
poguessin resultar d'aplicació per remissió de tots ells. En ambdós casos, amb les corresponents
adaptacions derivades del fet de no tractar-se d'una Administració Pública.
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IV. Recursos
Enfront de qualssevol qüestions relatives a la preparació, adjudicació, efectes, compliment o
extinció d'aquests contractes, només es podrà interposar recurs davant l'ordre jurisdiccional civil.
En el cas de les qüestions relatives a la preparació i adjudicació dels contractes de serveis
compresos en les categories 17 a 27 de l'Annex II de la TRLCSP la quantia de les quals sigui igual
o superior a 200.000 euros s'estarà a allò que s'ha disposat per als contractes subjectes a
regulació harmonitzada en l'apartat C, epígraf IV de les presents instruccions.

C. CONTRACTES SUBJECTES A REGULACIÓ HARMONITZADA
Són els contractes següents:
-Contractes d'obra el valor dels quals sigui igual o superior a 5.000.000 euros o la xifra que d'ara
endavant fixi la Comissió Europea
-Contractes de subministrament el valor del qual sigui igual o superior a 200.000 euros o la xifra
que d'ara endavant fixi la Comissió Europea
-Contractes de serveis compresos en les categories 1 a 16 de l'Annex II de la TRLCSP el valor de
les quals sigui igual o superior a 200.000 euros o la xifra que d'ara endavant fixi la Comissió
Europea
Les referides sumes s'entenen I.V.A. exclòs.
Tot això amb l'excepció dels contractes de l'article 13.2, que, sigui quin sigui el seu valor, no es
consideraran subjectes a regulació harmonitzada.
I. Normes d'aplicació general
Als contractes subjectes a regulació harmonitzada els és aplicable allò que s'ha previst en l'apartat
B, epígraf I de les presents instruccions per als contractes no subjectes a regulació harmonitzada,
amb les especialitats següents:
1. ESPECIALITATS EN RELACIÓ AMB ELS REQUISITS A COMPLIR PELS CONTRACTISTES

1.1. Especialitats en relació amb les condicions d'aptitud
A més del que disposa l'article 54, s'aplicarà l'article 55 (es prescindeix de l'informe de reciprocitat
en relació amb les empreses d'Estats signataris de l'Acord sobre Contractació Pública de
l'Organització Mundial de Comerç).
1.2. Especialitats en relació amb les condicions mínimes de solvència
A més del que disposa l’apartat 2.4 de les presents instruccions, s'aplicaran en tot cas, en relació
amb els mitjans d'acreditar la solvència, els articles 74 a 83.
1.3. Compliment de les normes de garantia de qualitat i de les normes de gestió
mediambiental
S'aplicaran els articles 83 i 84, en relació amb l'acreditació del compliment de les normes de
garantia de qualitat i de les normes de gestió mediambiental.
Les previsions a l'efecte s'establiran en el Plec de Clàusules economicoadministratives.
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2. PREPARACIÓ DEL CONTRACTE
S'aplicaran les regles establides en l'article 117 per a la definició i establiment de prescripcions
tècniques. S'aplicarà així mateix el que disposen els articles 118 (condicions especials d'execució
del contracte), 119 (informació sobre les obligacions relatives a la fiscalitat, protecció del medi
ambient, ocupació i condicions laborals) i 120 (informació sobre les condicions de subrogació en
contractes de treball).
Si la celebració del contracte és necessària per atendre una necessitat inajornable o si resulta
precís accelerar l'adjudicació per raons d'interès públic, l'Òrgan de Contractació podrà declarar
urgent la seva tramitació, motivant-ho degudament en la documentació preparatòria. En aquest cas
s'aplicarà allò que s'ha previst en l'article 112.2.b) sobre reducció de terminis. El Plec de Clàusules
Econòmic Administratives i el Plec de Prescripcions Tècniques seran objecte en tot cas de revisió i
informe jurídic.
3. PERFECCIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i es formalitzarà per escrit.
II. Plec
El Plec de Clàusules economicoadministratives, a més dels extrems indicats en l'apartat B, epígraf
II de les presents instruccions, per als contractes no subjectes a regulació harmonitzada, podrà
precisar els aspectes següents:

Acreditació del compliment de les normes de garantia de qualitat i de gestió mediambiental

Condicions especials d'execució del contracte i conseqüències del seu incompliment
Informació sobre les obligacions relatives a la fiscalitat, protecció del medi ambient, ocupació i
condicions laborals
III. Procediment d'adjudicació
Els contractes subjectes a regulació harmonitzada s'adjudicaran d'acord amb el que estableix
l'article 190 de la TRLCSP, això és, en la forma prevista per als contractes de les Administracions
Públiques, amb les adaptacions següents:
a) No s'aplicarà allò que s'ha establit en el segon paràgraf de l'apartat 2 de l'article 150 sobre
intervenció del comitè d'experts per a la valoració dels criteris subjectius.
b) No s'aplicarà allò que s'ha establit en els apartats 1 i 2 de l'article 156 sobre criteris per apreciar
el caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes.
c) No s'aplicarà allò que s'ha establit en l'article 140 sobre formalització dels contractes, sense
perjudici que hagi d'observar-se el termini establit en el seu apartat 3 i allò que s'ha previst en
l'apartat 5.
d) No s'aplicarà allò que s'ha establit en l'article 160 sobre examen de proposicions i proposta
d'adjudicació.
e) No s'aplicarà allò que s'ha establit en l'article 172 sobre els supòsits en què és possible acudir al
procediment negociat per adjudicar contractes de gestió de serveis públics.
Quan resulti impracticable, per raons d'urgència, el compliment dels terminis mínims establits en la
Llei, s'aplicarà allò que s'ha previst en l'article 112.2.b) sobre reducció de terminis.
En el Plec de Clàusules economicoadministratives es contemplarà la composició i facultats d'una
Mesa de Contractació que s'encarregui d'emetre un informe objectiu d'avaluació de les
proposicions presentades i d'elevar a l'Òrgan de Contractació proposada en la que es contingui la
relació de proposicions presentades, classificades per ordre decreixent, que no hagin estat
declarades desproporcionades o anormals, atenent als criteris de valoració de proposicions
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previstos en el Plec de Clàusules economicoadministratives, així com la identificació de l'oferta
econòmicament més avantatjosa.
L'esmentada proposta serà elevada junt amb un informe jurídic, en el cas que la Mesa de
Contractació no s'hagi inclòs l'assessoria jurídica.
La notificació de l'adjudicació als licitadors haurà de contenir, en tot cas, la informació necessària
que permeti al licitador exclòs o candidat descartat interposar, conforme a l'article 40 de la
TRLCSP, recurs suficientment fundat contra la decisió d'adjudicació. En particular, la notificació
expressarà els punts següents:
a) En relació amb els candidats descartats, l'exposició resumida de les raons per què s'hagi
desestimat la seva candidatura.
b) Amb respecte dels licitadors exclosos del procediment d'adjudicació, també en forma resumida,
les raons per què no s'hagi admès la seva oferta.
c) En tot cas, el nom de l'adjudicatari, les característiques i avantatges de la proposició de
l'adjudicatari determinants de què hagi estat seleccionada l'oferta d'aquest amb preferència a què
hagin presentat els restants licitadors les ofertes dels quals hagin estat admeses.
S'aplicarà a la motivació de l'adjudicació l'excepció de confidencialitat continguda en l'article 153.
En tot cas, en la notificació i al perfil de contractant s'indicarà el termini en què ha de procedir-se a
la formalització del contracte conforme a l'article 156.3.
La licitació i la formalització del contracte seran objecte de publicació, com a mínim en el Diari
Oficial de la Unió Europea i en el Butlletí Oficial de l'Estat.
Així mateix, els anuncis de licitació, adjudicació i formalització del contracte seran objecte de
publicitat al perfil de contractant.
IV. Recursos
1. PREPARACIÓ I ADJUDICACIÓ
Amb caràcter potestatiu, seran susceptibles de recurs especial en matèria de contractació previ
a la interposició de recurs contenciós administratiu:
a) els anuncis de licitació, els Plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que
hagin de regir la contractació.
b) els actes de tràmit adoptats en el procediment d'adjudicació, sempre que aquests decideixin
directa o indirectament sobre l'adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment
o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims.
c) els acords d'adjudicació.
