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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
13239 Llei 24/2011, d’1 d’agost, de contractes del sector públic en els àmbits de la 

defensa i de la seguretat.

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei següent i jo la sanciono.

PREÀMBUL

Aquesta Llei incorpora a l’ordenament jurídic espanyol les normes que conté la 
Directiva 2009/81/CE, del Parlament Europeu i del Consell, aprovada el 13 de juliol de 
2009, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació de determinats contractes 
d’obres, de subministrament i de serveis, per les entitats o poders adjudicadors en els 
àmbits de la defensa i la seguretat.

La Comissió Europea va promoure l’adopció d’aquesta Directiva amb la finalitat de 
dotar d’una regulació específica els contractes quan fossin subscrits en els àmbits de la 
defensa i la seguretat.

Són dues les idees bàsiques que serveixen de guia a les normes de la Directiva 
esmentada. Per una part, el reconeixement del fet que en els contractes relatius a la 
defensa i la seguretat adquireix una rellevància especial, d’una banda, la seguretat en la 
informació que es transmet als licitadors i la garantia en la continuïtat del subministrament 
i, d’una altra, la necessitat d’establir certes normes que facilitin la flexibilitat en els 
procediments de contractació.

La primera de les idees esmentades s’ha traduït en la inclusió en la Directiva dels 
articles 22 i 23 que estableixen normes que permeten garantir tant la seguretat de la 
informació com la del subministrament. La segona idea ha tingut la plasmació bàsica en 
l’elevació del procediment negociat amb publicació d’un anunci de licitació a la categoria 
de procediment ordinari, així com en l’increment del termini de vigència dels acords marc.

Aquesta Llei estableix com a principi l’aplicació de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, en tot el que no regula de manera expressa la present Llei, 
amb la qual cosa, lluny d’establir un règim de ruptura amb la Llei que regeix amb caràcter 
general la contractació dels ens del sector públic, hi pretén enllaçar directament i, d’aquesta 
manera, estendre la vigència dels principis que la inspiren també a l’àmbit de la defensa i 
la seguretat.

D’altra banda, i sense perjudici d’aquesta idea base, es regulen les especialitats que 
deriven de la Directiva de la Unió Europea. Així es preveuen normes sobre la seguretat de 
la informació (article 21) i sobre la manera en què l’han de gestionar els diferents òrgans 
de contractació (disposició addicional cinquena), així com sobre la seguretat del 
subministrament (article 22) de manera que es permet als òrgans de contractació establir 
determinades exigències respecte de les dues qüestions en la documentació contractual.

Des del punt de vista dels procediments d’adjudicació dels contractes, es manté 
bàsicament la regulació de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
amb l’única modificació important que el procediment negociat amb publicació d’un anunci 
de licitació passa a convertir-se en un procediment ordinari, és a dir, al qual poden recórrer 
els òrgans de contractació sense necessitat de justificació prèvia.

Consegüentment, els supòsits en què s’admet la utilització del procediment negociat, 
que a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, s’enumeren en els 
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articles 154 a 159, queden reduïts als supòsits en què és vàlida la utilització del procediment 
negociat sense necessitat de publicar un anunci de licitació (article 44).

Per facilitar la flexibilitat dels procediments de contractació, l’article 43, a l’apartat 2, 
preveu la possibilitat, d’acord amb la Directiva, que en el procediment negociat es pugui 
establir un tràmit previ de selecció de contractistes, tendent a limitar el nombre dels 
licitadors amb els quals portar a terme el diàleg a aquells que reuneixin els requisits de 
solvència que garanteixin l’execució correcta del contracte.

Mereix una menció a part la subcontractació, tema controvertit en l’àmbit de la 
contractació pública en general i de manera especial en el de la defensa i la seguretat.

Un dels propòsits que la legislació contractual en matèria de defensa i seguretat s’ha 
de proposar que s’aconsegueixi és assentar o afermar les bases de l’accés a la contractació 
de les empreses de mida petita i mitjana. No obstant això, la consecució d’aquest objectiu 
s’ha d’assolir sense detriment de la lliure competència entre les empreses de la Unió 
Europea, sense que es deteriori el principi que l’adjudicació del contracte principal s’ha de 
fer a l’oferta econòmicament més avantatjosa i amb respecte estricte dels principis 
d’igualtat i tractament no discriminatori.

Tot això ha portat a incloure en la Llei, prenent directament algunes normes de la 
Directiva, una sèrie de normes de rellevància especial.

D’una banda, s’ha inclòs la facultat o exigència, segons els casos, que la subcontractació 
per part dels adjudicataris es porti a terme observant unes normes mínimes de publicitat 
de la licitació i garantint que la selecció dels subcontractistes es faci de la manera més 
objectiva possible. No es tracta d’exigir que aquesta selecció es faci seguint procediments 
formalistes, com els establerts en l’àmbit de la contractació pels òrgans del sector públic, 
sinó de dotar d’un mínim de publicitat les contractacions perquè al contractista principal el 
resultin ampliades les opcions de selecció i pugui jutjar de la manera més objectiva les 
diferents opcions que se li brinden.

En segon lloc, la Llei aborda el problema de l’impagament als subcontractistes per part 
del contractista principal, i recull de manera expressa les disposicions que ja conté la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, per tal de deixar clar que també 
són aplicables en aquest camp. Tanmateix, es matisa el contingut excloent de manera 
expressa l’acció directa del subcontractista davant de l’òrgan de contractació per evitar els 
dubtes suscitats fins a aquest moment en la matèria i obviar d’aquesta manera la possibilitat 
que, davant de la reclamació del subcontractista, l’Administració o l’ens del sector públic 
actuant hagi de prendre decisions sobre si és procedent el pagament i quina és la quantia, 
que corresponen més pròpiament a la jurisdicció ordinària.

TÍTOL PRELIMINAR

Disposicions generals

Article 1. Delimitació de l’àmbit de la Llei i definicions.

1. Aquesta Llei té per objecte la regulació de la preparació i del procediment 
d’adjudicació dels contractes d’obres, subministrament, serveis i col·laboració entre el 
sector públic i el sector privat que se subscriguin en l’àmbit de la defensa i de la seguretat 
pública quan contractin les entitats a què es refereix l’article 3. Així mateix, és objecte 
d’aquesta Llei regular el règim jurídic aplicable a la subcontractació en aquest àmbit.

Per contra, no són objecte de regulació per aquesta Llei els contractes de concessió 
d’obres públiques, el de gestió de serveis públics o els contractes administratius especials 
que es regeixen pel que disposa l’article 4.

2. Als efectes de la regulació que conté aquesta Llei s’entén per defensa el conjunt 
d’activitats que regula la Llei orgànica 5/2005, de 17 de novembre, de la defensa nacional.

3. Als mateixos efectes, s’entén per seguretat pública el conjunt d’activitats no militars 
de les forces i cossos de seguretat pública dirigides a la protecció de les persones i dels 
béns i a la preservació i el manteniment de l’ordre ciutadà dins del territori nacional, el 
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conjunt d’activitats dutes a terme per les autoritats duaneres encaminades a garantir la 
seguretat i protecció del territori duaner de la Unió Europea, així com qualssevol altres que 
es defineixin com tals en les lleis.

Article 2. Àmbit objectiu d’aplicació.

1. Són contractes inclosos dins de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei els contractes 
relacionats amb les activitats de la defensa i de la seguretat pública, sigui quin sigui el valor 
estimat, i que tinguin per objecte:

a) El subministrament d’equips militars, incloses les seves peces, components i 
subunitats.

b) El subministrament d’armes i municions destinades a l’ús de les forces, cossos i 
autoritats amb competències en seguretat.

c) El subministrament d’equips sensibles, incloses les seves peces, components i 
subunitats.

d) Obres, subministraments i serveis directament relacionats amb els equips, armes 
i municions esmentats en les lletres a), b) i c) anteriors per al conjunt dels elements 
necessaris al llarg de les possibles etapes successives del cicle de vida dels productes.

e) Obres i serveis amb fins específicament militars o obres i serveis sensibles.

2. La recerca i el desenvolupament es consideren serveis als efectes de l’aplicació 
d’aquesta Llei.

3. Els contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat queden 
inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, i es regeixen per les normes generals del títol 
I i les especials que els siguin aplicables, de conformitat amb el règim jurídic de la prestació 
principal, tal com disposa l’article 289 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic.

4. Quan s’adjudiqui un contracte amb diverses prestacions, no es poden integrar en 
el seu objecte les prestacions que no tinguin relació entre si.

Article 3. Àmbit subjectiu d’aplicació.

1. Els poders adjudicadors a què es refereix l’apartat 2 d’aquest article tenen la 
consideració d’administracions públiques quan figurin entre les entitats esmentades en 
l’apartat 2 de l’article 3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

2. Als efectes d’aquesta Llei, tenen la consideració de poders adjudicadors les entitats 
del sector públic indicades a continuació, respecte dels contractes esmentats a l’article 
anterior:

a) L’Administració General de l’Estat.
b) L’Administració de les comunitats autònomes, d’acord amb el que prevegi l’estatut 

d’autonomia respectiu en l’àmbit de la seguretat pública.
c) Tots els altres ens, organismes o entitats amb personalitat jurídica pròpia, pública 

o privada, vinculats a les administracions esmentades en les lletres a) i b) anteriors, que 
exerceixin competències en l’àmbit de la defensa o de la seguretat pública i que hagin 
estat creats específicament per satisfer necessitats d’interès general que no tinguin 
caràcter industrial o mercantil, sempre que els poders adjudicadors a què es refereixen les 
lletres a) i b) financin majoritàriament la seva activitat, en controlin la seva gestió, o nomenin 
més de la meitat dels membres del seu òrgan d’administració, direcció o vigilància.

d) Així mateix, tenen la consideració de poders adjudicadors les associacions 
constituïdes pels ens, organismes i entitats esmentats en les lletres anteriors.

3. Les societats mercantils en el capital social de les quals la participació, directa o 
indirecta, de les entitats esmentades en les lletres a) i b) de l’apartat anterior sigui superior 
al 50 per 100, així com les entitats públiques empresarials, els organismes que hi estiguin 
assimilats dependents de les comunitats autònomes, fundacions i la resta d’entitats 
públiques que hagin estat creades per satisfer necessitats de caràcter industrial o mercantil, 
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encara que duguin a terme tota l’activitat o part de l’activitat en l’àmbit de la defensa o de 
la seguretat pública, no queden subjectes a aquesta Llei, però s’han d’ajustar, en 
l’adjudicació dels contractes, als principis de publicitat, concurrència, transparència, 
confidencialitat, igualtat i no-discriminació, i queden subjectes en tot al que disposa l’article 
176 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Article 4. Règim jurídic aplicable.

1. La preparació, selecció i adjudicació dels contractes enumerats a l’article 2 s’ha de 
regir pel que disposa aquesta Llei. En tot el que no s’hi prevegi s’han d’aplicar les 
disposicions de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i les 
reglamentàries que la despleguin.

2. Quan un contracte contingui alguna prestació o prestacions que entrin dins de 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei juntament amb una altra o altres d’incloses en l’àmbit 
d’aplicació de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, o de la Llei 
31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, 
l’energia, els transports i els serveis postals, s’ha d’adjudicar i regir pel que disposa aquesta 
Llei, sempre que raons objectives justifiquin l’adjudicació d’un sol contracte.

3. Així mateix, excepte en el supòsit anterior, quan un contracte contingui alguna 
prestació o prestacions que entrin dins de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei juntament amb 
una altra o altres que no estiguin sotmeses a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, a la 
Llei 31/2007, de 30 d’octubre, ni a aquesta Llei, la seva adjudicació i règim jurídic no han 
d’estar subjectes a aquesta Llei quan raons objectives justifiquin l’adjudicació d’un sol 
contracte.

4. En tot cas, els òrgans de contractació han d’evitar que la decisió d’adjudicar un sol 
contracte es prengui amb la finalitat d’eludir l’aplicació d’aquesta Llei.

Article 5. Contractes subjectes a regulació harmonitzada.

Són contractes subjectes a regulació harmonitzada als efectes d’aquesta Llei:

a) Els contractes de subministrament i de serveis a què es refereix l’article 2 el valor 
estimat dels quals, sense incloure l’impost sobre el valor afegit, sigui igual o superior a 
387.000 euros.

b) Els contractes d’obres a què es refereix l’article 2 el valor estimat dels quals, sense 
incloure l’impost sobre el valor afegit, sigui igual o superior a 4.845.000 euros.

c) En tot cas, els contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat.

Article 6. Valor estimat.

El càlcul del valor estimat s’ha de fer de conformitat amb el que disposa l’article 76 de 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en tot el que sigui aplicable.

Article 7. Negocis jurídics exclosos.

1. Sense perjudici del que disposa el article 1 d’aquesta Llei, estan exclosos de 
l’àmbit d’aplicació els negocis jurídics següents:

a) Els contractes que tinguin un procediment d’adjudicació específic regulat en algun 
dels cossos normatius següents:

1r) Acords, convenis o tractats internacionals subscrits entre Espanya i un o diversos 
estats tercers. També els acords, convenis o tractats internacionals subscrits entre Espanya 
i un altre o altres estats membres de la Unió Europea, d’una banda, i per un altre o altres 
estats tercers, d’una altra.

2n) Acords, convenis o tractats internacionals ja subscrits, relacionats amb 
l’estacionament de tropes.

