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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA és un consorci públic participat 

per l’Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç Indústria i Navegació de 

Barcelona i la Fundació per a la promoció de Barcelona. 

D’acord amb l’article 3r dels Estatuts del consorci “Constitueix funció 

essencial de “Turisme de Barcelona” l’assegurar amb la major amplitud 

possible l’acompliment dels objectius de promoció i foment del turisme i del 

comerç en la ciutat de Barcelona i per a aquest fi pot dur a terme les següents 

funcions: 

1. Promoure activitats encaminades a incrementar la demanda turística i 

comercial. 

2. Gestionar, promocionar i realitzar totes aquelles activitats ciutadanes que 

puguin beneficiar l’increment i la qualitat de l’oferta turística i comercial de 

Barcelona. 

3. Promoure la presència activa de Barcelona en el mercat turístic, procurant 

la coordinació dels sectors interessats en el foment del turisme i del comerç. 

4. Afavorir, ajudar i possibilitar l’adequació de les estructures i dels serveis a 

l’oferta turística, donant suport i recolzament a la iniciativa privada del sector. 

5. Afavorir i promoure la celebració de convencions, reunions i activitats 

anàlogues, nacionals i internacions a la ciutat de Barcelona. 

6. Potenciar el sector turístic en aquells aspectes relacionats amb 

l’allotjament, la restauració, les agències de viatges i les activitats culturals i 

d’oci. 

7. Estudiar els problemes turístics i comercials de la ciutat adoptant o 

proposant les mesures que es considerin més adients per solucionar-los. 

8. Elaborar el material de divulgació, publicitat i d’imatge necessari a fi de 

donar a conèixer els recursos de Barcelona per tal de fomentar la captació de 

visitants. 

9. Col·laborar amb altres entitats públiques o privades en la promoció de 

Barcelona, en benefici de l’atracció de visitants. 
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10. Promoure i, en el seu cas, participar en concerts i convenis entre altres 

entitats públiques o privades, per al finançament de campanyes de promoció 

turística i comercial. 

11. Contribuir a la defensa dels recursos naturals i dels valors sòcio-culturals de 

la ciutat. 

12. Estudiar i analitzar la realitat turística de la ciutat, oferint la informació 

aconseguida al sector. 

13. Coordinar, dinamitzar i ajudar a tots els sectors interessats en el foment 

del turisme i molt especialment al sector comercial. 

14. Gestionar instal·lacions i equipaments d’interès turístic o d’interès per la 

ciutat. 

15. Aquelles altres que les entitats consorciades li puguin encarregar. 
 

El Consorci és una entitat que forma part del sector públic, que no té la 

condició de poder adjudicador, d’acord amb el què preveu l’article 3. de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en 

endavant, referida en les presents Instruccions com la “LCSP”). 

Conseqüentment a l’exposat a l’apartat anterior, al Consorci li resulta 

d’aplicació l’article 321 de la LSCP que estableix que aquest tipus d’entitats 

que conformen el sector públic sense ostentar la condició de poder 

adjudicador, han de disposar d’unes Instruccions Internes de Contractació (en 

endavant, “IIC”) que regulin els procediments de contractació de forma que 

quedi garantida l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, 

transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, així com que 

l’adjudicació dels contractes es realitzi de manera que recaigui en la millor 

oferta de conformitat amb l’article 145 de la LCSP. 

Aquests principis es garanteixen mitjançant els procediments de contractació 

que es regulen en les presents IIC i, a tal efecte, es regulen els següents: 

a. Procediment obert 



INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ DEL 

CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA 
Acord del Comitè Executiu de 10/ 12/2018 – Modificat per acord del Comitè Executiu de 9/12/2019 

5 

 

 

 

b. Procediment restringit 
 

c. Procediment negociat 
 

d. Procediment d’adjudicació directa 
 

Les presents IIC han estat aprovades pel Comitè Executiu de l’entitat, com a 

òrgan de direcció de la mateixa, en data 10 de desembre de 2018 
 

Article 1. Objecte de les Instruccions Internes de Contractació (IIC) 

Les presents IIC, en compliment del què disposa l’article 321 de la LSCP, tenen 

per objecte la regulació dels procediments de contractació amb la finalitat de 

garantir l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, 

confidencialitat, igualtat i no discriminació, i l’adjudicació del contracte a la 

millor oferta de conformitat amb l’article 145 de la LCSP. 

Les presents IIC, d’acord amb el què estableix la LCSP, no tenen per finalitat 

regular els efectes, la modificació i l’extinció dels contractes, que es regiran 

pel dret privat. En els contractes de serveis consistents en l’elaboració íntegra 

d’un projecte d’obra, s’exigirà la responsabilitat del contractista per defectes 

o errors del projecte, de conformitat amb allò disposat a l’article 314 de la 

LCSP. 
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Article 2. Àmbit d’aplicació 

Les presents IIC s’aplicaran als procediments d’adjudicació dels contractes del 

Consorci pel que fa a obres, serveis i subministraments. 

Resten expressament exclosos de l’àmbit d’aplicació de les presents IIC 

aquells contractes quin valor estimat sigui inferior a 40.000 Euros pel cas 

d’obres i inferior a 15.000 Euros pel cas de subministraments i serveis, així 

com els contractes en els quals el Consorci assumeix la posició de mer 

intermediari o agent de transaccions entre operadors econòmics i usuaris 

(venda d’entrades, comissions per venda de serveis i subministraments, etc.).  
 

Article 3 . Definició dels contractes sotmesos a les presents IIC 

1. Contracte d’obra: Aquells que tenen per objecte un conjunt de treballs de 

construcció o d’enginyeria civil destinat a complir per sí mateix una funció 

econòmica o tècnica que tingui per objecte un bé immoble. A aquets efectes, 

són contractes d’obres aquells que tenen per objecte la realització d’una obra 

o la realització dels treballs enumerats a l’annex 1 del la LCSP. Així mateix, 

també tindran la consideració de contracte d’obres quan s’encarregui la 

realització conjunta del projecte i l’execució de l’obra. 

2. Contracte de Subministrament: S’entén per contracte de subministrament 

aquells que tenen per objecte l’adquisició, l’arrendament financer o 

l’arrendament amb o sense opció de compra de productes o béns mobles. No 

tenen la consideració de contractes de subministrament l’adquisició de 

programes d’ordinador desenvolupats a mida, que es consideraran 

contractes de serveis. 

3. Contracte de Serveis: S’entén per contracte de servei aquells que tenen per 

objecte la prestació de fer consistent en el desenvolupament d’una activitat o 

dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent a una obra o subministrament, 

incloent aquells en els que l’empresari s’obligui a executar el servei de forma 

successiva i per preu unitari. 

4. Contractes Mixtes: S’entén per contracte mixt aquell que conté 

prestacions corresponents a dos o més contractes dels regulats en les 
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presents IIC. Als efectes de l’aplicació de les normes establertes en les 

presents IIC relatives a la publicació i adjudicació d’aquests contractes, es 

considerarà com principal la prestació de major import econòmic, calculada 

en els termes establerts a l’article següent. 
 

Article 4. Objecte, preu i durada dels contractes 

1. Per a la determinació de l’objecte del contracte resultaran d’aplicació les 

regles de l’article 99 de la LCSP. 