La competència per a la resolució del recurs correspondrà a l'òrgan que l'ostenti respecte de
l'Ajuntament d’Ascó.
El recurs especial en matèria de contractació es tramitarà de conformitat amb allò que s'ha previst
en els articles 40 i següents de la TRLCSP.
Quant a la sol·licitud de mesures provisionals s'estarà al que disposa l'article 43 de la TRLCSP.
Contra la resolució del recurs especial en matèria de contractació només cabrà la interposició de
recurs contenciós administratiu, d'acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
Quant a la interposició de qüestió de nul·litat s'estarà al que preveu l'article 39 de la TRLCSP.
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Malgrat que els contractes de serveis compresos en les categories 17 a 27 de l'Annex II de la
TRLCSP, sigui quin sigui la seva quantia, no estan subjectes a regulació harmonitzada, quan la
seva quantia sigui igual o superior a 200.000 euros, seran susceptibles així mateix de recurs
especial en matèria de contractació, de mesures provisionals i de recurs contenciós administratiu,
així com de qüestió de nul·litat, en els termes previstos en aquest apartat.
2. EFECTES I EXTINCIÓ
Enfront de qualssevol qüestions relatives als efectes, compliment i extinció d'aquests contractes,
només podrà interposar-se recurs davant l'ordre jurisdiccional civil.
V. Revisió d'ofici
La revisió d'ofici dels actes preparatoris i dels actes d'adjudicació dels contractes subjectes a
regulació harmonitzada s'efectuarà de conformitat amb allò que s'ha establit en el Capítol Primer
del Titulo VII de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
La competent per declarar la nul·litat d'aquests actes o declarar la seva lesivitat serà el titular del
departament de l'Ajuntament d’Ascó a qui correspongui la tutela de l’EPEL.
Tot això d'acord amb el que preveu l'article 34 de la TRLCSP.
D. PERFIL DE CONTRACTANT
L’EPEL difondrà, a través d'Internet, el seu perfil de contractant, a fi d'assegurar la transparència i
l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual.
La forma d'accés al perfil de contractant s'especificarà, entre altres, en els Plecs i anuncis de
licitació.
El sistema informàtic que suporti el perfil de contractant haurà de comptar amb un dispositiu que
permeti acreditar fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la informació que s'hi
inclogui.
Al perfil de contractant de l’EPEL es publicaran les següents dades i informacions:
a) Les presents instruccions internes de contractació.
b) Els anuncis de licitació dels contractes, exceptuant els contractes menors i els negociats sense
publicitat.
c) L'adjudicació dels contractes, exceptuant els contractes menors.
d) La formalització dels contractes subjectes a regulació harmonitzada.
Addicionalment, el perfil de contractant podrà incloure qualssevol dades i informacions relatives
referents a l'activitat contractual de l’EPEL, entre altres: els anuncis d'informació prèvia de l'article
125, les licitacions obertes o en curs i la documentació relativa a les mateixes, les contractacions
programades, els contractes adjudicats, els procediments anul·lats, els punts de contacte i mitjans
de comunicació que poden utilitzar-se per relacionar-se amb l'Òrgan de Contractació, etc.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL: Les xifres que, en endavant, es fixin per la Comissió Europea
substituiran a les que figuren al text d’aquestes instruccions d’acord amb la publicitat que de les
mateixes faci el Ministeri d’Hisenda.
ANNEX I
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Article 4. Negocis i contractes exclosos.