3r) Les normes d’una organització internacional, quan aquesta adjudiqui contractes 
encaminats a donar compliment als seus fins estatutaris, o es tracti de contractes que 
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Espanya o un Estat membre de la Unió Europea hagi d’adjudicar de conformitat amb les 
normes esmentades.

b) Els contractes respecte als quals, si es regissin per aquesta Llei, resultaria 
necessari revelar informació contrària als interessos essencials de la seguretat, o bé, de 
conformitat amb l’article 346 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, podrien 
resultar perjudicats els interessos essencials de la defensa o la seguretat nacional.

c) Els contractes destinats a activitats d’intel·ligència, incloses les activitats de 
contraintel·ligència.

d) Els contractes adjudicats en el marc d’un programa de cooperació basat en la 
recerca i el desenvolupament d’un producte nou i, si s’escau, també relacionats amb el 
cicle de vida d’aquest o parts del cicle esmentat, sempre que participin en el programa 
almenys dos estats membres de la Unió Europea.

e) Els contractes que s’adjudiquin a un Estat tercer no membre de la Unió Europea 
per efectuar compres, incloses les de caràcter civil, quan les Forces Armades estiguin 
desplegades fora del territori de la Unió i les necessitats operatives facin necessari que 
aquests contractes es concloguin amb empresaris situats a la zona d’operacions. Als 
efectes d’aquesta Llei, s’entenen inclosos a la zona d’operacions els territoris d’influència 
d’aquesta i les bases logístiques avançades.

f) Els contractes que tinguin per objecte l’adquisició o l’arrendament, independentment 
del sistema de finançament, de terrenys, edificis ja existents o altres béns immobles, o 
relatius a drets sobre aquests béns.

g) Els contractes a subscriure entre el Govern d’Espanya i un altre Govern i que 
tinguin per objecte alguna de les prestacions que s’indiquen a continuació:

1r) El subministrament d’equip militar o equip sensible,
2n)   Els treballs i serveis lligats directament a aquests equips,
3r) Els treballs i serveis amb fins específicament militars, o les obres i els serveis 

sensibles.

h)   Els serveis d’arbitratge i de conciliació.
i) Els serveis financers, amb l’excepció dels serveis d’assegurança.
j) Els contractes de treball.
k)   Els serveis de recerca i desenvolupament diferents d’aquells els beneficis dels 

quals pertanyin exclusivament a l’òrgan de contractació per utilitzar-los en l’exercici de la 
pròpia activitat, sempre que l’òrgan de contractació remuneri totalment la prestació del 
servei.

2. Els òrgans de contractació han de vetllar perquè cap de les exclusions que preveu 
aquest article siguin utilitzades amb caràcter abusiu per eludir l’aplicació d’aquesta Llei.

3. Els contractes, negocis i relacions jurídiques enumerats en l’apartat 1 d’aquest 
article s’han de regir per les seves normes especials, i s’han d’aplicar els principis d’aquesta 
Llei per resoldre els dubtes i les llacunes que es puguin presentar.

Article 8. Règims jurídics aplicables als contractes de serveis i als contractes de 
col·laboració publicoprivada.

1. Els contractes que tinguin per objecte serveis compresos dins de l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta Llei i que figurin en l’annex I s’han d’adjudicar d’acord amb el que disposa el títol III.

2. Els contractes que tinguin per objecte serveis compresos dins de l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta Llei i que figurin en l’annex II només estan subjectes al que disposen els articles 
19 i 35.

3. Els contractes que tinguin per objecte serveis que estiguin compresos dins de 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei i que figurin tant en l’annex I com en l’annex II s’han 
d’adjudicar d’acord amb el títol III quan el valor dels serveis de l’annex I sigui superior al 
valor dels serveis de l’annex II. En els altres casos, els contractes s’han d’adjudicar d’acord 
amb el que disposen els articles 19 i 35.
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4. Els contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat, en tot cas, 
són contractes subjectes a una regulació harmonitzada i s’han de regir, en tot el que no 
disposi aquesta Llei, per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

TÍTOL I

Elements del contracte

CAPÍTOL I

Òrgans de contractació

Article 9. Competència per contractar.

1. La representació de les entitats del sector públic subjectes a aquesta Llei en 
matèria contractual correspon als òrgans de contractació, unipersonals o col·legiats que, 
en virtut d’una norma legal o reglamentària o disposició estatutària, tinguin atribuïda la 
facultat de subscriure contractes en nom seu.

2. Quan es tracti de contractes que es formalitzin i s’executin a l’estranger en l’àmbit 
del Ministeri de Defensa, la formalització ha de correspondre al titular d’aquest Departament, 
que pot delegar aquesta competència; i quan es tracti de contractes en l’àmbit del Ministeri 
de l’Interior necessaris per al compliment de missions de pau en les quals participin les 
forces i cossos de seguretat, la formalització ha de correspondre al ministre de l’Interior.

3. Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les competències i 
facultats en aquesta matèria de conformitat amb les normes aplicables en cada cas, quan 
es tracti d’òrgans administratius, o per a l’atorgament de poders, en els altres casos.

CAPÍTOL II

Capacitat i solvència de l’empresari

Article 10. Requisits de capacitat de les empreses.

1. En tot cas, tenen capacitat per contractar totes les persones físiques o jurídiques 
que, d’acord amb la legislació de l’Estat on estiguin establertes, estiguin habilitades per 
realitzar la prestació de què es tracti i compleixin la resta de requisits que estableixen els 
articles 43 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

No obstant això, les persones físiques o jurídiques d’estats no pertanyents a la Unió 
Europea, inclosos els que siguin signataris de l’Acord sobre contractació pública de 
l’Organització Mundial de Comerç, han de justificar mitjançant un informe de la respectiva 
missió diplomàtica permanent espanyola, que s’ha d’adjuntar a la documentació que es 
presenti, que l’Estat de procedència de l’empresa estrangera admet al seu torn la 
participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració i amb els ens, 
organismes o entitats del sector públic assimilables als enumerats a l’article 3.2, lletres b), 
c) i d), de manera substancialment anàloga.

2. Així mateix, tenen capacitat per contractar les unions temporals d’empresaris que 
es constitueixin temporalment amb aquest efecte, sense que sigui necessari formalitzar-
les en una escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte a favor 
seu. Excepcionalment, l’òrgan de contractació pot exigir que l’agrupació d’empresaris 
adopti una forma jurídica determinada quan aquesta última sigui necessària per aconseguir 
una execució satisfactòria del contracte.

3. En cap cas tenen la consideració de tercers, als efectes de les normes que regulen 
la subcontractació, les empreses que hagin constituït unions temporals per obtenir el 
contracte ni les que hi estiguin vinculades, sense perjudici de l’obligació que els incumbeix 
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d’incloure en les seves ofertes una llista exhaustiva d’aquestes empreses i d’actualitzar-la 
en funció de les modificacions que es produeixin en les relacions entre aquestes.

Article 11. Personal responsable de l’execució.

En el cas dels contractes d’obres i de serveis, així com dels contractes de 
subministrament, que tinguin per objecte a més serveis o treballs de col·locació i instal·lació, 
es pot exigir a les persones jurídiques que indiquin en l’oferta o en la sol·licitud de 
participació els noms i la qualificació professional del personal responsable d’executar la 
prestació.

Article 12. Prohibicions de contractar.

1. No poden contractar amb les entitats del sector públic, quan subscriguin qualsevol 
dels contractes que preveu l’article 2 d’aquesta Llei, les persones en les quals es doni 
alguna de les circumstàncies següents:

a) Haver estat condemnades mitjançant sentència judicial ferma per un o diversos 
delictes de terrorisme o per un delicte lligat a les activitats terroristes, inclosa qualsevol 
forma de participació en el delicte existent, conforme a la legislació penal existent.

b) Haver-se descobert, sobre la base de qualsevol mitjà de prova, incloses les fonts 
de dades protegides, que l’empresari no té la fiabilitat necessària per excloure els riscos 
per a la seguretat de l’Estat o per a la defensa.

c) Haver estat sancionat amb caràcter ferm per una infracció greu en matèria 
professional, entre les quals s’entén inclosa en tot cas la vulneració de les obligacions 
respecte a la seguretat de la informació o a la seguretat del subministrament amb motiu 
d’un contracte anterior.

2. Tampoc poden contractar amb les entitats del sector públic quan subscriguin els 
contractes a què es refereix l’article 2 les persones que hagin incorregut en qualsevol dels 
supòsits que preveuen els apartats 1 i 2 de l’article 49 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic.

Article 13. Declaració de la concurrència de prohibicions de contractar.

1. Les prohibicions de contractar a què es refereix l’article 12 les han d’apreciar 
directament els òrgans de contractació de la manera que preveu l’article 50 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

2. En relació amb l’apartat anterior, l’òrgan de contractació ha d’acceptar els 
documents probatoris que siguin expedits per les respectives autoritats judicials o 
administratives competents de l’Estat membre de la Unió Europea on estigui establert 
l’empresari.

Articulo 14. Exigència de solvència.

La solvència, tant econòmica i financera com tècnica i professional, s’ha d’acreditar en 
els termes que preveu la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, a 
tots els efectes, inclosa l’exigència de classificació quan escaigui, amb les especialitats 
que fixen els articles següents respecte de la solvència tècnica i professional.

Article 15. Solvència tècnica i professional.

1. La solvència tècnica i professional de l’empresari es pot acreditar per qualssevol 
dels mitjans que enumeren els articles 65 a 68 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, amb les especialitats que s’indiquen en els apartats següents.

2. En els contractes de subministrament i de serveis es pot exigir la relació dels 
principals subministraments, serveis o treballs efectuats durant els cinc últims anys, amb 
indicació de l’import, dates i destinatari públic o privat. Els subministraments, serveis o 
treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 
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competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui 
un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, si no hi ha el certificat, 
mitjançant una declaració de l’empresari. Si s’escau, aquests certificats els ha de comunicar 
directament l’autoritat competent a l’òrgan de contractació.

3. En els contractes de subministrament i de serveis es pot exigir la descripció de les 
instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per garantir la qualitat, dels mitjans 
d’estudi i recerca i de les normes internes de l’empresa relatives a la propietat intel·lectual.

4. Quan s’exigeixi una declaració on s’indiqui la maquinària, material i equip tècnic 
del qual es disposi per a l’execució del contracte, s’hi ha d’incloure una descripció d’aquests 
elements, així com de les fonts de subministrament, amb indicació de la ubicació si són 
fora del territori de la Unió Europea. La declaració també ha de fer referència a la 
maquinària, material, equip tècnic, plantilla i contractes dels quals disposa l’empresari per 
fer front a qualsevol possible augment de les necessitats de l’òrgan de contractació arran 
d’una situació de crisis, o per portar a terme el manteniment, la modernització o les 
adaptacions de subministrament objecte del contracte.

5. En els contractes públics que suposin l’ús d’informació classificada o requereixin 
que s’hi accedeixi, l’òrgan de contractació ha d’exigir a l’empresa que tingui les habilitacions 
corresponents en matèria de seguretat d’empresa o d’establiment o equivalents d’acord 
amb el grau de classificació de la informació, de conformitat amb els requisits que preveu 
l’article 21 d’aquesta Llei.

Article 16. Normes relatives als sistemes de gestió de la qualitat.

Quan els òrgans de contractació exigeixin la presentació de certificats expedits per 
organismes independents que acreditin que l’empresari compleix determinades normes de 
sistemes de gestió de la qualitat, han de fer referència als sistemes oficials espanyols de 
gestió de qualitat o bé als sistemes de gestió de la qualitat basats en les normes europees 
o d’organitzacions internacionals en la matèria, certificats per organismes independents 
acreditats d’acord amb les normes europees relatives a l’acreditació i a la certificació. Els 
òrgans de contractació han de reconèixer els certificats equivalents expedits per organismes 
independents acreditats establerts en estats membres de la Unió Europea i també han 
d’admetre altres proves equivalents de sistemes de gestió de la qualitat presentades pels 
candidats o licitadors.

Article 17. Certificacions del Registre oficial de licitadors i empreses classificades de 
l’Estat.

La inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat ha 
d’acreditar, d’acord amb el que s’hi reflecteix i llevat de prova en contra, les condicions 
d’aptitud de l’empresari quant a la personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació 
professional o empresarial, solvència econòmica i financera i classificació, així com la 
concurrència o no-concurrència de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar, 
i això de conformitat amb el que disposen la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic, el seu desplegament reglamentari i aquesta Llei.

La inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades d’una comunitat 
autònoma amb competència en matèria de seguretat pública acredita idèntiques 
circumstàncies als efectes de la contractació amb aquesta.

Article 18. Certificats comunitaris de classificació.

Els certificats de classificació o documents similars que acreditin la inscripció en llistes 
oficials d’empresaris autoritzats per contractar establertes pels estats membres de la Unió 
Europea constitueixen una presumpció d’aptitud dels empresaris que hi figuren inclosos 
davant dels diferents òrgans de contractació, en els termes que preveu l’article 73 de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en relació amb la 
no-concurrència de prohibicions de contractar, amb les condicions d’aptitud per contractar 
i amb la solvència tècnica i professional exigible. El mateix valor presumptiu produeixen les 
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certificacions emeses per organismes que responguin a les normes europees de certificació 
expedides de conformitat amb la legislació de l’Estat membre on estigui establert 
l’empresari.

TÍTOL II

Preparació dels contractes

Article 19. Regles per a l’establiment de les prescripcions tècniques.

1. Sense perjudici del que disposen els apartats següents, els òrgans de contractació 
han d’elaborar per a cada contracte un plec de prescripcions tècniques amb subjecció al 
que disposen els articles 100 i 101 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic.

2. Sense perjudici de les instruccions i els reglaments tècnics nacionals que siguin 
obligatoris, d’acord amb els acords internacionals de normalització que vinculin l’Estat, per 
garantir la interoperabilitat requerida per aquests acords, les especificacions tècniques 
s’han de formular:

a) Fent referència, d’acord amb l’ordre següent de prelació, a les normes, documents 
o sistemes següents:

1r) Les normes nacionals civils que incorporin les normes europees.
2n)   Els documents d’idoneïtat tècnica europeus.
3r) Les especificacions tècniques civils comunes.
4t) Les normes internacionals civils que incorporen les normes europees.
5è)     Altres normes internacionals civils.
6è)     Altres sistemes de referències tècniques elaborats pels organismes europeus de 

normalització o, si no n’hi ha, altres normes nacionals civils, els documents d’idoneïtat 
tècnica nacionals o les especificacions tècniques nacionals en matèria de disseny, càlcul i 
realització d’obres i de posada en funcionament de productes.

7è) Les especificacions tècniques civils procedents de la indústria i reconeguts 
àmpliament per la indústria.

8è) Les especificacions tècniques que no s’hagin d’observar obligatòriament i 
adoptades per un organisme de normalització especialitzat en l’elaboració d’especificacions 
tècniques, per a una aplicació repetida o continuada en l’àmbit de la defensa. També les 
especificacions per a materials de defensa similars a les que estableixen aquestes 
especificacions.

Cada referència ha d’anar acompanyada de la menció «o equivalent».

b) En els termes que assenyala la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, a l’article 101, apartat 3, lletres b), c) i d).

Article 20. Condicions d’execució del contracte.

1. Els òrgans de contractació poden exigir condicions especials en relació amb 
l’execució del contracte en els termes que assenyala l’article 102 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, amb les especialitats que estableix l’apartat 2 
d’aquest article.

2. Aquestes condicions es poden referir a la subcontractació o poden estar destinades 
a garantir la seguretat de la informació i la seguretat del subministrament exigides per 
l’òrgan de contractació, d’acord amb els articles 21 i 22 d’aquesta Llei.
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Article 21. Seguretat de la informació.