2. El pressupost base de licitació compren el límit màxim de despesa que en 

virtut del contracte es pot comprometre el Consorci, inclòs l’Impost sobre el 

Valor Afegit, resultant d’aplicació les normes de l’article 100 de la LCSP. 

El valor estimat del contracte s’establirà d’acord amb el què estableix l’article 

101 de la LCSP. 

Resultaran així mateix aplicables les normes sobre preu i revisió del preu 

contingudes als articles 102 i 103 a 105 de la LCSP, respectivament. 

Sempre que el text de les presents IIC es faci referència a l’import o quantia 

dels contractes s’entendrà que en els mateixos no hi està inclòs l’IVA, excepte 

indicació expressa en contrari. 

3. La durada dels contractes s’establirà tenint en compte la naturalesa de les 

prestacions i el seu finançament, podent preveure’s una o vàries pròrrogues 

sempre que les característiques del contracte es mantinguin inalterables en el 

període de pròrroga. Els contractes de subministrament i de serveis de 

prestació successiva tindran un termini màxim de durada de 5 anys, incloses 

les pròrrogues. 

La pròrroga serà acordada expressament pel Consorci i serà obligatòria per al 

contractista, sempre que el seu preavís es produeixi al menys amb dos mesos 

d’antelació a la finalització del contracte, excepte que els Plecs estableixin un 

termini de preavís superior. 
 

Article 5. Contingut mínim dels contractes 

Els contractes subjectes a les presents IIC s’hauran de formalitzar per escrit, a 

excepció dels contractes adjudicats de forma directa d’import inferior als 
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50.000,00 €. Excepte en casos d’emergència, està prohibida la contractació 

verbal. 

Els contractes subjectes a les presents IIC hauran d’incloure, com a mínim, les 

següents mencions: 

a. La identificació de les parts i acreditació de la capacitat dels firmants per 

subscriure el contracte. 

b. La definició de l’objecte del contracte. 
 

c. L’enumeració dels documents que conformen el contracte, entre els que 

necessàriament hi haurà de constar el Plec de Clàusules Particulars i de 

Prescripcions Tècniques, si s’escau. En el cas de contractes d’obres caldrà fer 

referència al projecte, si s’escau. 

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

pagament. 

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

la durada de les pròrrogues en cas d’estar previstes. 

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

g. Imposició de penalitzacions, si s’escau. 
 

h. Els supòsits en què procedeixi la modificació, si s’escau. 
 

h. Les causes de resolució i les seves conseqüències. 
 

i. La submissió a la jurisdicció o arbitratge. 
 

j. La referència a la legislació aplicable. 
 

k. L’extensió objectiva i temporal del deure de confidencialitat que, al seu cas, 

s’imposi al contractista. 

l. L’obligació de l’empresa contractista de complir durant tot el període 

d’execució del contracte les normes i condicions fixades en el conveni 

col·lectiu d’aplicació. 

m. El crèdit pressupostari o el programa o rúbrica comptable amb càrrec a la 

qual s’abonarà el preu. 
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Article 6. Règim jurídic dels contractes i jurisdicció competent 

Els contractes que celebri el Consorci tindran sempre la consideració de 

contractes privats, de conformitat amb l’article 26.4 de la LCSP. 

El coneixement de les qüestions litigioses que afectin a la preparació i 

adjudicació correspon a la jurisdicció contenciós-administrativa (article 27.1.d) 

de la LCSP), mentre les referides als efectes i extinció d’aquests contractes 

privats correspondrà a l’ordre jurisdiccional civil, de conformitat amb allò 

previst a l’article 27.2.b) de la LCSP . 
 

Article 7. Arbitratge 

En els Plecs de Clàusules Particulars es podrà preveure, per part de l’òrgan de 

contractació de l’entitat, la remissió a un Arbitratge, de conformitat amb la 

Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge, per la solució de les diferències 

que puguin sorgir sobre els efectes, modificació i extinció dels contractes que 

es celebrin a l’emparament de les presents IIC. 
 

Article 8. Perfil de Contractant 

L’entitat haurà de difondre a través de la seva pàgina web oficial el Perfil de 

Contractant, degudament identificat sota les paraules “Contractació: Perfil de 

Contractant”, que haurà de ser accessible a tots els possibles licitadors que 

accedeixin a la pàgina web a través d’Internet. 

El contingut mínim del Perfil de Contractant haurà de complir amb allò previst 

a l’article 63 de la LCSP. 

En particular, en el cas de la informació relativa als contractes, haurà de 

publicar-se al menys la següent informació degudament separada entre els 

contractes d’obres, subministrament i serveis la següent informació: 

a. Petició raonada de contractació o sol·licitud de compra, amb els informes 

preceptius i altra documentació que els acompanyin. 

b. Anuncis previs, si s’escau 
 

c. Anuncis de licitació. 
 

d. Mitjans a través dels que s’ha publicitat el contracte i els enllaços a 

aquestes publicacions. 
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e. Objecte detallat del contracte, la seva durada, el pressupost base de 

licitació i l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA. 

f. Plecs de Clàusules Particulars i Prescripcions Tècniques, en el seu cas. 
 

g. Contractes tipus. 
 

h. Si s’escau, la composició de la Mesa de contractació. Haurà de publicar-se 

el càrrec dels membres de la mesa de contractació. 

i. Fases del procediment d’adjudicació (document d’aprovació de l’expedient, 

número i identitat d’empreses presentades/seleccionades, actes de la mesa 

de contractació o documents elaborats pels serveis tècnics, i resolució 

d’adjudicació) 

j. Informe de valoració dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant un 

judici de valor i quadre valoració de les ofertes, si s’escau. 

k. Informe sobre les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat. 
 

l. Anunci d’adjudicació dels contractes. 
 

m. Decisió de no adjudicar o celebrar el contracte, el desistiment del 

procediment d’adjudicació, la declaració de desert, així com la interposició de 

recursos i l’eventual suspensió dels contractes amb motiu de la interposició 

de recursos. 

L’entitat haurà de poder acreditar de forma fefaent el moment de l’inici de la 

difusió pública i la durada de la publicació de qualsevol informació que 

s’inclogui al Perfil de Contractant, establint mecanismes i sistemes tècnics 

que ho permetin. 
 

Article 9. Principi de publicitat 

S’entendrà per principi de publicitat totes aquelles actuacions que l’entitat 

realitzi per garantir el coneixement, per part dels possibles licitadors, dels 

procediments de contractació i dels contractes formalitzats per l’entitat. A 

aquests efectes, s’entendrà complert el principi de publicitat amb la inserció 

al Perfil del Contractant de la informació relativa a la licitació, i especificant-se 

les seves condicions al Plec de Clàusules Particulars. 
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Amb aquesta finalitat, les presents IIC regularan les condicions per les que es 

donarà compliment a la publicitat dels diferents procediments de 

contractació, mitjançant la inserció d’anuncis al Perfil del Contractant o altres 

mitjans, que es qualificaran d’anuncis previs, de licitació i d’adjudicació. 