1. Estan exclosos de l'àmbit d'aquesta Llei els següents negocis i relacions jurídiques:
a. La relació de servei dels funcionaris públics i els contractes regulats en la legislació
laboral.
b. Les relacions jurídiques consistents en la prestació d'un servei públic la utilització del qual els
usuaris requereixi l'abonament d'una tarifa, taxa o preu públic d'aplicació general.
c. Els convenis de col · laboració que celebri la Administració General de l'Estat amb les entitats
gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, les Universitats públiques, les comunitats
autònomes, les Entitats locals, organismes autònoms i restants entitats públiques, o els que
celebrin aquests organismes i entitats entre si, llevat que, per la seva naturalesa, tinguin la
consideració de contractes subjectes a aquesta Llei
d. Els convenis que, d'acord amb les normes específiques que els regulen, subscrigui
l'Administració amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu
objecte no estigui comprès en el dels contractes que regula aquesta Llei o en normes
administratives especials.
e. Els convenis inclosos en l'àmbit de l'article 346 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea
que es concloguin en el sector de la defensa.
f. Els acords que subscrigui l'Estat amb altres Estats o amb entitats de dret internacional públic.
g. Els contractes de subministrament relatius a activitats directes dels organismes de dret públic
dependents de les administracions públiques la activitat tingui caràcter comercial, industrial,
financer o anàleg, si els béns sobre els quals versen han estat adquirits amb el propòsit de
retornar-los, amb o sense transformació, al tràfic jurídic patrimonial, de acord amb els seus fins
peculiars, sempre que aquestes organismes actuïn en exercici de competències específiques a ells
atribuïdes per la Llei
h. Els contractes i convenis derivats d'acords internacionals subscrits de conformitat amb el Tractat
de Funcionament de la Unió Europea amb un o diversos països no membres de la Comunitat,
relatius a obres o subministraments destinats a la realització o explotació conjunta d'una obra, o
relatius als contractes de serveis destinats a la realització o explotació en comú d'un projecte.
i. Els contractes i convenis efectuats en virtut de un acord internacional subscrit en relació amb el
estacionament de tropes.
j. Els contractes i convenis adjudicats en virtut d'un procediment específic d'una organització
internacional.
k. Els contractes relatius a serveis d'arbitratge i conciliació.
l. Els contractes relatius a serveis financers relacionats amb l'emissió, compra, venda i
transferència de valors o d'altres instruments financers, en particular les operacions relatives a la
gestió financera de l'Estat, així com les operacions destinades a l'obtenció de fons o capital pels
ens, organismes i entitats del sector públic, així com els serveis prestats pel Banc d'Espanya i les
operacions de tresoreria.
m. Els contractes pels quals un ens, organisme o entitat del sector públic s'obligui a lliurar béns o
drets o prestar algun servei, sens perjudici que l'adquirent dels béns o el receptor dels serveis, si és
una entitat del sector públic subjecta a aquesta Llei, s'hagi d'ajustar a les seves prescripcions per a
la celebració del corresponent contracte.
n. Els negocis jurídics en virtut dels quals s'encarregui a una entitat que, d'acord amb el que
assenyala l’article 24.6, tingui atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic d'aquest, la
realització d'una determinada prestació. No obstant això, els contractes que s'hagin de formalitzar
per les entitats que tinguin la consideració de mitjà propi i servei tècnic per a la realització de les
prestacions objecte de l'encàrrec quedaran sotmesos a aquesta Llei, en els termes que siguin
procedents d'acord amb la naturalesa de l'entitat que els celebri i el tipus i quantia dels mateixos, i,
en tot cas, quan es tracti de contractes d'obres, serveis o subministraments les quanties superin els
llindars establerts a la Secció II del Capítol II de aquest títol preliminar, les entitats de dret privat
d'observar per a la seva preparació i adjudicació les regles que estableixen els articles 137.1 i 190.