1. L’òrgan de contractació ha d’especificar de forma resumida en l’anunci de licitació 
i, detalladament en la documentació del contracte, les mesures i exigències necessàries 
per garantir la seguretat de la informació al nivell requerit.

2. Així mateix, l’òrgan de contractació ha d’incloure l’exigència als candidats o 
licitadors del fet que tinguin de les habilitacions corresponents en matèria de seguretat 
d’empresa i, si s’escau, d’establiment, de conformitat en tot cas amb el grau de classificació 
de la informació.

Els requisits a què es refereix el paràgraf anterior són aplicables a tots els 
subcontractistes, en qualsevol nivell de la cadena de subcontractació, que hagin de tenir 
accés a informació classificada i s’ha de requerir l’aprovació expressa i per escrit de l’òrgan 
de contractació prèvia a la subcontractació, el qual pot sol·licitar de l’adjudicatari o, si 
s’escau, del licitador o candidat, una certificació del fet que el subcontractista amb el qual 
es pretén iniciar la negociació té les habilitacions necessàries per accedir, emmagatzemar 
o utilitzar la informació classificada relativa al subcontracte.

3. L’òrgan de contractació pot exigir que la proposició inclogui, entre altres coses, el 
següent:

a) El compromís del licitador i dels subcontractistes que en aquell moment ja estiguin 
identificats de salvaguardar adequadament la confidencialitat de tota la informació 
classificada que tinguin o que arribi al seu coneixement al llarg de la durada del contracte 
i després que finalitzi, de conformitat amb les disposicions legislatives, reglamentàries i 
administratives pertinents;

b) El compromís del licitador d’imposar l’obligació descrita en la lletra a) anterior als 
subcontractistes que quedin identificats amb posterioritat a la presentació de la proposició 
o oferta econòmica i amb els quals contracti al llarg de l’execució del contracte corresponent;

c) Informació suficient sobre els subcontractistes ja identificats que permeti a l’òrgan 
de contractació determinar si cadascun té la capacitat necessària per salvaguardar 
adequadament la confidencialitat de la informació classificada a la qual tinguin accés o que 
hagin de generar amb motiu de la realització de les seves activitats de subcontractació;

d) El compromís del licitador de presentar la informació requerida en la lletra c) 
anterior sobre els subcontractistes nous abans de subcontractar-hi.

4. El que disposen els apartats anteriors d’aquest article no ha d’impedir el 
reconeixement per part dels òrgans de contractació de les habilitacions equivalents 
expedides per altres estats membres de la Unió Europea; i això sense perjudici de la 
possibilitat de portar a terme les investigacions que es considerin necessàries.

Article 22. Seguretat del subministrament.

1. L’òrgan de contractació ha d’especificar en la documentació del contracte les 
seves exigències en matèria de seguretat del subministrament.

Amb aquesta finalitat, l’òrgan de contractació pot exigir que la proposició o oferta 
econòmica inclogui, entre altres coses, el següent:

a) El certificat o la documentació que acreditin que el licitador pot complir les 
obligacions en matèria d’exportació, trasllat i trànsit de mercaderies vinculades al contracte, 
inclosa qualsevol documentació suplementària rebuda de l’Estat o estats membres de la 
Unió Europea afectats.

b) La indicació de les restriccions existents per a l’òrgan de contractació relacionades 
amb la revelació, la transferència o l’ús dels productes i serveis o de qualsevol resultat 
d’aquests productes i serveis, que resulti del control de les exportacions o de les mesures 
de seguretat de compliment obligat que s’hi associen.

c) El certificat o documentació acreditatius del fet que l’organització i localització de 
la cadena de proveïment del candidat o licitador li han de permetre complir les exigències 
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de l’òrgan de contractació en matèria de seguretat del subministrament que figurin en el 
plec de clàusules administratives particulars.

d) El compromís de garantir que els possibles canvis en la seva cadena de 
subministrament durant l’execució del contracte no han d’afectar de manera negativa el 
compliment d’aquestes exigències.

e) El compromís del candidat o licitador de crear o de mantenir la capacitat necessària 
per afrontar qualsevol possible augment de les necessitats de l’òrgan de contractació com 
a conseqüència d’una situació de crisi, de conformitat amb els termes i les condicions 
establerts.

f) El compromís del candidat o licitador de comunicar amb la diligència deguda 
qualsevol informació o documentació complementària rebuda de les seves autoritats 
nacionals que pugui afectar el compliment de les obligacions del contracte, així com les 
generades amb motiu de qualsevol augment de les necessitats de l’òrgan de contractació 
que es pugui produir arran d’una crisi.

g) El compromís del candidat o licitador de portar a terme el manteniment, la 
modernització o les adaptacions dels subministraments objecte del contracte.

h) El compromís del candidat o licitador d’informar a temps l’òrgan de contractació de 
qualsevol canvi que tingui lloc en la seva organització, en la seva cadena de proveïment o 
en la seva estratègia industrial que sigui susceptible d’afectar les seves obligacions davant 
de l’òrgan de contractació.

i) El compromís del candidat o licitador de facilitar a l’òrgan de contractació, d’acord 
amb els termes i les condicions que s’acordin, tots els mitjans específics necessaris per a 
la producció de peces de recanvi, components, conjunts i equips per a proves especials, 
inclosos els dibuixos tècnics, les llicències i les instruccions d’ús, en cas que ja no sigui 
capaç de proporcionar aquest tipus de subministrament.

2. En cap cas l’òrgan de contractació ha d’exigir al candidat o licitador un compromís 
d’un Estat membre de la Unió Europea que pugui perjudicar la llibertat d’aquest Estat 
membre d’aplicar, d’acord amb la legislació internacional o comunitària pertinent, els seus 
criteris nacionals de concessió de llicències d’exportació, trasllat o trànsit en les 
circumstàncies que prevalguin en el moment d’aquesta decisió de concessió de llicències.

3. La vulneració de les obligacions recollides en el contracte en relació amb la 
seguretat del subministrament pot donar lloc a la prohibició de contractar de conformitat 
amb el que indica l’article 12 d’aquesta Llei.

TÍTOL III

Selecció del contractista i adjudicació dels contractes

CAPÍTOL I

Principis generals

Article 23. Principis.

1. Els òrgans de contractació han de donar a tots els licitadors un tractament igualitari 
i no discriminatori i han d’actuar amb transparència.

2. Sense perjudici de les disposicions relatives a les obligacions en matèria de 
publicitat dels contractes adjudicats i d’informació als candidats i als licitadors establertes 
en els articles 25, 26 i 35 d’aquesta Llei, l’òrgan de contractació no ha de divulgar la 
informació facilitada pels candidats o licitadors que aquests hagin designat com a 
confidencial i, en particular, la informació referent als secrets tècnics o comercials i els 
aspectes confidencials de les ofertes.

3. L’òrgan de contractació pot imposar als candidats i licitadors el compliment dels 
requisits que siguin necessaris per protegir la informació classificada que comuniqui al 
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llarg del procediment de licitació i adjudicació. També pot sol·licitar que garanteixin el 
compliment dels requisits esmentats per part dels seus subcontractistes.

Article 24. Procediments d’adjudicació.

1. Els òrgans de contractació poden aplicar, per adjudicar els seus contractes, el 
procediment obert, el restringit o el procediment negociat amb publicitat indistintament.

2. Així mateix, poden adjudicar els contractes mitjançant el procediment de diàleg 
competitiu o el procediment negociat sense publicitat en els casos previstos expressament 
en aquesta Llei.

3. Els contractes d’obres d’una quantia inferior a 50.000 euros i els de subministrament 
i serveis d’una quantia inferior a 18.000 euros, exclòs, en els dos casos, l’import de l’impost 
sobre el valor afegit, es consideren contractes menors, i els pot adjudicar directament 
l’òrgan de contractació a qualsevol empresari que tingui capacitat d’obrar i compleixi la 
resta dels requisits que exigeix aquesta Llei per contractar amb les entitats integrants del 
sector públic.

CAPÍTOL II

Règim dels procediments d’adjudicació

Secció 1a. Normes generals

Article 25. Anunci d’informació prèvia.

1. Els òrgans de contractació poden publicar en el seu perfil de contractant un anunci 
d’informació prèvia relatiu als contractes que tinguin previst adjudicar durant els dotze 
mesos següents, amb el contingut següent:

a) Quan es tracti d’obres, les característiques essencials dels contractes que prevegin 
adjudicar.

b) En els contractes de subministrament, el valor total estimat dels contractes que 
tinguin previst adjudicar o dels acords marc que tinguin previst subscriure detallats per 
grups de productes identificats de conformitat amb el vocabulari de contractes públics.

c) En els contractes de serveis, el valor total estimat dels contractes o dels acords 
marc per a cada una de les categories de serveis.

2. Quan es tracti de contractes o acords marc subjectes a regulació harmonitzada, 
els òrgans de contractació han de comunicar als òrgans competents de la Comissió 
Europea, per mitjans electrònics, la publicació dels anuncis d’informació prèvia en el perfil 
del contractant.

3. Perquè els anuncis d’informació prèvia produeixin l’efecte de reduir els terminis de 
la manera que preveu l’article 42 d’aquesta Llei, aquests han d’incloure tota la informació 
que ha de contenir l’anunci de licitació. Aquesta informació ha d’estar disponible en el 
moment de la publicació de l’anunci, i l’anunci d’informació prèvia ha d’haver estat enviat 
per publicar-lo un mínim de 52 dies i un màxim de 12 mesos abans de la data d’enviament 
de l’anunci de licitació.

Article 26. Publicitat de les licitacions.

1. La convocatòria de les licitacions en els procediments oberts, restringit, negociat 
amb publicitat i diàleg competitiu que preveu aquesta Llei s’ha de publicar en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat». Tanmateix, quan es tracti de les licitacions convocades per les comunitats 
autònomes o organismes o entitats de dret públic que en depenen, es pot substituir la 
publicitat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» per la que es realitzi en els diaris o butlletins 
oficials autonòmics.
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Les licitacions convocades per a l’adjudicació de contractes o acords marc subjectes a 
regulació harmonitzada les ha de publicar l’òrgan de contractació, a més de publicar-se en 
el «Diari Oficial de la Unió Europea».

No obstant el que disposen els dos paràgrafs anteriors, no és necessari publicar la 
convocatòria de les licitacions per procediment negociat en qualsevol dels supòsits que 
preveu l’article 44 d’aquesta Llei.

2. Quan l’òrgan de contractació ho consideri convenient, els procediments per a 
l’adjudicació de contractes d’obres, subministraments o serveis no subjectes a regulació 
harmonitzada es poden anunciar, a més, en el «Diari Oficial de la Unió Europea».

3. L’enviament de l’anunci al «Diari Oficial de la Unió Europea» ha de precedir 
qualsevol altra publicació. Els anuncis que es publiquin en el «Butlletí Oficial de l’Estat» o 
en els de les comunitats autònomes han d’indicar la data d’aquell enviament, de la qual 
l’òrgan de contractació ha de deixar prova suficient en l’expedient, i no poden contenir 
indicacions diferents de les incloses en el dit anunci.

4. Els anuncis de licitació s’han de publicar, així mateix, en el perfil de contractant de 
l’òrgan de contractació. En els procediments negociats en què sigui exigible el requisit de 
publicitat, així com en els procediments negociats que tinguin una quantia superior a la 
indicada en l’apartat 6 de l’article 44, però inferior a l’establerta en cada cas per als 
contractes subjectes a regulació harmonitzada, la publicació de l’anunci en el perfil de 
contractant pot substituir la que s’ha d’efectuar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» o en el de 
la comunitat autònoma.

5. Els anuncis han de contenir, almenys, la informació exigible de conformitat amb les 
normes comunitàries, sense perjudici que els òrgans de contractació puguin acordar 
incloure-hi qualsevol altra que considerin oportuna.

En tot cas els anuncis han de precisar els mitjans exigits per acreditar la solvència 
tècnica o professional dels licitadors.

No obstant això, l’òrgan de contractació pot acordar que no es publiqui la informació la 
divulgació de la qual pugui constituir un obstacle per aplicar la legislació, que sigui contrària 
a l’interès públic, en particular als interessos de la defensa i la seguretat, o que perjudiqui 
els interessos comercials legítims de candidats o licitadors públics o privats, o pugui 
perjudicar la competència lleial entre aquests.

Secció 2a. Proposicions

Article 27. Terminis de presentació de les sol·licituds de participació i de les ofertes.

Els òrgans de contractació han de fixar els terminis de presentació de sol·licituds de 
participació i d’ofertes i, quan ho facin, han de tenir en compte el temps que raonablement 
sigui necessari per preparar-les, tenint en compte la complexitat del contracte i sense 
perjudici dels terminis mínims que estableix aquesta Llei.

Article 28. Presentació de proposicions.

Les proposicions dels interessats s’han de presentar en els termes que estableixen els 
apartats 1, 2, 3 i 5 de l’article 129 i l’article 130 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic.

Article 29. Variants.

1. Quan el contracte s’hagi d’adjudicar en funció de l’aplicació de criteris diferents del 
preu, els òrgans de contractació poden prendre en consideració les variants que ofereixin 
els licitadors.

2. Amb aquests efectes, l’òrgan de contractació ha d’incloure de manera expressa, 
tant en el plec de clàusules administratives particulars com en l’anunci de licitació, si 
s’autoritzen o no les variants. En cas que aquesta menció no s’hagi fet en cap d’aquests, 
s’ha d’entendre que no estan autoritzades.
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A més a més, en l’anunci de la licitació s’han d’indicar els requisits mínims que han de 
complir les variants, així com sobre quins elements i en quines condicions queda autoritzat 
presentar-les.

3. Només s’han de prendre en consideració les variants que compleixin els requisits 
mínims exigits.

4. En els procediments d’adjudicació de contractes de subministrament o de serveis 
en què s’hagin autoritzat les variants, no se’n pot rebutjar cap per l’únic motiu que, de ser 
elegida, donaria lloc a un contracte de serveis en comptes d’un contracte de subministrament 
o a un contracte de subministrament en comptes d’un contracte de serveis.

Article 30. Admissió de les proposicions.

L’òrgan de contractació ha de verificar l’aptitud dels candidats i licitadors examinant, 
sobre la base de la documentació que acompanyi les proposicions, si reuneixen els 
requisits generals exigits per l’article 10 d’aquesta Llei per contractar amb el sector públic, 
la solvència econòmica i financera i la d’ordre professional o tècnic a què es refereixen els 
articles 14 a 18, tots dos inclusivament, i ha d’excloure de la licitació els qui no compleixin 
els requisits indicats.