- Anunci previ: S’entén per anunci previ, aquell que l’entitat realitzi per donar 

a conèixer els potencials contractes que, durant els dotze mesos següents, 

tingui previst adjudicar en aquell moment. Aquest anunci serà potestatiu per 

l’entitat, no la vincularà i permetrà la reducció de terminis per a la presentació 

d’ofertes. 

- Anunci de licitació: S’entén per anunci de licitació, aquell que l’entitat realitzi 

per donar a conèixer l’inici d’un procediment de contractació per l’adjudicació 

d’un contracte objecte de les presents IIC. Aquest anunci serà obligatori per 

l’entitat en aquells procediments regulats a les presents IIC que així ho 

estableixin. 

- Anunci d’adjudicació: S’entén per anunci d’adjudicació, aquell que l’entitat 

realitzi per donar a conèixer els contractes adjudicats en els casos assenyalats 

en les presents IIC. 

Igualment, i en compliment del principi de publicitat, l’entitat haurà de 

publicar i donar a conèixer a través del Perfil de Contractant les presents IIC, 

informant-se necessàriament de la seva existència als diferents anuncis que 

es publiquin. 
 

Article 10. Principi de concurrència 

Als efectes de les presents IIC, 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 la correcta realització 

de l’objecte contractual. 

En els procediments negociats per raó de l’import que es celebrin a l’empara 

de les presents IIC, 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 l’execució 

del contracte. 
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Excepcionalment, l’entitat podrà adjudicar de forma directa aquells 

contractes que, per raó d’import, així ho estableixin les presents IIC. 

Així mateix, l’entitat també podrà adjudicar de forma directa a un únic 

candidat quan concorrin les causes previstes en les presents IIC i prèvia 

l’elaboració d’un informe de contingut jurídic i tècnic motivat, no vulnerant 

aquesta adjudicació el principi de concurrència. 
 

Article 11. Principi de Transparència 

Als efectes de les presents IIC, 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 

procediments i tràmits que integren els procediments de contractació 

subjectes a aquests IIC, 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 IIC. 
 

Article 12. Principi de Confidencialitat 

Als efectes de les presents IIC, s’entendrà per principi de confidencialitat 

l’obligació de l’entitat, dels seus òrgans de contractació i de les diferents 

persones que intervinguin en els procediments de contractació, de no 

divulgar la informació facilitada pels candidats que aquests hagin designat 

com confidencial. En particular, tindrà aquest caràcter els secrets tècnics o 

comercials i els aspectes confidencials de les ofertes que expressament 

indiqui el licitador. 

El deure de confidencialitat no es pot estendre a tot el contingut de l’oferta 

de l’adjudicatari ni a tot el contingut dels informes i documentació que generi 

el Consorci en el curs del procediment de contractació, sinó que s’estendrà a 

documents que tinguin una difusió restringida i en cap cas a documents que 

siguin públicament accessibles. 

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 IIC, tal com la liquidació, els terminis finals d’execució de l’obra, 

les empreses amb les que s’hagi contractat i subcontractat i, en tot cas, les 

parts essencials de l’oferta i les modificacions posteriors del contracte. 
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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 tal. Aquest deure de 

confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de 5 anys, a excepció 

de que en el Plec o en el contracte s’estableixi un termini superior. 
 

Article 13. Principis d’igualtat i no discriminació 

Els procediments de contractació regulats en les presents IIC hauran de 

garantir la igualtat de tractament de tots els licitadors i la no discriminació, 

per cap causa, dels mateixos, no podent-se realitzar cap actuació que tingui 

com 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 Clàusules Particulars i de Prescripcions Tècniques reguladores dels 

contractes hauran de garantir l’accés en condicions d’igualtat dels licitadors i 

no podran tenir com 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 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 IIC 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 

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 i demés es posaran en coneixement dels licitadors a través del 

Perfil de Contractant. 
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Article 14. Òrgans de contractació 

1. Són òrgans de contractació de l’entitat aquells que s’estableixen en els seus 

Estatuts o normes de creació i actes o acords d’apoderament. 

2. Les funcions de l’òrgan de contractació de l’entitat seran les assignades per 

les presents IIC i, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, les següents: 

a. Aprovació dels Plecs de Clàusules Particulars i Prescripcions Tècniques 
 

b. Designació dels membres de la Mesa de contractació, Unitat Tècnica o 

altres òrgans assessors. 

c. Exclusió de les ofertes anormals o desproporcionades. 
 

d. Adjudicació del contracte. 
 

3. Un cop adjudicat el contracte per l’òrgan de contractació competent, 

quedarà automàticament facultat per a la formalització del mateix el director 

/ gerent de l’entitat. 
 

Article 15. Mesa de contractació o Unitat Tècnica 

Per a l’adjudicació de contractes diferents al procediment negociat o 

d’adjudicació directa, l’òrgan de contractació podrà estar assistit per una 

Mesa de contractació o Unitat Tècnica del contracte, d’acord amb el què 

s’estableixi al Plec de Clàusules Particulars. L’òrgan de contractació haurà 

d’establir els membres integrants de la Mesa de contractació i els membres o 

membre integrants de la Unitat Tècnica del contracte, els quals podran estar 

assistits per una Comissió d’experts. 

Als procediments negociats o en els d’adjudicació directe, l’òrgan de 

contractació o el Plec podran establir potestativament una Mesa de 

contractació o Unitat tècnica del contracte. 

La Mesa de contractació es compondrà d'un President, un Secretari i un 

mínim de dos Vocals designats per l’òrgan de contractació, corresponent dos 

vocals de la Mesa a tècnics especialitzats en la matèria objecte del contracte. 

La designació dels membres de la Mesa podrà fer-se amb caràcter permanent 

o de manera específica per a l’adjudicació d’un o més contractes. Si és 
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permanent o se li atribueixen funcions per a una pluralitat de contractes, la 

seva composició podrà publicar-se al Perfil de contractant del Consoci. 

En els procediments d’adjudicació on no es constitueixi una Mesa de 

contractació o Unitat tècnica, la valoració de la solvència econòmica i 

financera, tècnica o professional, i de les ofertes presentades, es realitzarà 

pels serveis tècnics de l’entitat. 
 

Article 16. Funcions de la Mesa de contractació o Unitat Tècnica 

1. Són funcions de la Mesa de contractació o Unitat Tècnica: 
 

a. La qualificació de la documentació acreditativa de la personalitat i, si 

s’escau, de la representació i capacitat per contractar, així com de la 

documentació relativa a les causes d'exclusió per a contractar. 

b. La valoració de la solvència econòmica i financera, tècnica o professional. 
 

c. Notificació dels defectes esmenables i determinació dels empresaris 

admesos o no admesos a la licitació. 

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

proposicions s’hagin de tenir en consideració criteris diferents del preu, la 

Mesa / Unitat Tècnica podrà sol·licitar, abans de formular la proposta, aquells 

informes tècnics que considerin precisos. Aquests informes també es podran 

sol·licitar quan sigui necessari verificar que les ofertes compleixen amb les 

especificacions tècniques del Plec. 

e. La celebració de l'obertura pública de les ofertes econòmiques i la 

resolució de quantes incidències ocorrin en ella. 