o. Les autoritzacions i concessions sobre béns de domini públic i els contractes d'explotació de
béns patrimonials diferents dels definits en l'article 7, que es regulen per la seva legislació
específica excepte en els casos en què expressament es declarin d'aplicació
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les prescripcions d'aquesta Llei p. Els contractes de compravenda, donació, permuta, arrendament
i altres negocis jurídics anàlegs sobre béns immobles, valors negociables i propietats incorporals,
tret que recaiguin sobre programes de ordinador i hagin de ser qualificats com a contractes de
subministrament o serveis, que tindran sempre el caràcter de contractes privats i es regeixen per la
legislació patrimonial. En aquests contractes no podran incloure prestacions que siguin pròpies
dels contractes típics regulats a la secció I del capítol II del títol Preliminar, si el valor estimat de les
mateixes és superior al 50% de l'import total del negoci o si no mantenen amb la prestació
característica del contracte patrimonial relacions de vinculació i complementarietat en els termes
que preveu l'article 25, en aquests dos supòsits, aquestes prestacions han de ser objecte de
contractació independent d'acord amb el que estableix en aquesta Llei
q. Els contractes de serveis i subministrament celebrats pels organismes públics de recerca
estatals i els organismes similars de les comunitats Autònomes que tinguin per objecte prestacions
o productes necessaris per a l'execució de projectes de recerca, desenvolupament i innovació
tecnològica o serveis tècnics, quan la presentació i obtenció de resultats derivats dels mateixos
estigui lligada a retorns científics, tecnològics o industrials susceptibles de incorporar-se al tràfic
jurídic i se n'hagi estat encomanada a equips d'investigació de l'Organisme mitjançant processos
de concurrència competitiva.
r. Els contractes de recerca i desenvolupament remunerats íntegrament per l'òrgan de contractació,
sempre que aquest comparteixi amb les empreses adjudicatàries els riscos i els beneficis de la
investigació científica i tècnica necessària per desenvolupar solucions innovadores que superin les
disponibles en el mercat. En l'adjudicació d'aquests contractes ha de assegurar el respecte als
principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació i
d'elecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa.
2. Els contractes, negocis i relacions jurídiques enumerats en l'apartat anterior es regulen per les
normes especials, aplicant els principis d'aquesta Llei per resoldre els dubtes i llacunes que
poguessin presentar-se.

ANNEX II
Article 13. Delimitació general.
1. Són contractes subjectes a una regulació harmonitzada els contractes de col · laboració entre el
sector públic i el sector privat, en tot cas, i els contractes d'obres, els de concessió d'obres
públiques, els de subministrament, i els de serveis compresos en les categories 1 a 16 l'annex II, el
valor estimat, calculat d'acord amb les regles que s'estableixen en l'article 88, sigui igual o superior
a les quanties que s'indiquen en els articles següents, sempre que l'entitat contractant tingui el
caràcter de poder adjudicador. També tenen la consideració de contractes subjectes a una
regulació harmonitzada els contractes subvencionats per aquestes entitats a què es refereix l'article
17.
2. No obstant el que assenyala l'apartat anterior, no es consideren subjectes a regulació
harmonitzada, sigui que sigui el seu valor estimat, els contractes següents:
a. Els que tinguin per objecte la compra, el desenvolupament, la producció o la coproducció
de programes destinats a la radiodifusió, per part dels organismes de radiodifusió, així com
els relatius al temps de radiodifusió.
b. Els de recerca i desenvolupament remunerats íntegrament per l'òrgan de contractació,
sempre que els seus resultats no es reservin per a la seva utilització exclusiva per aquest
en l'exercici de la seva activitat pròpia.
c. Els inclosos dins l'àmbit definit per l’article 346 del Tractat de Funcionament de la Unió
Europea que es concloguin en el sector de la defensa.
d. Els declarats secrets o reservats, o aquells quals hagi d'anar acompanyada de mesures de
seguretat especials d'acord amb la legislació vigent, o en els que ho exigeixi la protecció
d'interessos essencials per la seguretat de l'Estat.
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a. La declaració que concorre aquesta última circumstància s'ha de fer, de forma expressa en
cada cas, pel titular del departament ministerial del qual depengui el òrgan de contractació
en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, els seus organismes autònoms, entitats
gestores i serveis comuns de la Seguretat Social i altres entitats públiques estatals, l'òrgan
competent de les comunitats autònomes, o per l'òrgan al qual estigui atribuïda la
competència per celebrar el corresponent contracte en les entitats locals. La competència
per efectuar aquesta declaració no serà susceptible de delegació, llevat que una llei
expressament ho autoritzi.
e. Aquells que l'objecte principal sigui permetre als òrgans de contractació la posada a
disposició o la explotació de xarxes públiques de telecomunicacions o el subministrament
al públic d'un o més serveis de telecomunicacions.
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