Secció 3a. Adjudicació dels contractes

Article 31. Subhasta electrònica.

1. Els òrgans de contractació poden utilitzar la subhasta electrònica com a instrument 
per adjudicar els contractes.

2. En els procediments oberts, restringits o negociats amb publicitat es pot establir en 
els plecs que s’efectuï una subhasta electrònica prèvia a l’adjudicació del contracte, 
sempre que les especificacions del contracte que s’hagi d’adjudicar es puguin establir de 
manera precisa i que les prestacions que en constitueixin l’objecte no tinguin caràcter 
intel·lectual.

3. La subhasta electrònica pot tenir per objecte el preu, o, quan el contracte s’adjudiqui 
atenent més d’un criteri, altres elements de les ofertes indicats en el plec, conjuntament o 
separadament amb el preu.

4. És aplicable a les subhastes electròniques que se subscriguin d’acord amb aquesta 
Llei el que disposa l’article 132 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic, en tot el que no preveuen els apartats anteriors.

Article 32. Criteris d’adjudicació del contracte.

1. Per adjudicar els contractes, els òrgans de contractació poden tenir en compte un 
o diversos criteris d’adjudicació, de conformitat amb el que estableixen els plecs de 
clàusules administratives particulars.

Quan l’adjudicació s’hagi de fer en virtut d’un sol criteri, aquest criteri ha de ser en tot 
cas el preu més baix.

Quan l’adjudicació s’hagi de fer en virtut de diversos criteris, aquests criteris han d’estar 
vinculats amb l’objecte del contracte de què es tracti, com ara: la qualitat, el preu, el valor 
tècnic, el caràcter funcional, les característiques mediambientals, el cost d’utilització, els 
costos al llarg del cicle de vida, la rendibilitat, el servei postvenda i l’assistència tècnica, la 
data de lliurament i el termini de lliurament o d’execució, la seguretat del proveïment, la 
interoperabilitat i les característiques operatives.

2. Als efectes del que estableix l’apartat anterior, en la documentació del contracte 
s’ha d’indicar la ponderació relativa que s’atribueixi a cadascun dels criteris elegits per 
determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa. Aquesta ponderació es pot expressar 
fixant una banda de valors que ha de tenir una amplitud màxima adequada.

No obstant això, quan no sigui possible establir la ponderació, els òrgans de contractació 
han d’indicar en la documentació del contracte l’ordre decreixent d’importància dels criteris, 
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amb expressió de les raons que justifiquen la impossibilitat d’establir la ponderació 
atribuïble a cadascun dels criteris d’adjudicació.

3. En tot el que no preveu aquest article és aplicable el que disposa l’article 134 de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Article 33. Selecció de contractista i adjudicació del contracte.

1. L’òrgan de contractació ha de classificar les proposicions presentades i que no 
hagin estat declarades desproporcionades o anormals, de conformitat amb el que 
assenyala l’article següent, per ordre decreixent, atenent els criteris d’adjudicació que 
assenyalen els plecs de clàusules administratives particulars, i pot sol·licitar per a això tots 
els informes tècnics que consideri pertinents. Quan l’únic criteri a considerar sigui el preu, 
s’ha d’entendre que l’oferta econòmicament més avantatjosa és la que incorpora el preu 
més baix.

2. L’òrgan de contractació ha de requerir al licitador que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de deu dies hàbils a comptar del 
següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa de 
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social o autoritzi l’òrgan de contractació perquè obtingui de manera directa l’acreditació 
d’això, de disposar efectivament dels mitjans que s’ha compromès a dedicar o adscriure a 
l’execució del contracte de conformitat amb l’article 53.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic, i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent. 
Els certificats corresponents poden ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o 
telemàtics, llevat que s’estableixi una altra cosa en els plecs.

Si no es formalitza adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’ha 
d’entendre que el licitador ha retirat la seva oferta, i en aquest cas s’ha de demanar la 
mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades 
les ofertes.

Les normes autonòmiques de desplegament d’aquesta Llei poden fixar un termini més 
ampli que el previst en aquest apartat, sense que s’excedeixi el de vint dies hàbils.

3. L’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils 
següents a la recepció de la documentació. En els procediments negociats i de diàleg 
competitiu l’adjudicació ha de concretar i fixar els termes definitius del contracte.

No es pot declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna oferta o proposició que 
sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin en el plec.

4. L’adjudicació ha de ser motivada, s’ha de notificar als candidats o licitadors i, 
simultàniament, s’ha de publicar en el perfil del contractant.

La notificació ha de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al licitador 
exclòs o candidat descartat interposar, de conformitat amb l’article 310 de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, un recurs suficientment fundat contra la 
decisió d’adjudicació. En particular ha d’expressar les qüestions següents:

a) En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per les 
quals s’ha desestimat la candidatura.

b) Respecte dels licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també en forma 
resumida, les raons per les quals no s’ha admès l’oferta.

c) En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i els avantatges de la 
proposició de l’adjudicatari determinants del fet que ha estat seleccionada la seva oferta 
amb preferència quant a les que han presentat la resta de licitadors les ofertes dels quals 
s’han admès.

És aplicable a la motivació de l’adjudicació l’excepció de confidencialitat que conté 
l’article 35.3 d’aquesta Llei.

Si l’adjudicació es refereix a un dels contractes susceptibles de recurs especial en matèria 
de contractació enumerats a l’article 59 d’aquesta Llei, s’ha d’indicar en la notificació i en el 
perfil del contractant el termini en què s’ha de formalitzar de conformitat amb l’article 37.
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La notificació s’ha de fer per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de 
la recepció per part del destinatari. En particular, es pot efectuar per correu electrònic a 
l’adreça que els licitadors o candidats hagin designat en presentar les seves proposicions, 
en els termes que estableix l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic 
dels ciutadans als serveis públics. Tanmateix, el termini per considerar rebutjada la 
notificació, amb els efectes que preveu l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, és 
de cinc dies.

Article 34. Ofertes anormalment baixes o desproporcionades.

Els òrgans de contractació o, si s’escau, les entitats contractants, poden considerar 
que alguna o algunes de les proposicions són anormalment baixes o desproporcionades 
amb relació a la prestació.

Per a la determinació de quina oferta o ofertes són anormalment baixes o 
desproporcionades, cal atenir-se al que disposa l’article 136 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic.

Article 35. Publicitat de l’adjudicació i de la formalització.

1. L’adjudicació dels contractes i acords marc, sigui quina sigui la quantia, s’ha de 
publicar en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació, una vegada formalitzats.

2. Quan la quantia del contracte sigui igual o superior a 100.000 euros, l’anunci 
d’adjudicació s’ha de publicar, a més, en el «Butlletí Oficial de l’Estat» o en el respectiu 
diari o butlletí oficial de la comunitat autònoma, i s’hi ha d’informar de l’adjudicació en un 
termini no superior a quaranta-vuit dies a comptar de la data de formalització del contracte.

Quan es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada, l’anunci s’ha enviar, 
en el termini assenyalat en el paràgraf anterior, al «Diari Oficial de la Unió Europea» i s’ha 
de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

3. L’òrgan de contractació pot no publicar determinada informació relativa a 
l’adjudicació del contracte, amb la justificació deguda en l’expedient, sempre que la 
divulgació pugui constituir un obstacle per aplicar la legislació, sigui contrària a l’interès 
públic, en particular als interessos de defensa o la seguretat interior, o perjudiqui els 
interessos comercials legítims de candidats o licitadors públics o privats, o pugui perjudicar 
la competència lleial entre aquests.

Article 36. Renúncia a la subscripció del contracte i desistiment del procediment 
d’adjudicació per l’Administració.

1. En el cas en què l’òrgan de contractació renunciï a subscriure un contracte per al 
qual hagi efectuat la convocatòria corresponent, o decideixi reiniciar el procediment per 
adjudicar-lo, ho ha de notificar als candidats o licitadors, i també ha d’informar la Comissió 
Europea d’aquesta decisió quan el contracte hagi estat anunciat en el «Diari Oficial de la 
Unió Europea».

2. Els requisits i efectes de la renúncia i del desistiment s’han de regir pel que disposa 
l’article 139 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Article 37. Formalització del contracte.

1. Els contractes que regula aquesta Llei s’han de formalitzar en un document 
administratiu que s’ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació, i aquest document 
és títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant això, el contractista pot 
sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, i les despeses corresponents són a 
càrrec seu. En cap cas es poden incloure en el document en què es formalitzi el contracte 
clàusules que impliquin alteració dels termes de l’adjudicació.

2. En el cas dels contractes menors que defineix l’article 24 d’aquesta Llei n’hi ha 
prou amb la factura expedida quan finalitzi el contracte.
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3. Si el contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació de 
conformitat amb l’article 59 d’aquesta Llei, la formalització no es pot efectuar abans que 
transcorrin quinze dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors 
i candidats.

En la resta de casos, la formalització del contracte s’ha d’efectuar com a molt tard 
durant els quinze dies hàbils següents a aquell en què es remeti la notificació de l’adjudicació 
als licitadors i candidats de la manera que preveu l’article 33 d’aquesta Llei.

4. Quan per causes imputables al contractista no s’hagi formalitzat el contracte dins 
el termini indicat, l’òrgan de contractació pot acordar la confiscació sobre la garantia 
definitiva de l’import de la garantia provisional que, si s’escau, hagi exigit.

Si les causes de la no-formalització són imputables a l’òrgan de contractació, s’ha 
d’indemnitzar el contractista dels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar.

5. L’òrgan de contractació ha de requerir l’adjudicatari perquè formalitzi el contracte 
en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el 
requeriment, una vegada transcorregut el termini que preveu l’apartat 3 d’aquest article 
sense que s’hagi interposat recurs que comporti la suspensió de la formalització del 
contracte. Ha d’actuar de la mateixa manera quan l’òrgan competent per resoldre sobre el 
recurs hagi aixecat la suspensió.

CAPÍTOL III

Els procediments d’adjudicació en particular i els acords marc

Secció 1a. Procediment obert

Article 38. Règim legal.

Per a la tramitació del procediment obert, els òrgans de contractació s’han d’ajustar al 
que disposen els articles 141 a 145 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, i es poden incloure com a condicions d’execució obligacions relatives a la 
seguretat de la informació i a la seguretat del subministrament, en els termes establerts en 
aquesta Llei.

Secció 2a. Procediment restringit

Article 39. Criteris de selecció dels candidats.

1. En el procediment restringit només poden presentar ofertes els empresaris que, 
prèvia sol·licitud i atenent a la seva solvència, siguin seleccionats per l’òrgan de contractació.

La selecció de l’adjudicatari es realitza en dues fases. En la primera, se seleccionen 
els candidats als quals es convida a licitar i, en la segona, té lloc la licitació i se selecciona 
l’adjudicatari sobre la base d’un o diversos criteris d’adjudicació.

2. Amb caràcter previ a l’anunci de la licitació, l’òrgan de contractació ha d’haver 
establert en el plec de clàusules administratives particulars els criteris objectius de 
solvència, d’entre els assenyalats en els articles 14 i 15 d’aquesta Llei, d’acord amb els 
quals són elegits els candidats que són convidats a presentar proposicions.

3. L’òrgan de contractació assenyala el nombre mínim d’empresaris als quals ha de 
convidar a participar en el procediment, que no pot ser inferior a cinc. Si així ho considera 
procedent, l’òrgan de contractació també pot fixar el nombre màxim de candidats als quals 
es convida a presentar una oferta.

En qualsevol cas, el nombre de candidats convidats ha de ser suficient per garantir una 
competència efectiva.
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Article 40. Termini de presentació de sol·licituds.

1. El termini mínim per presentar les sol·licituds de participació en el procediment 
restringit referit a contractes subjectes a regulació harmonitzada és de trenta-set dies 
comptats a partir de la data d’enviament de l’anunci de licitació al «Diari Oficial de la Unió 
Europea».

2. Quan els anuncis s’elaborin i enviïn per mitjans electrònics, el termini de recepció 
de les sol·licituds de participació es pot reduir set dies.

3. No obstant això, quan la urgència faci impracticables els terminis mínims que 
preveuen els apartats 1 i 2 d’aquest article, l’òrgan de contractació pot fixar un termini per 
a la recepció de les sol·licituds de participació que no pot ser inferior a quinze dies a partir 
de la data d’enviament de l’anunci de licitació o a deu dies si l’anunci s’envia per mitjans 
electrònics.

4. Les sol·licituds de participació en els contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada s’han de presentar en el termini fixat en l’anunci de la convocatòria, que no 
pot ser inferior a quinze dies.

Article 41. Selecció de candidats i invitació a presentar ofertes.

1. L’òrgan de contractació selecciona els candidats mitjançant la comprovació del fet 
que compleixen els criteris indicats en els plecs o en l’anunci del contracte, i, una vegada 
efectuada la selecció, convida al mateix temps i per escrit els candidats seleccionats 
perquè presentin les seves ofertes. Aquesta invitació ha de contenir, com a mínim, les 
dades següents:

a) Una referència a l’anunci de licitació publicat.
b) La data límit per a la recepció d’ofertes, l’adreça on s’han d’enviar i la llengua o 

llengües en què han d’estar redactades.
c) La ponderació relativa dels criteris d’adjudicació del contracte o, si s’escau, l’ordre 

decreixent d’importància dels criteris utilitzats per definir l’oferta econòmicament més 
avantatjosa.

d) Lloc, dia i hora d’obertura de les proposicions.

2. La invitació als candidats ha d’incloure un exemplar dels plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques i, si s’escau, de la documentació 
complementària del contracte, o bé l’expressió de la manera en què els candidats poden 
accedir-hi quan s’hagin posat directament a la seva disposició per mitjans electrònics.

3. Els òrgans de contractació o els serveis competents han de facilitar, abans dels sis 
dies anteriors a la data límit fixada per a la recepció d’ofertes, la informació suplementària 
sobre els plecs o sobre la documentació complementària que els candidats els sol·licitin 
amb la deguda antelació.

Quan sigui una entitat diferent de l’òrgan de contractació la que disposi dels plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i la resta de documentació 
complementària, la invitació per presentar oferta ha d’indicar l’adreça del servei on es pot 
sol·licitar aquesta documentació i, si s’escau, la data límit per realitzar aquesta sol·licitud, 
així com l’import i les modalitats de pagament de la quantitat que sigui necessari abonar 
per obtenir la documentació. Els serveis competents han de remetre la documentació 
esmentada sense demora als candidats després de rebre la sol·licitud.