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

desproporcionades, prèvia tramitació del procediment establert en les 

presents IIC. 

g. L'elevació de la proposta d'adjudicació del contracte a l'òrgan de 

contractació. 

h. Quantes funcions siguin necessàries per a la qualificació i valoració de les 

proposicions, així com per a formular una proposta d'adjudicació i aquelles 

altres que li atribueixin les presents IIC o l’òrgan de contractació de l’entitat. 
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2. Als membres de la Mesa de contractació se'ls garanteix el seu dret a 

emetre el seu parer quan sigui contrari al de la majoria i que consti en acta la 

seva actitud raonada. 
 

Article 17. Valoració de les proposicions i proposta d’adjudicació quan no es 

constitueixi una Mesa de Contractació o Unitat Tècnica 

En els procediments d'adjudicació en els quals no es constitueixi una Mesa de 

contractació o Unitat tècnica, la valoració de la solvència econòmica i 

financera, tècnica o professional, així com de les ofertes presentades, 

correspondrà als serveis tècnics que l'òrgan de contractació designi. 

Igualment formularà la proposta d'adjudicació del contracte a l'empara dels 

informes tècnics de valoració de l'oferta, si es consideren necessaris. 
 

Article 18. Classificació de les ofertes 

En la classificació de les ofertes que es formulin a l’empara de les presents IIC, 

figurarà l'ordre de prelació dels licitadors que han formulat una proposta 

admissible, amb les puntuacions que han obtingut. La classificació de les 

ofertes no generarà cap dret mentre no es dicti la resolució d'adjudicació. 
 

Article 19. Inici i contingut de l’expedient 

1. Tot contracte subjecte a les presents IIC requerirà la tramitació d'un 

expedient de contractació, que estarà integrat pels documents esmentats en 

els articles corresponents a cada un dels procediments i en el qual es 

justificaran les necessitats que es pretenen cobrir així com la conveniència de 

les prestacions objecte del contracte per a la satisfacció de les dites 

necessitats. 

2. Excepte pel cas de contractes d’adjudicació directa que es regirà per allò 

assenyalat a la clàusula 34, l'expedient de contractació s’iniciarà contenint la 

següent informació: 

a. Petició raonada, exposant la necessitat, característiques i valor estimat de 

les prestacions objecte del contracte. 

b. El Plec de Clàusules Particulars aprovades per l’òrgan de contractació 
 

c. El contracte tipus. 
 

d. El Plec de prescripcions tècniques, si s’escau. 
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e. Si s’escau, la designació dels òrgans que assisteixin a l’òrgan de 

contractació. 

3. Completat l'expedient de contractació, es dictarà resolució motivada per 

l'òrgan de contractació aprovant el mateix i disposant l'obertura del 

procediment d'adjudicació. 
 

Article 20. Plec de Clàusules Particulars 

1. En tot procediment de licitació, a excepció del d’adjudicació directa, es 

fixaran prèviament les condicions definidores dels drets i obligacions de les 

parts en els seus aspectes jurídics i econòmics, que es denominarà Plec de 

Clàusules Particulars. 

2. El Plec de Clàusules Particulars hauran d’establir els criteris d’adjudicació 

del contracte, podent concretar si algun d’aquests és essencial o si en algun 

d’ells s’exigeix una puntuació mínima per sota de la qual l’oferta serà exclosa. 

3. El Plec de Clàusules Particulars haurà d’establir la ponderació atribuïda a 

cadascun dels criteris de valoració establerts. 

4. El Plec de Clàusules Particulars seran aprovats per l’òrgan de contractació. 
 

5. Les clàusules del Plec de Clàusules Particulars es consideraran sempre i en 

tot cas part integrant del contracte, que haurà de respectar el contingut 

d’aquestes. 
 

Article 21. Contingut mínim del Plec de Clàusules Particulars 

Els Plecs de Clàusules Particulars hauran de contenir, com a mínim, el següent 

contingut: 

1. Definició de l’objecte del contracte. 
 

2. Característiques bàsiques del contracte. 
 

3. Drets i obligacions específiques de les parts del contracte. 
 

4. Les condicions essencials de caràcter tècnic, jurídic i econòmic que regiran 

la licitació i el contracte. 

5. Procediment de contractació. 
 

6. Forma en que les empreses licitadores acreditaran: 
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(i) la seva capacitat d’obrar, de conformitat amb els articles 65 a 70 i 84 

de la LCSP, 

(ii) la representació i facultats que ostentin les persones físiques que 

actuïn en nom d’altres, 

(iii) de que no es troben incursos en cap de les causes de prohibició de 

contractar de les previstes a l’article 71 de la LSCP, i 

(iv) la solvència econòmica, financera i tècnica o professional. El 

Consorci podrà donar per acreditada la solvència de les empreses quan 

s’aporti una determinada classificació, de conformitat amb allò 

establert a l’article 74 de la LCSP. 

La inscripció d’un empresari al Registre Oficial de Licitadors i Empreses 

Classificades del Sector Públic acreditarà davant del Consorci, excepte prova 

en contrària, les seves condicions d’aptitud pel què fa a la seva personalitat, 

capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, 

solvència econòmica i financera, així com la concurrència o no concurrència 

de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest Registre. 

7. Documents a presentar pels licitadors, així com la forma i contingut de les 

proposicions. 

8. Modalitats de recepció de les ofertes. 
 

9. Criteris d’adjudicació i la seva ponderació. 
 

10. Els aspectes econòmics i tècnics objecte de negociació en el procediments 

negociats. 

11. Règim d’admissió de variants o alternatives. 
 

12. Garanties que hauran de constituir-se, si s’escau. 
 

13. Informació de les condicions de subrogació en els contractes de treball, si 

s’escau. 

14. Sistema de revisió de preus, si s’escau. 
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Article 22. Plec de Prescripcions Tècniques 

Els Plecs de Prescripcions Tècniques hauran de ser elaborats pels tècnics de 

l’entitat responsables del control de l’execució del contracte, havent de 

contenir les especificacions tècniques necessàries per l’execució del 

contracte. 
 

Article 23. Normes de publicitat 

1. Els procediments de contractació regulats en les presents IIC, amb les 

excepcions que es detallen a les mateixes on no caldrà realitzar publicitat, 

s’anunciaran al Perfil de Contractant de l’entitat, garantint així el principi de 

publicitat. 

Des de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant haurà 

d’estar disponible per mitjans electrònics tota la documentació necessària  

per a la presentació de les ofertes. 

Així mateix, l’entitat podrà publicar al Perfil de Contractant l’anunci previ que 

es mantindrà en difusió pública durant els 12 mesos següents o, en el seu cas, 

fins l’adjudicació del contracte al que es refereixi. Als efectes de la reducció 

de terminis de concurrència establerts en les presentes IIC, l’anunci previ 

caldrà que hagi estat publicat amb un mínim de 20 dies d’antelació a l’anunci 

de licitació que s’escaigui. 

2. Les convocatòries de licitacions també podran anunciar-se a la premsa 

diària. Així mateix, l’òrgan de contractació podrà 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 adjudicats mitjançant adjudicació directa no requeriran cap 

tipus d’anunci de licitació. 

4. Les adjudicacions dels contractes regulats en les presents IIC s’anunciaran 

al Perfil de Contractant de l’entitat en el termini de 15 dies a comptar des de la 

data d’adjudicació de cada contracte. 



INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ DEL 

CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA 
Acord del Comitè Executiu de 10/ 12/2018 – Modificat per acord del Comitè Executiu de 9/12/2019 

20 

 

 

 

Article 24. Terminis de concurrència 

1. En els procediments oberts, el termini mínim per a la presentació de les 

ofertes serà de 12 dies pels contractes de subministraments i serveis i de 16 

dies pels contractes d’obres, a partir de la data de publicació de l’anunci a la 

pàgina web oficial el Perfil de Contractant. 

2. En els procediments restringits, el termini mínim per la presentació de les 

sol·licituds de participació serà de 12 dies a partir de la data de publicació de 

l’anunci. En aquests procediments, el termini mínim de presentació de les 

ofertes per part dels candidats seleccionats serà de 10 dies a comptar des de 

la data de l’enviament de la invitació. 

Els terminis regulats en els dos punts anteriors podran ser reduïts a la meitat 

en cas d’urgència degudament justificada i motivada a l’expedient de 

contractació. 

3. En el supòsit que es faci un anunci previ, els terminis mínims establerts es 

podran reduir en 4 dies. 

4. En els procediments negociats el termini de consulta i presentació es 

determinarà en cada cas al Plec de clàusules particulars i en la carta  

d’invitació als candidats seleccionats. En tot cas, caldrà establir un termini 

suficient per garantir la concurrència, igualtat de tracte i no discriminació dels 

licitadors. 
 

Article 25. Procediments de contractació 

1. Els contractes regulats en les presents IIC s’adjudicaran d’acord amb algun 

dels següents procediments que es detallen a continuació: 

a. Procediment obert 
 

b. Procediment restringit 
 

c. Procediment negociat 
 

d. Procediment d’adjudicació directa 
 

S’adjunta com Annex número 1, un quadre explicatiu amb les quanties 

corresponents a cadascun dels procediments aquí assenyalats. 
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2. Amb caràcter general i sempre que no procedeixi l’adjudicació del 

contracte mitjançant un altre procediment regulat en les presents IIC, 

s’acudirà al procediment obert o restringit quan el valor estimat del contracte 

sigui superior a 300.000 Euros en subministraments i serveis, i superior a 

1.000.000 Euros en obres. No obstant, per sota d’aquests llindars, l’entitat 

també podrà acudir al procediment obert o restringit, si ho estima convenient 

i així ho indiqui a l’expedient de contractació. En aquests supòsits, la 

constitució de la Mesa o Unitat Tècnica serà potestativa, al igual que 

l’obertura pública de les ofertes. 

Es podrà adjudicar un contracte mitjançant el procediment negociat amb 

publicitat al perfil del contractant, quan el valor estimat del contracte sigui 

superior a 60.000 Euros i inferior o igual a 300.000 Euros en 

subministraments i serveis, i superior a 60.000 Euros i inferior o igual a 

1.000.000 Euros, en obres. 
 

3. Es podrà adjudicar un contracte mitjançant el procediment d’adjudicació de 

forma  directa  quan  el  valor  estimat  del  contracte  sigui  igual  o  superior a 

40.000 Euros i inferior o igual a 60.000 Euros en obres, i igual o superior a 

15.000 Euros i inferior o igual a 60.000 Euros en subministrament i serveis o 

per les raons justificatives que s’especifiquen en les presents IIC. 
 

Article 26. Procediment obert 

En el procediment obert tot licitador interessat que reuneixi els requisits de 

capacitat i solvència establerts al Plec de Clàusules Particular podrà presentar 

ofertes, quedant exclosa tota negociació dels termes, condicions i requisits 

del contracte amb els licitadors. 
 

Article 27. Desenvolupament del procediment obert 

El procediment obert, un cop acomplerts els tràmits de l’inici d’expedient, 

aprovació de Plecs i anunci de licitació al Perfil del Contractant, s’ajustarà als 

següents tràmits: 

a. Presentació d’ofertes: El empresaris interessats presentaran les 

proposicions o ofertes amb els requisits, termini i condicions que s’estableixin 

al Plec de Clàusules Particulars i a l’anunci. 
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b. Obertura documentació administrativa: Finalitzat el termini per a la 

recepció d’ofertes, es procedirà en acte intern a l’obertura de la 

documentació administrativa i, en el seu cas, l’esmena de defectes en el 

termini màxim de 3 dies hàbils, i a l’admissió dels licitadors presentats que 

reuneixin els requisits establerts al Plec de Clàusules Particulars. 

c. Obertura de les ofertes que han de ser valorades conforme a criteris quina 

ponderació depèn d’un judici de valor: en la data i lloc indicats al Plec de 

Clàusules Particulars o a l’anunci de licitació es durà a terme l’acte públic 

d’obertura de les ofertes relatives als criteris d’adjudicació que depenen d’un 

judici de valor. Posteriorment, es procedirà a la valoració de les ofertes 

segons els criteris especificats al Plec de Clàusules Particulars. 

d. Obertura de les ofertes que han de ser valorades conforme a criteris 

quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules: realitzada la revisió de la 

documentació administrativa i la valoració de les ofertes pel que fa als criteris 

que depenen d’un judici de valor, es durà a terme, en la data i lloc indicats al 

Plec de Clàusules Particulars o a l’anunci de licitació, l’acte públic en el qual 

s’informarà de la valoració de les ofertes pel que fa a l’aplicació del judici de 

valor i a l’obertura pública de les ofertes que han de ser valorades conforme a 

criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules. En el mateix acte si 

és possible, o amb posterioritat, es procedirà a realitzar la valoració de les 

ofertes segons els criteris especificats al Plec de Clàusules Particulars. 

e. Classificació de les ofertes per la Mesa de Contractació o Unitat Tècnica: Un 

cop realitzada la valoració de les ofertes acceptades a licitació, es procedirà a 

la classificació de les ofertes per ordre decreixent de puntuació. 

f. Resolució: L’òrgan de contractació dictarà la resolució d’adjudicació del 

contracte. 

g. Notificació i Publicació: notificació a l’adjudicatari i demés licitadors i 

inserció de l’adjudicació al Perfil de Contractant. 

h. Contracte: Formalització del contracte. 
 

Article 28. Procediment restringit 

1. El procediment restringit és aquell procediment d’adjudicació en el que 

qualsevol empresari o professional sol·licita la seva participació en el mateix, i 
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en el que únicament els professionals o empresaris seleccionats per l’entitat 

que compleixin els criteris de selecció establerts al Plec de Clàusules 

Particulars són invitats a presentar una oferta, en els termes i condicions 

establerts en la invitació. 

2. La selecció de les empreses haurà de ser en número que l’òrgan de 

contractació, de forma motivada, especifiqui a l’expedient de contractació, 

no podent ser inferior a cinc, sempre que sigui possible. 

3. A l’expedient de contractació hi haurà de figurar un informe de contingut 

jurídic i tècnic justificatiu del procediment escollit i dels criteris per la selecció 

dels candidats, els quals hauran de constar en el Plec de Clàusules Particulars. 

4. El procediment restringit constarà de dues fases diferenciades: La fase de 

selecció de candidats i la fase de selecció de l’adjudicatari. 

a. La fase de selecció, o primera fase, consistirà en l’elecció dels empresaris 

que en atenció a la seva solvència seran convidats a presentar ofertes. 