Article 42. Termini per a la presentació d’ofertes.

1. Quan els contractes que hagin de ser adjudicats per procediment restringit estiguin 
subjectes a regulació harmonitzada, el termini mínim de recepció de les ofertes ha de ser 
de quaranta dies a partir de la data d’enviament de la invitació.

2. Quan l’òrgan de contractació hagi publicat l’anunci d’informació prèvia amb la 
inclusió del contracte a què es refereix el procediment d’adjudicació, el termini mínim per 
a la recepció de les ofertes es pot reduir a trenta-sis dies, o a vint-i-dos, quan hi hagi raons 
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justificades, comptats, tant en un cas com en un altre, a partir de la data d’enviament de la 
invitació per presentar l’oferta.

3. El termini anterior es pot reduir cinc dies quan l’òrgan de contractació proporcioni 
accés als plecs i la resta de documentació del contracte per mitjans electrònics, a partir de 
la data de publicació de l’anunci en el text del qual s’especifica l’adreça d’Internet on es pot 
consultar aquesta documentació.

Quan els anuncis es formulin per mitjans electrònics de la manera establerta, el termini 
de recepció d’ofertes es pot reduir set dies. Aquesta reducció és acumulable a la que 
preveu el paràgraf anterior.

4. Quan, per algun motiu, els plecs i la resta de documentació o la informació 
complementària, malgrat que s’hagi sol·licitat al seu degut temps, no s’hagin proporcionat 
en els terminis que fixa l’article 41 d’aquesta Llei o quan les ofertes només es puguin 
realitzar després d’una visita sobre el terreny o prèvia consulta «in situ» de la documentació 
que s’adjunti al plec de condicions, els terminis per a la recepció d’ofertes s’han de prorrogar 
de manera que tots els candidats afectats puguin tenir coneixement de tota la informació 
necessària per formular les ofertes.

5. Quan la urgència faci impracticables els terminis mínims que preveu aquest article, 
l’òrgan de contractació pot fixar un termini de recepció de les ofertes que no pot ser inferior 
a deu dies a partir de la data d’enviament de la invitació a licitar.

Secció 3a. Procediment negociat

Article 43. Definició.

1. En el procediment negociat, els òrgans de contractació han de negociar amb els 
licitadors en els termes indicats en els plecs o en l’anunci de licitació a fi de fixar el contingut 
definitiu de les seves ofertes i determinar quina és la que resulta econòmicament més 
avantatjosa d’acord amb els criteris d’adjudicació que estableixen els plecs.

Amb aquesta finalitat, poden ser objecte de negociació els elements de l’oferta indicats 
en el plec de clàusules administratives particulars i, sobre la base dels termes en què 
quedi fixat cadascun dels elements després de la negociació, s’han d’aplicar els criteris 
d’adjudicació per determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa.

2. En el procediment negociat amb publicitat, l’òrgan de contractació pot establir en 
el plec de clàusules administratives particulars que només poden presentar proposicions 
els empresaris que, en la sol·licitud i tenint en compte la seva solvència, siguin seleccionats 
prèviament per l’òrgan de contractació.

En aquest cas, l’òrgan de contractació ha d’assenyalar els criteris objectius de solvència 
d’acord amb els quals s’han d’elegir els candidats que són convidats a presentar 
proposicions.

3. L’òrgan de contractació ha d’assenyalar el nombre mínim d’empresaris als quals 
ha de convidar a participar en la negociació, que no pot ser inferior a tres, sempre que les 
condicions del mercat ho permetin. Si així ho considera procedent, l’òrgan de contractació 
pot igualment fixar el nombre màxim de candidats als quals es convida a negociar.

4. Són aplicables al procediment negociat en els casos en què es publiquin anuncis 
de licitació les normes que contenen els articles 39, apartats 1 i 2, 40, 41 i 42, apartats 2, 
3 i 4, d’aquesta Llei.

En qualsevol cas, el nombre de candidats convidats ha de ser suficient per garantir una 
competència efectiva.

Article 44. Casos en què no és necessari publicar convocatòria de licitació.

1. Els òrgans de contractació poden adjudicar els seus contractes per procediment 
negociat, sense publicació prèvia de l’anunci de licitació, en els casos previstos en els 
apartats següents, i ho han de justificar en els plecs i en l’anunci d’adjudicació.

2. Respecte de qualsevol dels tipus de contractes que regula aquesta Llei, no és 
necessària la publicació de la convocatòria de licitació en els casos següents:
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a) Quan, després que s’hagi seguit un procediment obert, restringit, negociat amb 
publicació prèvia d’un anunci de licitació o de diàleg competitiu, no s’hagi presentat cap 
oferta, o no hi hagi hagut cap oferta o candidatura adequada a les exigències legals o dels 
plecs o altres documents contractuals complementaris, sempre que les condicions inicials 
del contracte no es modifiquin substancialment.

b) Quan les ofertes presentades en el procediment obert, restringit, negociat amb 
publicació de l’anunci de licitació o de diàleg competitiu, siguin irregulars o inacceptables 
de conformitat amb alguna disposició legal en vigor, sempre que, a més de no modificar-se 
substancialment les condicions inicials del contracte, s’incloguin en el procediment negociat 
tots els licitadors que hagin participat en el procediment d’adjudicació anterior que 
compleixin els requisits d’aptitud per contractar i hagin presentat ofertes d’acord amb els 
requisits formals del procediment d’adjudicació. En cap cas es poden admetre licitadors 
que no hagin participat en la licitació precedent.

c) Quan la urgència derivada de situacions de crisis sigui incompatible amb els 
terminis que requereixen els procediments obert, restringit o negociat amb publicació d’un 
anunci de licitació, inclosos els terminis abreujats esmentats a l’article 42 d’aquesta Llei.

d) Quan concorrin raons d’urgència imperiosa, conseqüència de fets imprevisibles 
per a l’òrgan de contractació, que no permetin observar els terminis exigits per als 
procediments oberts, restringits o negociats amb publicació d’un anunci de licitació, 
inclosos els terminis reduïts esmentats a l’article 42 d’aquesta Llei. Les circumstàncies 
al·legades per justificar la urgència imperiosa en cap cas no han de ser imputables als 
òrgans de contractació.

e) Quan, per raons tècniques o per raons relacionades amb la protecció de drets 
d’exclusivitat, el contracte només es pugui adjudicar a un empresari determinat.

f) Quan es tracti de serveis de recerca i desenvolupament diferents dels esmentats a 
l’article 7.1, lletra k).

g) Quan es tracti de productes fabricats únicament amb fins de recerca i 
desenvolupament, amb l’excepció de la producció en sèrie destinada a determinar la 
viabilitat comercial del producte o a recuperar els costos de recerca i desenvolupament.

3. Respecte dels contractes d’obres i de serveis, no és necessària la publicació de la 
convocatòria de licitació en els casos següents:

a) Amb relació a les obres o serveis complementaris que no figurin en el projecte 
previst inicialment ni en el contracte inicial i que, a causa d’una circumstància imprevista, 
passin a ser necessaris per a l’execució de l’obra o dels serveis descrits en el contracte, 
sempre que l’adjudicació recaigui en l’adjudicatari del contracte principal i es doni algun 
dels dos supòsits següents:

1r) Que les obres o serveis complementaris no es puguin separar, tècnicament o 
econòmicament, del contracte inicial, sense ocasionar grans inconvenients a l’òrgan de 
contractació.

2n) Que les obres o els serveis, encara que es puguin separar de l’execució del 
contracte inicial, siguin estrictament necessaris per perfeccionar-lo.

No obstant això, l’import acumulat dels contractes adjudicats per a les obres o serveis 
complementaris no pot ser superior al 50 per cent de l’import del contracte inicial;

b) En el cas de noves obres o serveis que consisteixin en la repetició d’obres o 
serveis similars encarregats a l’empresari titular d’un contracte inicial adjudicat pels 
mateixos òrgans de contractació, amb la condició que aquestes obres o serveis s’ajustin a 
un projecte de base i que el projecte esmentat hagi estat objecte d’un contracte inicial 
adjudicat seguint un procediment obert, restringit, negociat amb publicació d’un anunci de 
licitació o de diàleg competitiu.

La possibilitat de fer ús d’aquest procediment s’ha d’indicar en els plecs i en l’anunci 
de convocatòria de la licitació del primer contracte. Únicament es pot recórrer a aquest 
procediment durant un període de cinc anys a partir de la subscripció del contracte inicial, 
llevat que concorrin circumstàncies excepcionals que s’han de determinar tenint en compte 
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la vida útil esperada dels articles, instal·lacions o sistemes lliurats i les dificultats tècniques 
que pugui ocasionar un canvi de proveïdor.

En tot cas, per determinar si els contractes adjudicats d’acord amb aquesta lletra tenen 
la condició de subjectes a regulació harmonitzada, els òrgans de contractació han de tenir 
en compte l’import total previst per a la continuació de les obres o dels serveis.

4. Quan es tracti de contractes relacionats amb la prestació de serveis de transport 
aeri o marítim per a les forces armades o les forces de seguretat d’un Estat membre, 
desplegades a l’exterior o que s’hi hagin de desplegar, sempre que l’òrgan de contractació 
hagi de concertar els serveis amb empreses que garanteixin el manteniment dels termes 
de les seves ofertes per períodes de temps la brevetat dels quals sigui incompatible amb 
els terminis establerts per als altres procediments d’adjudicació inclosos els supòsits en 
què s’apliqui la reducció per raó de la urgència.

5. Respecte dels contractes de subministrament, no és necessària la publicació de la 
convocatòria de licitació en els casos següents:

a) Lliuraments complementaris efectuats pel proveïdor inicial que constitueixin bé 
una renovació parcial de subministraments o instal·lacions d’ús corrent, bé l’ampliació dels 
subministraments o d’instal·lacions existents, quan un canvi de proveïdor obligui l’òrgan de 
contractació a adquirir material amb característiques tècniques diferents, i això doni lloc a 
incompatibilitats o a dificultats tècniques d’ús i de manteniment desproporcionades; la 
durada d’aquests contractes, així com la dels contractes renovables, no pot ser superior a 
cinc anys, llevat que concorrin circumstàncies excepcionals que s’han de determinar tenint 
en compte la vida útil esperada dels articles, instal·lacions o sistemes lliurats i les dificultats 
tècniques que pugui ocasionar un canvi de proveïdor;

b) Quan es tracti de subministraments cotitzats i comprats en un mercat de primeres 
matèries;

c) Quan es tracti de la compra de subministraments en condicions especialment 
avantatjoses, ja sigui a un proveïdor que cessi definitivament en les activitats comercials, 
o amb els administradors d’un concurs, o a través d’un acord judicial o un procediment de 
la mateixa naturalesa.

6. Els òrgans de contractació no necessiten, tampoc, publicar l’anunci de convocatòria 
de la licitació quan es tracti d’adjudicar els contractes en els supòsits següents:

a) Si es tracta de contractes d’obres, quan el valor estimat sigui inferior a 200.000 
euros.

b) Si es tracta de contractes de subministrament o de serveis, quan el valor estimat 
sigui inferior a 60.000 euros.

Article 45. Termini de presentació de sol·licituds de participació.

1. En els procediments negociats amb publicació d’un anunci de licitació referits a 
contractes subjectes a regulació harmonitzada, el termini mínim de recepció de les 
sol·licituds de participació és de trenta-set dies a partir de la data d’enviament de l’anunci 
de licitació.

Aquest termini es pot reduir set dies quan els anuncis s’enviïn per mitjans electrònics.
2. No obstant això, quan la urgència faci impracticables els terminis mínims que 

preveu aquest article, l’òrgan de contractació pot fixar un termini per a la recepció de les 
sol·licituds de participació que no pot ser inferior a quinze dies a partir de la data d’enviament 
de l’anunci de licitació o a deu dies si l’anunci s’envia per mitjans electrònics.

3. Les sol·licituds de participació en els contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada s’han de presentar en el termini fixat en l’anunci de la convocatòria, que no 
pot ser inferior a deu dies.
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Article 46. Ofertes en el procediment negociat sense publicació prèvia de l’anunci de 
licitació.

Quan, de conformitat amb el que disposa l’article 44 d’aquesta Llei, no sigui necessària 
la publicació de l’anunci de licitació, l’òrgan de contractació ha de sol·licitar ofertes almenys 
a tres empreses, sempre que això sigui possible.

Article 47. Tramitació del procediment.

1. Durant la negociació, els òrgans de contractació han de vetllar perquè tots els 
licitadors rebin el mateix tracte. En particular, no han de facilitar, de manera discriminatòria, 
informació que pugui donar avantatges a determinats licitadors respecte a la resta de 
licitadors.

2. Els òrgans de contractació o els serveis competents han de facilitar, abans dels sis 
dies anteriors a la data límit fixada per a la recepció de sol·licituds, la informació 
suplementària sobre els plecs o sobre la documentació complementària que els candidats 
els sol·licitin amb la deguda antelació.

Quan sigui una entitat diferent de l’òrgan de contractació la que disposi dels plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i la resta de documentació 
complementària, la invitació per presentar oferta ha d’indicar l’adreça del servei al qual es 
pot sol·licitar aquesta documentació i, si s’escau, la data límit per realitzar la sol·licitud, així 
com l’import i les modalitats de pagament de la quantitat que sigui necessari abonar per 
obtenir la documentació. Els serveis competents han de remetre la documentació 
esmentada sense demora als candidats després de rebre la sol·licitud.

En el cas dels procediments negociats en què no sigui necessari l’anunci previ de 
licitació, la informació a què es refereixen els dos paràgrafs anteriors s’ha de facilitar 
igualment als licitadors incloent-la en la invitació per participar en la licitació. Qualsevol 
informació que sigui necessari lliurar als licitadors i que no s’hagi inclòs en la invitació se’ls 
ha de lliurar quan la sol·licitin, sempre amb antelació a l’inici de la negociació.

3. Els òrgans de contractació poden establir que el procediment es dugui a terme en 
fases successives a fi de reduir el nombre d’ofertes sobre les quals negociar aplicant els 
criteris d’adjudicació fixats en l’anunci de licitació o en el plec de clàusules administratives 
particulars. En l’anunci de licitació o en el plec de clàusules administratives particulars s’ha 
d’indicar si es fa ús o no d’aquesta facultat.

Secció 4a. Diàleg competitiu

Article 48. Definició.

En el procediment de diàleg competitiu, els òrgans de contractació porten a terme un 
diàleg amb els candidats que hagin estat seleccionats de conformitat amb les disposicions 
del document descriptiu que hagi de regir la licitació, l’objectiu del qual és determinar i 
definir els mitjans adequats per satisfer tan bé com es pugui les seves necessitats.

En el document descriptiu o en l’anunci de la licitació es poden preveure primes o 
compensacions per als qui participen en el diàleg.

Article 49. Supòsits d’aplicació.

1. El procediment de diàleg competitiu el poden utilitzar els òrgans de contractació 
per a l’adjudicació de contractes particularment complexos respecte dels quals no sigui 
possible aplicar cap dels altres procediments que regula aquesta Llei.

2. Tenen la consideració de contractes particularment complexos aquells en què 
l’òrgan de contractació no estigui en condicions de definir, prèviament a la realització del 
procediment d’adjudicació, els mitjans adequats per satisfer les seves necessitats o avaluar 
les solucions tècniques, financeres i jurídiques que pugui oferir el mercat, bé perquè es 
tracti de projectes que suposin la integració o la combinació de múltiples capacitats 
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tecnològiques o operatives, bé perquè requereixin finançament complex i estructurat, amb 
un disseny financer i jurídic que no sigui possible definir amb antelació.

3. Els contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat s’han 
d’adjudicar per aquest procediment.

Article 50. Sol·licituds de participació.

1. Els òrgans de contractació han de publicar un anunci de licitació en el qual han de 
donar a conèixer les seves necessitats i requisits, que han de definir en aquest anunci o en 
un document descriptiu.

2. Són aplicables en aquest procediment les normes que contenen els articles 39 a 
42 d’aquesta Llei, tots dos inclusivament. No obstant això, en cas que es decideixi limitar 
el nombre d’empreses a les quals es convida a prendre part en el diàleg, aquest nombre 
no pot ser inferior a tres.

3. Les invitacions a prendre part en el diàleg han de contenir una referència a l’anunci 
de licitació publicat i han d’indicar la data i el lloc d’inici de la fase de consulta, la llengua o 
llengües utilitzables, si se n’admet alguna altra a més del castellà, els documents relatius 
a les condicions d’aptitud que, si s’escau, s’han d’adjuntar, i la ponderació relativa dels 
criteris d’adjudicació del contracte o, si s’escau, l’ordre decreixent d’importància dels 
criteris esmentats, si no figuren en l’anunci de licitació.

4. La invitació als candidats ha d’incloure, a més, un exemplar del document descriptiu 
i documentació complementària del contracte, o bé l’expressió de la manera en què els 
candidats hi poden accedir quan s’hagin posat directament a la seva disposició per mitjans 
electrònics.

5. Els òrgans de contractació o els serveis competents han de facilitar, abans dels sis 
dies anteriors a la data límit fixada per a l’inici del diàleg o per a la recepció d’ofertes, la 
informació suplementària sobre el document descriptiu i la resta de documentació 
complementària que els candidats els sol·licitin amb la deguda antelació.

Quan sigui una entitat diferent de l’òrgan de contractació la que disposi del document 
descriptiu i la resta de documentació complementària, la invitació ha d’indicar l’adreça del 
servei al qual es pot sol·licitar la documentació esmentada i, si s’escau, la data límit per 
realitzar la sol·licitud esmentada, així com l’import i les modalitats de pagament de la 
quantitat que sigui necessari abonar per obtenir la documentació. Els serveis competents 
han de remetre aquesta documentació sense demora a les empreses després de rebre la 
sol·licitud.

Article 51. Diàleg amb els licitadors.

1. Els òrgans de contractació han de desenvolupar amb els licitadors seleccionats un 
diàleg que pot abastar tots els aspectes del contracte, fins que s’estigui en condicions de 
determinar, després de comparar-les, si és necessari, les solucions que puguin respondre 
a les seves necessitats.

Durant el diàleg, l’òrgan de contractació ha de donar un tracte igual a tots els licitadors. 
En particular no han de facilitar, de manera discriminatòria, informació que pugui donar 
avantatges a determinats licitadors respecte a la resta de licitadors. Així mateix, no poden 
revelar als altres participants les solucions proposades per un participant o unes altres 
dades respecte dels quals aquest participant els hagi comunicat el caràcter de confidencials, 
sense el seu acord previ.

2. Els òrgans de contractació poden establir que el procediment es dugui a terme en 
fases successives a fi de reduir el nombre de solucions que s’han d’examinar durant la 
fase de diàleg, amb l’aplicació dels criteris d’adjudicació fixats en l’anunci de licitació o en 
el document descriptiu. S’ha d’indicar en l’anunci de licitació o en el document descriptiu si 
es fa ús d’aquesta facultat.
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Article 52. Presentació d’ofertes i adjudicació del contracte.

1. Després de declarar tancat el diàleg, l’òrgan de contractació n’ha d’informar tots 
els participants, i els ha de convidar perquè presentin la seva oferta final, basada en la 
solució o solucions presentades i seleccionades en la fase de diàleg, i que ha d’incloure 
tots els elements requerits i necessaris per realitzar el projecte.

Per a la presentació de les ofertes, l’òrgan de contractació ha de fixar un termini 
raonable tenint en compte la complexitat de les ofertes.

Una vegada presentades les ofertes, l’òrgan de contractació pot sol·licitar dels licitadors 
aclariments, precisions, millores o informació complementària que no poden modificar els 
elements de l’oferta o de la licitació l’alteració dels quals, per la seva condició de 
fonamentals, podria falsejar la competència o produir un efecte discriminatori.

2. El contracte s’ha d’adjudicar a l’oferta econòmicament més avantatjosa de 
conformitat amb l’avaluació de les ofertes rebudes en funció dels criteris d’adjudicació 
establerts en el document descriptiu.

A petició de l’òrgan de contractació, el licitador l’oferta del qual es consideri 
econòmicament més avantatjosa es pot veure obligat a aclarir aspectes de la seva oferta 
o a confirmar els compromisos que hi figuren, sempre que aquest aclariment no modifiqui 
elements substancials de l’oferta o de la licitació ni falsegi la competència o tingui un efecte 
discriminatori.

Secció 5a. Acords marc

Article 53. Definició.

1. Els acords marc es poden subscriure entre un o diversos òrgans de contractació, 
d’una banda, i una o diverses empreses, d’una altra, i tenen per objecte establir les 
condicions que han de regir els contractes a adjudicar durant un període determinat, en 
particular les relatives als preus i, si s’escau, a les quantitats previstes.

2. Els òrgans de contractació han d’adjudicar els acords marc utilitzant els 
procediments que preveu aquesta Llei.

Els procediments d’adjudicació que tinguin per objecte la licitació d’acords marc han de 
ser objecte de publicació en els termes que estableix l’article 26 d’aquesta Llei.

Els termes establerts en l’acord marc són obligatoris i, en conseqüència, en l’adjudicació 
dels contractes que s’hi basen no es poden introduir modificacions substancials d’aquests 
termes.

3. Quan se subscrigui un acord marc amb diverses empreses, el nombre d’empreses 
ha de ser de tres, com a mínim, sempre que hagi un nombre suficient d’empreses que 
responguin als criteris de selecció o d’ofertes admissibles que responguin als criteris 
d’adjudicació.

4. La durada d’un acord marc no pot superar els set anys, llevat que concorrin 
circumstàncies excepcionals que s’han de determinar tenint en compte la vida útil esperada 
dels articles, instal·lacions o sistemes a lliurar i les dificultats tècniques que pugui ocasionar 
un canvi de proveïdor. Aquestes circumstàncies s’han de justificar adequadament en 
l’anunci de licitació.

Els poders adjudicadors i els òrgans de contractació no poden recórrer als acords marc 
de manera abusiva o de manera que la competència sigui obstaculitzada, restringida o 
falsejada.

Article 54. Adjudicació dels contractes basats en un acord marc.

1. Quan l’acord marc s’hagi subscrit amb un únic empresari, els contractes basats en 
aquest acord marc s’han d’adjudicar dins dels límits que imposin els termes que s’hi 
estableixen.
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En l’adjudicació d’aquests contractes, els òrgans de contractació poden consultar per 
escrit l’empresa que sigui part de l’acord marc, i demanar-li, si és necessari, que completi 
la seva oferta.

2. Quan l’acord marc s’hagi subscrit amb diverses empreses, l’adjudicació de 
contractes que s’hi basen es pot realitzar mitjançant l’aplicació dels termes que s’hi 
estableixen, sense necessitat de convocar una nova licitació, si tots els termes del contracte 
estan establerts en l’acord marc.

3. Quan l’acord marc s’hagi subscrit amb diverses empreses, però no tots els termes 
del contracte s’hi estableixin, s’ha de convocar les parts a una nova licitació, en la qual 
s’han de prendre com a base els mateixos termes, que s’han de formular de manera més 
precisa si és necessari, i, si escau, altres als quals es refereixin les especificacions de 
l’acord marc, de conformitat amb el procediment següent:

a) Per cada contracte que s’hagi d’adjudicar, s’ha de consultar per escrit a totes les 
empreses capaces de realitzar l’objecte del contracte; no obstant això, quan els contractes 
a adjudicar no estiguin subjectes, per raó del seu objecte i quantia, a un procediment 
harmonitzat, l’òrgan de contractació pot decidir, amb la justificació deguda en l’expedient, 
no estendre aquesta consulta a la totalitat dels empresaris que siguin part de l’acord marc, 
sempre que, com a mínim, sol·liciti ofertes a tres d’aquests.

b) L’òrgan de contractació ha de donar un termini suficient per presentar les ofertes 
relatives a cada contracte específic tenint en compte factors com ara la complexitat de 
l’objecte del contracte i el temps necessari per a la transmissió de l’oferta.

c) Les ofertes s’han de presentar per escrit i el seu contingut ha de seguir sent 
confidencial fins que expiri el termini previst per respondre a la convocatòria.

d) L’òrgan de contractació ha d’adjudicar cada contracte al licitador que hagi presentat 
la millor oferta, basant-se en els criteris d’adjudicació detallats en el plec de condicions de 
l’acord marc.

e) L’òrgan de contractació pot subscriure una subhasta electrònica per a l’adjudicació 
quan ho consideri adequat, amb subjecció en la tramitació d’aquesta al que disposa l’article 
31 d’aquesta Llei.

4. En els procediments d’adjudicació a què es refereixen els apartats anteriors es pot 
efectuar la formalització del contracte sense necessitat d’observar el termini d’espera que 
preveu l’article 37.3 d’aquesta Llei.

5. En tot cas, els òrgans de contractació que adjudiquin contractes basats en acords 
marc en qualsevol dels supòsits que regulen els apartats anteriors queden exempts de 
l’obligació de publicar un anunci amb els resultats de l’adjudicació de cadascun.

TÍTOL IV

Revisió d’actes en els procediments d’adjudicació

CAPÍTOL I

Declaració de nul·litat

Article 55. Nul·litat i anul·labilitat dels contractes.

Sense perjudici del que disposen els articles 56, 57 i 58 següents, la nul·litat i 
anul·labilitat dels contractes que regulen aquesta Llei es regeix pel que disposen els 
articles 31 a 36 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Article 56. Supòsits especials de nul·litat contractual.

1. Els contractes que regula aquesta Llei i que estiguin subjectes a regulació 
harmonitzada són nuls en els casos següents:
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a) Quan el contracte s’hagi adjudicat sense complir prèviament el requisit de 
publicació de l’anunci de licitació en el «Diari Oficial de la Unió Europea», en els casos en 
què sigui preceptiu de conformitat amb l’article 26, quan es tracti de contractes subjectes 
a regulació harmonitzada de l’article 5 d’aquesta Llei.

b) Quan no s’hagi respectat el termini de quinze dies hàbils que preveu l’article 37 
d’aquesta Llei per a la formalització del contracte, sempre que concorrin els requisits 
següents:

1r) Que per aquesta causa el licitador hagi estat privat de la possibilitat d’interposar 
el recurs que regulen els articles 310 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, i

2n) Que, a més, es doni una altra infracció dels preceptes que regulen el procediment 
d’adjudicació dels contractes que li hagi impedit obtenir aquesta.

c) Quan, malgrat que s’hagi interposat el recurs especial en matèria de contractació 
a què es refereix el capítol II d’aquest títol, s’acompleixi la formalització del contracte sense 
tenir en compte la suspensió automàtica de l’acte d’adjudicació en els casos en què sigui 
procedent, i sense esperar que l’òrgan independent hagi dictat resolució sobre el 
manteniment o no de la suspensió de l’acte objecte de recurs.

d) Si es tracta d’un contracte basat en un acord marc subscrit amb diversos empresaris 
que pel seu valor estimat hagi de ser considerat subjecte a regulació harmonitzada, si 
s’han incomplert les normes sobre adjudicació establertes a l’article 54 d’aquesta Llei.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, no escau la declaració de nul·litat a 
què es refereix aquest article en el supòsit de la lletra a) de l’apartat 1 si concorren 
conjuntament les tres circumstàncies següents:

a) Que, de conformitat amb el criteri de l’òrgan de contractació, el contracte estigui 
inclòs en algun dels supòsits d’exempció de publicació de l’anunci de licitació en el «Diari 
Oficial de la Unió Europea» que preveu aquesta Llei.

b) Que l’òrgan de contractació publiqui en el «Diari Oficial de la Unió Europea» un 
anunci de transparència prèvia voluntària en el qual es manifesti la seva intenció de 
subscriure el contracte i que contingui els aspectes següents:

1r. identificació de l’òrgan de contractació,
2n.     descripció de la finalitat del contracte,
3r. justificació de la decisió d’adjudicar el contracte sense el requisit de publicació de 

l’article 26 d’aquesta Llei,
4t. identificació de l’adjudicatari del contracte,
5è.     qualsevol altra informació que l’òrgan de contractació consideri rellevant.

c) Que el contracte no s’hagi perfeccionat fins a transcorreguts deu dies hàbils a 
comptar de l’endemà de publicació de l’anunci.

3. No escau la declaració de nul·litat a què es refereix aquest article en el supòsit de 
la lletra d) de l’apartat 1 si concorren conjuntament les dues condicions següents:

a) Que l’òrgan de contractació hagi notificat a tots els licitadors afectats l’adjudicació 
del contracte i, si ho sol·liciten, els motius del rebuig de la seva candidatura o de la seva 
proposició i de les característiques de la proposició de l’adjudicatari que van ser 
determinants de l’adjudicació a favor seu, sense perjudici del que disposa l’article 21 
d’aquesta Llei quant a les dades la comunicació de les quals no és procedent.

b) Que el contracte no s’hagi perfeccionat fins a transcorreguts quinze dies hàbils 
des de l’endemà de la remissió de la notificació als licitadors afectats.
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Article 57. Conseqüències jurídiques de la declaració de nul·litat en els supòsits de 
l’article anterior.