Aquesta selecció es realitzarà d’acord amb els criteris per la “selecció de 

candidats” establerts al Plec de Clàusules Particulars i amb estricte subjecció 

al què allà s’hi estableixi. El termini mínim per a la recepció de candidatures 

serà de 12 dies des de la publicació de l’anunci al Perfil de Contractant de 

l’entitat. 

b. La segona fase consistirà en l’enviament simultani de les invitacions als 

candidats seleccionats per presentar una oferta. Aquest enviament es 

realitzarà mitjançant comunicació electrònica. Simultàniament, la invitació es 

publicarà també al Perfil de Contractant, indicant les empreses seleccionades. 

El termini per rebre les ofertes de les empreses seleccionades serà d’un 

mínim de 10 dies, comptats des de la data d’enviament de la invitació. 
 

Article 29. Desenvolupament del procediment restringit 

El procediment restringit s’ajustarà als mateixos tràmits que el procediment 

obert, amb les següents particularitats: 

a. Recepció de sol·licituds: Els interessats hauran de presentar les seves 

sol·licituds de participació en el termini establert a través del mitjà que 

s’estableixi al Plec de Clàusules Particular i a l’anunci. Finalitzat el termini per 

la recepció de sol·licituds, es procedirà a l’obertura de la documentació i, en el 
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seu cas, l’esmena de defectes en el termini màxim de 3 dies hàbils, procedint- 

se a l’anàlisi de les mateixes. 

b. Selecció d’empresaris a convidar: L’òrgan de contractació seleccionarà, 

d’acord amb els criteris que s’estableixin al Plec de Clàusules Particulars, els 

empresaris que seran convidats a presentar ofertes. 

c. Invitacions: Enviament de les invitacions als candidats seleccionats i 

publicació al Perfil de Contractant. Les invitacions caldrà enviar-les 

simultàniament, mitjançant comunicació electrònica, a tots els empresaris 

seleccionats, assenyalant la data límit i lloc per a la presentació de les ofertes. 

Simultàniament, els empresaris seleccionats es publicaran també al Perfil de 

Contractant. Dintre de l’expedient de contractació s’haurà d’acreditar 

l’enviament i recepció de les invitacions, així com les ofertes rebudes i la 

valoració de les mateixes. 

d. Recepció d’ofertes: Els empresaris seleccionats presentaran les 

proposicions o ofertes amb els requisits, termini i condicions que s’estableixin 

a les invitacions i/o al Plec de Clàusules Particulars. 
 

Article 30. Procediment negociat 

Aquest procediment negociat és un procediment d’adjudicació on l’entitat 

pot consultar i negociar les condicions dels contractes amb varis empresaris 

de la seva elecció, i selecciona l’oferta de forma justificada i d’acord als 

criteris establerts al Plec de Clàusules Particulars. 

En aquest procediment serà necessari sol·licitar ofertes, al menys, a tres 

empresaris capacitats per la realització del contracte, sempre que sigui 

possible. 

En aquest procediment, l’entitat adjudicarà el contracte a l’empresa que 

presenti la millor oferta, entre totes les ofertes rebudes, tenint en 

consideració els criteris d’adjudicació establerts al Plec de Clàusules 

Particulars. 
 

Article 31. Desenvolupament del procediment negociat 

L’adjudicació de contractes mitjançant aquest procediment, un cop 

complimentats els tràmits d’inici d’expedient mitjançant informe tècnic, 
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aprovació dels Plecs i publicació de l’anunci de licitació al Perfil del 

Contractant, s’haurà d’ajustar als següents tràmits: 

a. Recepció de sol·licituds: Els interessats hauran de presentar les seves 

sol·licituds de participació en el termini establert a través del mitjà que 

s’estableixi al Plec de Clàusules Particular i a l’anunci. Finalitzat el termini per 

la recepció de sol·licituds, es procedirà a l’obertura de la documentació i, en el 

seu cas, l’esmena de defectes en el termini màxim de 3 dies hàbils, procedint- 

se a l’anàlisi de les mateixes. 

b. Selecció d’empresaris a convidar: L’entitat, en el supòsit que no hagi limitat 

el número de licitadors, convidarà a tots els licitadors capacitats a presentar 

les ofertes. No obstant, en el supòsit que s’hagi limitat el número de 

licitadors, l’entitat únicament haurà de convidar al número de licitadors 

indicat a l’anunci, entre totes les sol·licituds de participació rebudes. Els 

criteris de selecció per a escollir els empresaris a convidar, si s’escauen, es 

determinaran al Plec de Clàusules Particulars. 

c. Invitacions: Les invitacions caldrà enviar-les simultàniament, mitjançant 

comunicació electrònica, a tots els empresaris escollits, assenyalant la data 

límit i lloc per a la presentació de les ofertes. Simultàniament, la invitació es 

podrà publicar també al Perfil de Contractant, indicant les empreses 

seleccionades. Dintre de l’expedient de contractació s’haurà d’acreditar 

l’enviament i recepció de les invitacions, així com les ofertes rebudes i la 

valoració de les mateixes. 

d. Presentació ofertes: Els empresaris seleccionats presentaran les seves 

ofertes en les condicions i termini indicat en la invitació. 

e. Recepció ofertes: Rebudes les propostes o ofertes s’iniciarà el procés de 

negociació amb els licitadors, vetllant que tots els licitadors rebin el mateix 

tracte. En particular no es facilitarà de forma discriminatòria informació que 

pugui donar avantatge a determinats licitadors amb respecte a la resta. 

En el plec de clàusules particulars es determinaran els aspectes econòmics i 

tècnics que hagin de ser objecte de negociació. No es negociaran els requisits 

mínims de la prestació objecte del contracte ni tampoc els criteris 

d’adjudicació. 
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L’òrgan de contractació, en el seu cas, a través del serveis tècnics, negociarà 

amb els licitadors les ofertes inicials i totes les ofertes ulteriors, excepte les 

ofertes definitives, que es formularan un cop l’òrgan de contractació hagi 

decidit tancar les negociacions i atorgui un termini per a la presentació 

d’ofertes noves o revisades. 

Es podran articular diferents fases successives a fi de reduir progressivament 

el número d’ofertes a negociar mitjançant l’aplicació dels criteris 

d’adjudicació assenyalats a l’anunci de licitació o al plec de clàusules 

particulars. En aquest cas, el número de solucions que arribin fins la fase final 

haurà de ser el suficientment ampli com per a garantir una competència 

efectiva. 

Es deixarà constància a l’expedient de les actuacions dutes a termes per a la 

negociació amb els licitadors. 

i. Classificació de les ofertes: Finalitzada la negociació, es procedirà a 

classificar les ofertes i l’òrgan de contractació dictarà la resolució 

d’adjudicació del contracte. 

j. Notificació i publicació: notificació a l’adjudicatari i demés licitadors i 

inserció de l’adjudicació al Perfil de Contractant. 

k. Contracte: Formalització del contracte. 
 