1. La declaració de nul·litat per les causes que preveu l’article 56 d’aquesta Llei 
produeixen els efectes que estableix l’article 35.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic.

2. Amb caràcter excepcional, es pot acordar el manteniment dels efectes del 
contracte, en comptes de la declaració de nul·litat, quan s’acreditin raons imperioses 
d’interès general que afectin de manera essencial interessos de la defensa o de la seguretat 
que ho exigeixin.

Només es considera que els interessos econòmics constitueixen les raons imperioses 
esmentades en el primer paràgraf d’aquest apartat en els casos excepcionals en què la 
declaració de nul·litat del contracte doni lloc a conseqüències desproporcionades.

Així mateix, no es considera que constitueixen raons imperioses d’interès general els 
interessos econòmics directament vinculats al contracte en qüestió, com ara els costos 
derivats del retard en l’execució del contracte, de la convocatòria d’un procediment nou de 
contractació, del canvi de l’empresari que ha d’executar el contracte o de les obligacions 
jurídiques derivades de la nul·litat.

En qualsevol cas, un contracte pot no ser declarat nul quan les conseqüències de la 
ineficàcia del contracte posin seriosament en perill l’existència mateixa d’un programa de 
defensa o de seguretat més ampli que sigui essencial per als interessos de la seguretat de 
l’Estat.

La resolució per la qual s’acordi el manteniment dels efectes del contracte ha de ser 
objecte de publicació en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació.

3. En el cas que preveu l’apartat anterior, la declaració de nul·litat s’ha de substituir 
per alguna de les sancions alternatives següents:

a) La imposició de multes en poder adjudicador per un import que no pot ser inferior 
al 5 per cent ni superar el 20 per cent del preu d’adjudicació del contracte. Quan es tracti 
de poders la contractació dels quals s’efectuï a través de diferents òrgans de contractació, 
la sanció alternativa ha de recaure sobre el pressupost del departament, conselleria o 
òrgan corresponent que hagi adjudicat el contracte.

Per determinar la quantia en la imposició de les multes, l’òrgan competent ha de 
prendre en consideració la reiteració, el percentatge del contracte que hagi estat executat 
o el dany causat als interessos públics o, si s’escau, al licitador, de manera que les multes 
siguin eficaces, proporcionades i dissuasòries.

b) La reducció proporcionada de la durada del contracte. En aquest cas, l’òrgan de 
contractació ha de prendre en consideració la reiteració, el percentatge del contracte que 
hagi estat executat o el dany causat als interessos públics o, si s’escau, al licitador.

Així mateix, ha de determinar la indemnització que correspongui al contractista pel 
lucre cessant derivat de la reducció temporal del contracte, sempre que la infracció que 
motivi la sanció alternativa no li sigui imputable.

4. El que disposen tots els apartats anteriors s’entén sense perjudici de les sancions 
de caràcter disciplinari que correspongui imposar al funcionari responsable de les 
infraccions legals corresponents.

Article 58. Interposició de la qüestió de nul·litat.

1. La qüestió de nul·litat, en els casos a què es refereix l’article 56.1 d’aquesta Llei, 
s’ha de plantejar davant l’òrgan que preveu l’article 311 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic, que és competent per tramitar el procediment i emetre’n 
resolució.

2. Pot plantejar la qüestió de nul·litat, en aquests casos, tota persona física o jurídica 
els drets o interessos legítims de la qual hagin estat perjudicats o puguin ser afectats pels 
supòsits de nul·litat de l’article 56. L’òrgan competent, tanmateix, la pot inadmetre quan 
l’interessat hagi interposat el recurs especial que regulen els articles 59 i 60 d’aquesta Llei 
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sobre el mateix acte, i l’òrgan de contractació hagi respectat la suspensió de l’acte impugnat 
i la resolució dictada.

3. El termini per interposar la qüestió de nul·litat és de trenta dies hàbils a comptar:

a) des de la publicació de l’adjudicació del contracte de la manera que preveu l’article 
35 d’aquesta Llei, incloent-hi les raons que justifiquen la no-publicació de la licitació en el 
«Diari Oficial de la Unió Europea»,

b) o des de la notificació als licitadors afectats dels motius del rebuig de la seva 
candidatura o de la seva proposició i de les característiques de la proposició de l’adjudicatari 
que van ser determinants de l’adjudicació a favor seu, sense perjudici del que disposa 
l’article 35.3 d’aquesta Llei quant a les dades la comunicació de les quals no és procedent.

4. Excepte en els casos previstos en l’apartat anterior, la qüestió de nul·litat s’ha 
d’interposar abans que transcorrin sis mesos a comptar de la formalització del contracte.

5. La qüestió de nul·litat s’ha de tramitar de conformitat amb el que disposen els 
articles 314 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
amb les excepcions següents:

a) No és aplicable el que disposa l’article 314.1 de la dita Llei quant a l’exigència 
d’anunciar la interposició del recurs.

b) La interposició de la qüestió de nul·litat no produeix efectes suspensius de cap 
classe per si sola.

c) El termini que estableixen l’article 313.2, paràgraf segon, i el 316.3 perquè l’òrgan 
de contractació formuli al·legacions en relació amb la sol·licitud de mesures cautelars 
s’eleva a set dies hàbils.

d) El termini que estableix l’article 316.2 perquè l’òrgan de contractació remeti 
l’expedient, acompanyat de l’informe corresponent, s’eleva a set dies hàbils.

e) En la resolució de la qüestió de nul·litat, l’òrgan competent per dictar-la també ha 
de resoldre sobre la procedència d’aplicar les sancions alternatives si l’òrgan de contractació 
ho ha sol·licitat en l’informe que ha d’acompanyar la remissió de l’expedient administratiu.

f) Quan l’òrgan de contractació no ho hagi sol·licitat de la manera que estableix la 
lletra anterior, ho pot fer en el tràmit d’execució de la resolució. En aquest cas, l’òrgan 
competent, prèvia audiència per un termini de cinc dies a les parts que han comparegut en 
el procediment, ha de resoldre sobre la procedència o no d’aplicar la sanció alternativa 
sol·licitada dins dels cinc dies següents al transcurs del termini anterior. Contra aquesta 
resolució es pot interposar recurs en els mateixos termes previstos per a les resolucions 
dictades en què es resol sobre el fons.

CAPÍTOL II

Recurs especial en matèria de contractació

Article 59. Recurs especial en matèria de contractació.

1. Són susceptibles de recurs, en els termes que estableixen els articles 310 a 319 
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, els actes i tràmits 
enumerats en aquesta última Llei, d’acord amb l’apartat quatre d’aquest mateix article, 
quan es refereixin als contractes que regula aquesta Llei, sempre que, de conformitat amb 
l’article 5, estiguin subjectes a regulació harmonitzada.

2. La competència per conèixer del recurs i emetre’n resolució a què es refereix 
l’apartat anterior correspon respecte dels òrgans i les entitats a què fa referència l’article 3 
d’aquesta Llei, integrades o dependents de l’Administració General de l’Estat, al Tribunal 
Administratiu Central de Recursos Contractuals que regula l’article 311.1 de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Per a la tramitació i resolució dels recursos que facin referència a informació classificada, 
els departaments ministerials implicats han d’autoritzar els membres del Tribunal perquè 
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utilitzin informació classificada per tal que puguin examinar els recursos que comportin l’ús 
d’aquesta informació.

Així mateix, per reglament s’han d’establir mesures de seguretat específiques 
relacionades amb el registre de recursos, la recepció de documents i l’arxivament i custòdia 
de documentacions.

3. Quan es tracti de contractes subscrits en l’àmbit de la seguretat pública per 
comunitats autònomes que tinguin competències en aquesta matèria, és competent per 
conèixer del recurs i emetre’n resolució a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article l’òrgan 
que correspongui d’acord amb el que disposa l’article 311 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic.

4. Poden ser objecte de recurs els actes i tràmits enumerats a l’article 310.2 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Article 60. Confidencialitat.

1. El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals ha de garantir un nivell 
adequat de confidencialitat de la informació, classificada o no, que contingui la documentació 
transmesa per les parts i ha d’actuar, en tot cas, de conformitat amb els interessos de la 
seguretat o de la defensa en totes les fases del procediment.

Quan es tracti de procediments d’adjudicació de contractes que afectin la seguretat 
tramitats per les comunitats autònomes, els òrgans competents en cada cas per conèixer 
dels recursos han d’observar el mateix nivell de confidencialitat indicat en el paràgraf 
anterior.

2. Correspon a l’òrgan esmentat resoldre sobre com garantir la confidencialitat i el 
secret de la informació que figuri en l’expedient de contractació, sense que per això resultin 
perjudicats els drets dels altres interessats a la protecció jurídica efectiva i al dret de 
defensa en el procediment.

TÍTOL V

Subcontractació

CAPÍTOL I

Supòsits en què s’admet la subcontractació

Article 61. Principi general.

1. El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació, llevat 
que el contracte o els plecs disposin el contrari o que per la seva naturalesa i condicions 
es dedueixi que aquella hagi de ser executada directament per l’adjudicatari.

Sempre que el plec de clàusules administratives autoritzi la subcontractació, i així 
consti en l’anunci, l’òrgan de contractació pot exigir motivadament que els subcontractes 
que s’han d’adjudicar ho siguin observant el procediment que preveuen els articles 63 i 64 
d’aquesta Llei.

Igualment, l’òrgan de contractació pot exigir en el plec de clàusules administratives 
particulars que els licitadors especifiquin en la seva oferta el percentatge i la part o parts 
del contracte que tenen intenció de subcontractar, els subcontractistes amb els quals 
tinguin previst fer-ho i l’objecte del subcontracte a subscriure amb cadascun, així com que 
notifiquin els canvis que es produeixin en relació amb els subcontractistes durant l’execució 
del contracte.

2. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, l’òrgan de contractació pot 
establir en el plec de clàusules administratives particulars condicions d’execució que 
consisteixin en l’obligació de l’adjudicatari de subcontractar una part de la prestació, i han 
d’expressar, amb aquesta finalitat, el percentatge mínim del preu d’adjudicació del 
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contracte, i, si s’escau, el màxim, que ha de subcontractar, sense que en cap cas pugui 
exigir la subcontractació d’un percentatge superior al 30 per cent.

Per establir el percentatge mínim a subcontractar, l’òrgan de contractació ha de tenir 
en compte l’objecte i preu del contracte, així com les característiques del sector industrial 
corresponent, atenent, per a això, el nivell de competència empresarial que hi hagi en el 
sector i la capacitat tècnica de les indústries que hi operin.

Els licitadors poden subcontractar una part de la prestació superior al percentatge 
establert per l’òrgan de contractació, sempre que el plec de clàusules administratives 
particulars ho autoritzi expressament.

L’adjudicació dels subcontractes per part de l’adjudicatari s’ha de fer de conformitat 
amb el que disposen els articles 63 i 64.

Article 62. Rebuig de subcontractistes.

1. En el plec de clàusules administratives particulars es pot atribuir a l’òrgan de 
contractació la facultat de rebutjar els subcontractistes seleccionats pel licitador en l’etapa 
del procediment d’adjudicació del contracte principal o per l’adjudicatari durant l’execució 
del contracte.

2. En tot cas, quan el plec prevegi la possibilitat de rebutjar algun o alguns dels 
subcontractistes seleccionats en els termes esmentats a l’apartat anterior, el rebuig s’ha 
de basar necessàriament en l’incompliment per part del subcontractista de les condicions 
d’aptitud o de solvència establertes per a la selecció dels licitadors per al contracte principal.

3. L’acord en què es rebutja un subcontractista s’ha de notificar per escrit al licitador 
o a l’adjudicatari, si s’escau, amb una justificació indicativa dels motius pels quals considera 
que el subcontractista o subcontractistes no compleixen els criteris de selecció indicats.

CAPÍTOL II

Normes de procediment per a la subcontractació

Article 63. Normes per a l’adjudicació dels subcontractes.

Sempre que el plec de clàusules ho exigeixi de conformitat amb el que estableix 
l’apartat 1 de l’article 61 d’aquesta Llei o l’exigibilitat resulti del que disposa l’últim paràgraf 
de l’apartat 2 del mateix article, l’adjudicatari ha d’adjudicar els subcontractes de conformitat 
amb el que disposen les normes següents:

a) En l’adjudicació dels subcontractes ha d’observar els principis de transparència, 
no-discriminació i igualtat de tracte a tots els qui aspirin a l’adjudicació.

b) Si el valor estimat del subcontracte, calculat de conformitat amb les normes de 
l’article 6 d’aquesta Llei, és igual o superior als llindars que estableix l’article 5 per als 
contractes de regulació harmonitzada, l’adjudicatari ha de publicar un anunci en els termes 
i amb els requisits que preveu l’article 26.

No és exigible la publicació de l’anunci quan el subcontracte s’inclogui en algun dels 
casos que preveu l’article 44 d’aquesta Llei per al procediment negociat sense publicitat.

L’adjudicatari pot fer esment en l’anunci a publicar de tota la informació, no exigida, 
que consideri necessària, o bé publicar anuncis relatius a contractes per als quals no sigui 
exigible la publicació, però, en els dos casos, ha de tenir l’autorització corresponent de 
l’òrgan de contractació.

c) Quan en el plec de clàusules administratives particulars no es prevegi el contrari, 
els adjudicataris poden subscriure acords marc amb observació de les normes d’aquest 
article i del següent, sobre la base dels quals adjudicar ulteriorment els subcontractes.

Els acords marc així subscrits no poden tenir una durada superior als set anys, llevat 
que concorrin circumstàncies excepcionals que s’han de determinar tenint en compte la 
vida útil esperada dels articles, instal·lacions o sistemes lliurats i les dificultats tècniques 
que pugui ocasionar un canvi de proveïdor.
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No es pot recórrer als acords marc d’una manera abusiva o de manera que la 
competència sigui obstaculitzada, restringida o falsejada.

L’adjudicació dels subcontractes basats en l’acord marc s’ha de fer a favor d’algun dels 
empresaris que originàriament sigui part en l’acord marc, de conformitat amb els seus 
límits i termes.