Article 32. Procediment negociat subsegüent a un procediment obert o 

restringit 

1. Podrà acudir-se a aquest procediment en aquells supòsits en els que 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, o bé no s’hagi presentat cap sol·licitud de 

participació o les presentades siguin inadequades, sempre que les condicions 

originals del contracte no es modifiquin substancialment. 

Es considerarà que una oferta no és adequada quan no sigui pertinent per al 

contracte, per resultar manifestament insuficient per a satisfer, sense canvis 

substancials, les necessitats i requisits especificats als plecs. Es considerarà 

que una sol·licitud de participació no és adequada si el contractista ha de ser 
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o pot ser exclòs pels motius establerts al plecs o no satisfà els criteris de 

selecció establerts per l’òrgan de contractació. 

2. En aquest supòsits, sempre que això sigui possible, es convidarà a un mínim 

de tres licitadors, seguint-se els tràmits establerts a l’article següent. 
 

Article 33. Adjudicació directa 

Procedirà l’adjudicació del contracte d’obra, subministrament o serveis de 

forma directa en aquells supòsits on el valor estimat del mateix sigui igual o 

superior a 40.000 Euros i inferior o igual a 60.000 Euros en obres, i igual o 

superior a 15.000 Euros i inferior o igual a 60.000 Euros en subministrament i 

serveis. També procedirà l’adjudicació directa, amb independència de la 

quantia, quan per raons tècniques o artístiques o per qualsevol altra raó 

relacionada amb la protecció de drets d’exclusivitat, el contracte només es 

pugui encomanar a un empresari o professional determinat o quan per una 

imperiosa urgència resultat d’esdeveniments imprevisibles i no imputables a 

l’entitat, demandi una immediata tramitació, justificacions que en tot cas 

sempre es faran constar en un informe de contingut jurídic i tècnic motivat 

que acompanyarà la sol·licitud de compra o petició interna, que s’incorporarà 

a l’expedient. 
 

Article 34. Desenvolupament del procediment d’adjudicació directa 

1. L’adjudicació d’un contracte de forma directa, requerirà la realització dels 

següents tràmits: 

a. Inici de la contractació: S’iniciarà amb la sol·licitud de compra o petició 

interna cursada pel Departament de l’entitat corresponent, que inclourà 

necessàriament tres ofertes corresponents a licitadors que comptin amb la 

deguda capacitat i solvència, d’entre les quals s’indicarà quina resulta 

seleccionada als efectes d’adjudicar el contracte així com els motius de la 

selecció. Així mateix, haurà de constar degudament motivat el motiu i la 

necessitat de la contractació i la indicació de la despesa. Pel cas que per 

motius d’especificat tècnica o qualsevol altra raó la prestació a contractar 

només pugui ser duta a terme per un únic empresari o professional i per tant 

no es puguin aportar tres ofertes, la sol·licitud de compra o petició interna 

haurà d’incorporar un informe de contingut jurídic i tècnic motivat que ho 

justifiqui. 
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b. Adjudicació i notificació: L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte 

aprovant la despesa, procedint a continuació a notificar l’adjudicació. Amb la 

notificació de l’adjudicació es perfeccionarà el contracte, excepció feta 

d’aquells contractes que de conformitat amb l’article 5 requeriran de la 

formalització d’un contracte. 

c. Capacitat d’obrar: S’entendrà acreditada la capacitat d’obrar de l’empresari 

o professional amb la presentació de la factura corresponent, sempre i quan 

aquesta reuneixi i contingui les dades i els requisits establerts en la normativa 

que regula el deure d’expedir i lliurar la factura. En qualsevol cas, l’entitat 

podrà requerir, en qualsevol moment, al contractista que acrediti la seva 

capacitat. 

d. Finalització: La contractació finalitzarà amb l’aprovació de la factura per 

part de l’òrgan competent de l’entitat. 
 

Article 35. Ofertes desproporcionades o anormals 

En el cas que es considerés l’existència d’ofertes desproporcionades o 

anormals, prèviament a la seva declaració, l’entitat atorgarà un termini 

màxim de 10 dies hàbils al licitador afectat per tal que informi sobre els 

motius de la mateixa. Un cop rebuda l’explicació del licitador, mitjançant 

informe, l’òrgan de contractació decidirà sobre la seva admissió o rebuig. 

Els criteris per la consideració d’ofertes anormalment baixes s’hauran 

d’establir al Plec de Clàusules Particulars. 

Serà l’òrgan de contractació que acceptarà o rebutjarà les ofertes 

desproporcionades o anormals, previ informe tècnic corresponent. En tot 

cas, l’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes si comprova que són 

anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o 

no compleixen amb les obligacions aplicables en matèria mediambiental, 

social o laboral, nacional o internacional, incloent l’incompliment dels 

convenis col·lectius sectorials vigents. 

Serà imprescindible per poder admetre a licitació una oferta inicialment 

qualificada com anormal o desproporcionada, que el licitador que la formuli 

presenti un informe acreditant que la oferta econòmica no va en detriment 

de l’escrupolós compliment dels requeriments tècnics i de seguretat del 
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projecte. Aquest informe haurà de ser expressament acceptat pels serveis 

tècnics de l’entitat. S’entendrà en tot cas que la justificació no explica 

satisfactòriament el baix nivell dels preus o despeses proposats pel licitador 

quan aquesta sigui incompleta o es fonamenti en hipòtesis o pràctiques 

inadequades des del punt de vista tècnic, jurídic o econòmic. 
 

Article 36. Adjudicació 

L’adjudicació dels contractes es realitzarà de conformitat amb allò previst a 

l’article 145 de la LCSP. Per tant, s’utilitzarà una pluralitat de criteris 

d’adjudicació de conformitat amb la millor relació qualitat-preu. 

Excepcionalment l’adjudicació podrà efectuar-se atenent a altres criteris 

objectius que hauran de determinar-se a la documentació contractual. 

Quan es prengui en consideració més d’un criteri d’adjudicació, caldrà que els 

Plecs de Clàusules Particulars estableixin la ponderació relativa atribuïda a 

cada un d’ells, que podrà expressar-se fixant una banda de valors amb una 

amplitud adequada. Si per raons justificades no es possible la ponderació dels 

criteris escollits, aquests s’anomenaran per ordre decreixent en importància. 

L’òrgan de contractació de l’entitat resoldrà sobre l’adjudicació, tenint, 

alternativament, la facultat d’adjudicar el contracte a la millor proposició o 

declarar desert el procediment de contractació. 

L’òrgan de contractació podrà deixar sense efecte el procediment de 

contractació, podent igualment desistir o renunciar al procediment de 

contractació per motius d’interès públic degudament motivats a l’expedient. 

El resultat de l’adjudicació es notificarà en el termini màxim de 15 dies al 

licitador adjudicatari i a la resta de licitadors. En el mateix termini, les 

adjudicacions dels contractes regulats en les presents IIC es publicaran al 

Perfil de Contractant. 

A efectes merament informatius, sense que tingui cap transcendència 

jurídica, les adjudicacions també es podran publicar a la premsa diària i al Diari 

Oficial de la Unió Europea o altres Diaris oficials, si així ho decideix l’òrgan de 

contractació de l’entitat. 
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Article 37. Efectes de l’adjudicació i formalització del contracte 

1. Els contractes es perfeccionen amb la signatura del contracte, qualsevol 

que sigui el procediment o la forma d’adjudicació utilitzada. 

2. El contracte s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document privat, 

signant-se per les parts, en el termini màxim de 30 dies a comptar des de la 

data de notificació de l’adjudicació i prèvia aportació de la documentació 

requerida per l’òrgan de contractació. 

3. Cada contracte tindrà assignat un responsable en els termes indicats a 

l’article 62 de la LCSP. 
 

Article 38. Constitució garanties definitives 

El Plec de Clàusules Particulars podrà establir la constitució de garanties 

definitives amb caràcter previ a la formalització del contracte. El seu import i 

forma s’establirà en el Plec, i en cap cas aquestes podran excedir del 10% de 

l’import d’adjudicació, sense IVA, i en el cas de preus unitaris del 10% de 

l’import de licitació, sense IVA. 

Les garanties quedaran 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 a l’entitat o a tercers durant l’execució del 

contracte. 

Les garanties es podran constituir en qualsevol de les formes establertes al 

Plec de Clàusules Particulars, inclús en metàl·lic o mitjançant retenció de 

preus. 
 

Article 39. Remissió a òrgans o Registres Públics 

En tot cas, l’entitat procedirà a comunicar els contractes que formalitzi als 

Registres Públics que corresponguin i demés organismes de control, de 

conformitat amb el què estableix la LCSP i demés normativa que resulti 

d’aplicació. 
 

DISPOSICIONS FINALS 

Disposició Final Primera: 
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Aquestes IIC han estat aprovades per donar efectiu compliment a l’article 321 

de la LSCP i als principis que s’hi relacionen. 

No obstant l’establert anteriorment, els òrgans competents de l’entitat 

podran acordar aplicar la normativa prevista a la LSCP per la contractació no 

harmonitzada, als contractes regulats a les presents IIC. 

Disposició Final Segona: 
 

Les modificacions de la LCSP realitzades per una disposició legal nacional o 

comunitària que afectin a les presents IIC, quedaran incorporades a les 

presents, havent-se de ratificar les mateixes en la primera reunió de l’òrgan 

de govern de l’entitat. 

Disposició Final Tercera: 
 

Aquestes instruccions entraran en vigor l’endemà de la seva aprovació per 

l’òrgan competent del Consorci. 

Disposició Final Quarta: 
 

Per a l’adjudicació de contractes mitjançant el procediment de diàleg 

competitiu, associació per a la innovació o per la realització d’un concurs de 

projectes regulats a la LCSP, es seguiran les normes específiques previstes als 

articles 172 a 176, 177 a 182 i 183 a 187, respectivament. 

Per la composició de la Mesa Especial del Diàleg Competitiu i del procediment 

d’Associació per a la innovació, l’òrgan de contractació de l’entitat respectarà 

les proporcions i requisits previstos a l’article 327 de la LSCP. Per la 

composició dels Jurats de concursos, l’òrgan de contractació al designar els 

Jurats respectarà els requisits previstos a l’article 187 de la LSCP. 

En el cas que l’entitat pretengui utilitzar algun sistema per la racionalització 

de la contractació previstos a la LSCP (acords marcs i sistemes dinàmics de 

contractació) es seguiran les normes establertes als articles 219 a 226 de la 

LSCP. 

Disposició Final Cinquena: 
 

S’estableix que els terminis assenyalats en dies en les presents IIC es 

consideraran com a dies naturals, a no ser que expressament s’indiqui que 
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són dies hàbils que es comptaran de conformitat amb la normativa 

administrativa. 
 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Queden derogades les Instruccions de Contractació del Consorci de Turisme 

de Barcelona aprovades pel seu Comitè Executiu en data 5 de febrer de 2018. 

 

 
Barcelona, 9 de desembre de 2019 



 

 

 

ANNEX: QUADRE DE LES INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRATACIÓ DEL CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA 
 
 

 
Acord del  
Comitè Executiu 

PROCEDIMENT 
OBERT 

O RESTRINGIT 

PROCEDIMENT 
NEGOCIAT AMB 

PUBLICITAT AL WEB 

PROCEDIMENT 
NEGOCIAT 

SUBSEGÜENT A 
PROCEDIMENT 

OBERT 
O RESTRINGIT 

PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ DIRECTA 

NO S’APLIQUEN LES IIC 
(TRAMITAR SIMPLEMENT LA 

PROPOSTA DE DESPESA) 

Articles de les IIC 26-27 i 28-29 30-31 32 33-34 1 
CONTRACTE DE 
SUBMNISTRAMENTS 
I CONTRACTE DE 
SERVEIS 

Superior a 
300.000 € 

Superior a 
60.000 € però 
inferior o igual a 
300.000 € 

Si (amb 
independència del 
valor) les ofertes 
rebudes   en  un 
procediment obert 
o  restringit 
celebrats 
prèviament han 
estat declarades 
irregulars, 
inacceptables   o 
inadequades o bé 
no s’han presentat 
ofertes. 

Igual o superior a 
15.000 € però 
inferior  o  igual a 
60.000 €. 

Si (amb independència del valor, per 
raons tècniques o artístiques o per 
qualsevol altra raó relacionada amb la 
protecció de drets d’exclusivitat) el 
contracte només es pot encomanar a un 
empresari o professional determinat o 
quan per una imperiosa urgència resultat 
d’esdeveniments imprevisibles i no 
imputables a l’entitat, demandi una 
immediata tramitació, justificacions que 
en tot cas sempre es faran constar en un 
informe de contingut jurídic i tècnic 
motivat que acompanyarà la sol·licitud 
de compra o petició interna, que 
s’incorporarà a l’expedient 

Contractes en els quals el 
Consorci assumeix la posició de 
mer intermediari o agent de 
transaccions entre operadors 
econòmics i usuaris (venda 
d’entrades, comissions per 
venda de serveis i 
subministraments, etc.) 

CONTRACTE D’OBRES Superior a 
1.000.000 € 

Superior a 
60.000 € però 
inferior o igual a 
1.000.000 € 

Si (amb 
independència del 
valor) les ofertes 
rebudes   en  un 
procediment obert 
o  restringit 
celebrats 
prèviament han 
estat declarades 
irregulars, 
inacceptables   o 
inadequades o bé 
no s’han presentat 
ofertes 

Igual o superior a 
40.000 € però 
inferior  o  igual a 
60.000 € 

Si (amb independència del valor, per 
raons tècniques o artístiques o per 
qualsevol altra raó relacionada amb la 
protecció de drets d’exclusivitat) el 
contracte només es pot encomanar a un 
empresari o professional determinat o 
quan per una imperiosa urgència resultat 
d’esdeveniments imprevisibles i no 
imputables a l’entitat, demandi una 
immediata tramitació, justificacions que 
en tot cas sempre es faran constar en un 
informe de contingut jurídic i tècnic 
motivat que acompanyarà la sol·licitud 
de compra o petició interna, que 
s’incorporarà a l’expedient 

· Inferior a 40.000 € 
(límit acumulat per a un 
objecte substancialment 
coincident; dins cada exercici) 

NOTA: Els imports esmentats al quadre es refereixen al VEC (valor estimat del contracte) per al conjunt de la seva durada, sense incloure l’ IVA 