Només s’han d’admetre les ofertes que ofereixin condicions concordes amb les 
establertes en l’acord marc.

d) Per adjudicar els subcontractes el valor estimat dels quals calculat de conformitat 
amb les normes de l’article 6 d’aquesta Llei sigui inferior als llindars que estableix l’article 
5, els adjudicataris han d’aplicar els principis del Tractat de Funcionament de la Unió 
Europea relacionats amb la transparència i la lliure competència.

e) Les normes previstes en aquest article també són aplicables als casos en què la 
selecció del subcontractista la faci algun licitador abans de l’adjudicació del contracte.

Article 64. Selecció de subcontractistes.

En els anuncis de subcontractació, els adjudicataris han d’indicar els criteris de selecció 
establerts per l’òrgan de contractació per seleccionar els licitadors per al contracte principal, 
i qualssevol altres criteris que es proposin aplicar per seleccionar els subcontractistes.

Aquests últims criteris els ha d’autoritzar l’òrgan de contractació si el plec de clàusules 
administratives particulars no disposa una altra cosa, i han de ser objectius, no 
discriminatoris i concordes amb els criteris aplicats per l’òrgan de contractació per 
seleccionar els licitadors per al contracte principal. La capacitat exigida ha d’estar 
directament relacionada amb l’objecte del subcontracte i els nivells de competència exigits 
han de ser proporcionals amb aquest objecte.

Si cap dels subcontractistes que van participar en la licitació, o cap de les ofertes 
presentades, satisfan els criteris indicats en l’anunci de subcontractació, de manera que si 
l’adjudicatari les admet no pot complir els requisits que estableix el contracte principal, 
l’adjudicatari pot declarar deserta la licitació, i ha de justificar adequadament aquestes 
circumstàncies.

CAPÍTOL III

Obligacions derivades de la subcontractació

Article 65. Responsabilitats derivades de la subcontractació.

Els subcontractistes queden obligats només davant el contractista principal, que 
assumeix, per tant, la responsabilitat total de l’execució del contracte davant de 
l’Administració, estrictament de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i els termes del contracte.

El coneixement que tingui l’Administració dels subcontractes subscrits per l’adjudicatari 
o l’exercici de qualsevol de les facultats a què es refereixen els dos articles anteriors no 
alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal davant de l’Administració.

Article 66. Pagaments a subcontractistes i subministradors.

1. El contractista s’ha d’obligar a abonar als subcontractistes o subministradors el 
preu pactat en els terminis i condicions que s’indiquen a continuació.

2. Els terminis fixats no poden ser més desfavorables que els que preveu l’article 200 
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, per a les relacions 
entre l’Administració i el contractista, i es computen des de la data en què el contractista 
principal aprova la factura emesa pel subcontractista o el subministrador, amb indicació de 
la data i del període a què correspongui.

3. L’aprovació o conformitat s’ha d’atorgar en un termini màxim de trenta dies des de 
la presentació de la factura. Dins del mateix termini, s’han de formular, si s’escau, els 
motius de disconformitat quant a aquesta.
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4. El contractista ha d’abonar les factures en el termini fixat de conformitat amb el que 
preveu l’apartat 2 d’aquest article.

En cas de demora en el pagament, el subcontractista o el subministrador té dret al 
cobrament dels interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els 
termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

5. El contractista pot pactar amb els subministradors i subcontractistes terminis de 
pagament superiors als que estableix aquest article, sempre que el pacte no constitueixi 
una clàusula abusiva d’acord amb els criteris que estableix l’article 9 de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, i que el pagament s’instrumenti mitjançant un document negociable que 
comporti l’acció canviària, i les despeses de descompte o negociació d’aquest document 
són íntegrament a càrrec del contractista. Addicionalment, el subministrador o 
subcontractista pot exigir que el pagament es garanteixi mitjançant un aval.

TÍTOL VI

Remissió d’informació a efectes estadístics i de fiscalització

Article 67. Dades estadístiques.

1. Dins dels tres mesos següents a la formalització del contracte, l’òrgan de 
contractació ha de remetre a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat 
la informació sobre els contractes de subministrament, de serveis i d’obres adjudicats pels 
òrgans de contractació de conformitat amb aquesta Llei. Així mateix, s’ha d’informar la 
Junta esmentada dels casos de modificació, pròrroga o variació del termini, les variacions 
de preu i l’import final dels contractes, la nul·litat i l’extinció normal o anormal dels 
contractes.

Les comunitats autònomes que tinguin registres de contractes poden donar compliment 
a aquestes previsions a través de la comunicació entre registres.

2. Quan els programes de cooperació a què es refereix l’article 7.1.k) d’aquesta Llei 
s’estableixin només entre estats membres de la Unió Europea, els òrgans de contractació 
han de posar en coneixement de l’òrgan competent per enviar aquesta informació a la 
Comissió Europea la part de despeses de recerca i desenvolupament en relació amb el 
cost global del programa cooperatiu, l’acord de repartiment de despeses, així com la part 
prevista de compres per l’Estat membre, si n’hi ha.

Article 68. Obligacions estadístiques respecte dels òrgans de la Unió Europea.

1. Els òrgans de contractació que adjudiquin contractes d’acord amb les disposicions 
d’aquesta Llei han de remetre a la Comissió Europea abans del mes de novembre de cada 
any un informe en què han d’especificar les qüestions següents:

a) El nombre i el valor dels contractes adjudicats, i país al qual pertanyin els 
adjudicataris, amb indicació, per separat, dels contractes d’obres, de subministraments i 
de serveis.

b) Les dades que preveu la lletra a) anterior s’han de desglossar d’acord amb el 
procediment utilitzat i han d’especificar, per a cadascun d’aquests procediments, les obres, 
els subministraments i els serveis classificats per grup de la nomenclatura CPV.

c) Quan els contractes s’hagin adjudicat per procediment negociat sense publicació 
d’un anunci de licitació, les dades que preveu la lletra a) anterior s’han de desglossar, a 
més, en funció de les circumstàncies que, de conformitat amb el que preveu l’article 44 
d’aquesta Llei, hagin servit de base per a l’aplicació del procediment.

2. Amb independència de l’informe previst a l’apartat anterior, els òrgans de 
contractació han d’elaborar un informe escrit que s’ha de comunicar a la Comissió Europea 
quan aquesta ho sol·liciti, on s’ha d’incloure almenys la informació següent:
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a) Nom i adreça de l’òrgan de contractació, objecte i import del contracte o de l’acord 
marc;

b) procediment d’adjudicació elegit;
c) en cas de diàleg competitiu, les circumstàncies que justifiquin la utilització d’aquest 

procediment;
d) en cas de procediment negociat sense publicació prèvia d’un anunci de licitació, 

les circumstàncies que preveu l’article 44 que justifiquin el recurs a aquest procediment; si 
s’escau, justificació per superar el termini que fixen l’article 44, apartat 3, lletra b), paràgraf 
segon, i l’article 44, apartat 5, lletra a), i per superar el límit del 50 per cent que estableix 
l’article 44, apartat 3, lletra a), paràgraf segon;

e) si s’escau, els motius que justifiquin una vigència de l’acord marc superior a set 
anys;

f) noms dels candidats seleccionats i motius que en justifiquin la selecció;
g)      noms dels candidats exclosos i motius que en justifiquin l’exclusió;
h)      motius pels quals s’ha rebutjat ofertes;
i)        nom de l’adjudicatari i motius pels quals s’ha elegit la seva oferta, així com, si es 

coneix, la part del contracte o de l’acord marc que l’adjudicatari tingui previst subcontractar 
amb tercers o hagi de subcontractar amb tercers;

j) si s’escau, els motius pels quals l’òrgan de contractació ha renunciat a adjudicar un 
contracte o un acord marc.

3. Als efectes del que estableix aquest article, els òrgans de contractació han de 
prendre les mesures adequades per documentar el desenvolupament dels procediments 
d’adjudicació realitzats per mitjans electrònics.

Disposició addicional primera. Definició de termes als efectes d’aquesta Llei.

Als efectes que preveu aquesta Llei, tenen la consideració de:

1r) Activitats d’intel·ligència: les activitats encaminades a proporcionar al Govern la 
informació i intel·ligència necessàries per prevenir i evitar qualsevol risc o amenaça que 
afecti la independència i integritat d’Espanya, els interessos nacionals i l’estabilitat de 
l’estat de dret i les seves institucions.

2n) Activitats de contraintel·ligència: les activitats destinades a prevenir, detectar i 
possibilitar la neutralització de les activitats de serveis estrangers, grups o persones que 
posin en risc, amenacin o atemptin contra l’ordenament constitucional, els drets i llibertats 
dels ciutadans espanyols, la sobirania, integritat i seguretat de l’Estat, l’estabilitat de les 
seves institucions, els interessos nacionals i el benestar de la població.

3r) Cicle de vida: totes les possibles etapes successives dels productes, a saber, 
definició del concepte, recerca i desenvolupament, desenvolupament industrial, producció, 
reparació, modernització, modificació, manteniment, logística, formació, assaig, baixa en 
servei i eliminació.

4t) Crisis: la situació en un Estat membre de la Unió Europea o en un país tercer en 
què s’hagi produït un sinistre que excedeixi les inconveniències normals de la vida 
quotidiana i posi en perill o limiti de manera substancial la vida i la salut de les persones, 
suposi danys materials importants o exigeixi mesures per proveir a la població del que 
sigui necessari; també es considera que hi ha crisi quan s’hagi de considerar imminent que 
aquest sinistre es produeixi; els conflictes armats i les guerres es consideren crisis en el 
sentit d’aquesta Llei.

5è) Equip militar: l’equip específicament dissenyat o adaptat per a fins militars 
destinat a ser utilitzat com ara armes, municions o material de guerra.

6è) Equip sensible: l’equip amb fins de seguretat pública que exigeixi un nivell elevat 
de confidencialitat per raó de les circumstàncies concurrents degudament justificades o 
perquè implica, requereix o conté informació classificada.

7è) Especificació tècnica civil comuna: tota especificació elaborada segons un 
procediment reconegut pels estats membres de la Unió Europea i publicada en el «Diari 
Oficial de la Unió Europea».
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8è) Document d’idoneïtat tècnica europeu: tot document expedit per un organisme 
autoritzat per a això per l’Estat que acrediti una avaluació tècnica favorable de la idoneïtat 
d’un producte per a l’ús assignat, basada en el compliment dels requisits bàsics per a la 
construcció d’acord amb les característiques intrínseques del producte i les condicions 
d’aplicació i utilització establertes.

9è) Informació: tot coneixement que pugui ser comunicat, presentat o emmagatzemat 
en qualsevol forma.

10è) Informació classificada: qualsevol informació o matèria, independentment de la 
forma, naturalesa o manera de transmissió, a què s’hagi atribuït un nivell de classificació 
de seguretat o un nivell de protecció i que, en interès de la seguretat nacional i de 
conformitat amb les disposicions legals, reglamentàries o administratives vigents a l’Estat, 
requereixi protecció contra tota apropiació indeguda, destrucció, eliminació, divulgació, 
pèrdua o accés per part de qualsevol persona no autoritzada, o contra qualsevol altre risc.

11è) Recerca i desenvolupament: totes les activitats que comprenguin la recerca 
fonamental, la recerca aplicada i el desenvolupament experimental; i aquest últim pot 
incloure la realització de demostradors tecnològics, és a dir, dispositius per demostrar el 
rendiment d’un concepte nou o una tecnologia nova en un entorn pertinent o representatiu.

El terme recerca i desenvolupament no inclou la realització i qualificació de prototips 
previs a la producció, eines i enginyeria industrial, disseny industrial o fabricació.

12è) Norma: s’entén per norma tota especificació tècnica aprovada per un organisme 
de normalització reconegut per a una aplicació repetida o continuada el compliment de la 
qual no sigui obligatori i que estigui inclosa en una de les categories següents:

Norma internacional: norma adoptada per un organisme internacional de normalització 
i posada a disposició del públic,

Norma europea: norma adoptada per un organisme europeu de normalització i posada 
a disposició del públic,

Norma nacional: norma adoptada per un organisme nacional de normalització i posada 
a disposició del públic.

13è) Norma de defensa: s’entén per norma de defensa tota especificació tècnica que 
no s’ha observar obligatòriament i adoptada per un organisme de normalització especialitzat 
en l’elaboració d’especificacions tècniques, per a una aplicació repetida o continuada en 
l’àmbit de la defensa.

14è) Obres sensibles: les obres amb fins de seguretat pública que exigeixin un nivell 
elevat de confidencialitat per raó de les circumstàncies concurrents degudament justificades 
o perquè impliquen, requereixen o contenen informació classificada.

15è) Prescripcions tècniques en els contractes d’obra: el conjunt de característiques 
tècniques que contenen els plecs o document equivalent i referides a un material, producte 
o subministrament, i que permetin caracteritzar-los de manera que responguin a l’ús a què 
els ha de destinar l’òrgan de contractació. Aquestes característiques inclouen els nivells 
d’actuació sobre el medi ambient, el disseny per a totes les necessitats, inclosa 
l’accessibilitat de les persones amb discapacitat, i els estudis que hi donin la conformitat, 
com es comporta en la pràctica, la seguretat o les dimensions, així com els procediments 
que garanteixin la qualitat, la terminologia, els símbols, les proves i mètodes de prova, 
l’envasament, marcatge i etiquetatge, i els procediments i mètodes de producció. Inclouen, 
així mateix, les normes de concepció i càlcul de les obres, les condicions de prova, control 
i recepció de les obres, així com les tècniques o mètodes de construcció i totes les altres 
condicions de caràcter tècnic que l’òrgan de contractació pugui establir pel que fa a obres 
acabades i als materials o elements que les constitueixin.

16è) Prescripcions tècniques en els contractes de subministrament i de serveis: el 
conjunt de característiques tècniques que contenen els plecs o document equivalent i 
referides a un producte o a un servei, com ara els nivells de qualitat, els nivells d’actuació 
sobre el medi ambient, el disseny per a totes les necessitats, inclosa l’accessibilitat de les 
persones amb discapacitat, i els estudis que hi donin la conformitat, com es comporta en 
la pràctica, la utilització del producte, la seva seguretat o dimensions; així mateix, les 
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prescripcions aplicables al producte pel que fa a la denominació de venda, la terminologia, 
els símbols, les proves i mètodes de prova, l’envasament, marcatge i etiquetatge, les 
instruccions d’ús, els procediments i mètodes de producció, així com els procediments per 
realitzar els estudis que hi donin la conformitat.

17è) Seguretat del subministrament: el conjunt de requeriments específics que 
imposa l’òrgan de contractació amb la finalitat d’assegurar, durant el cicle de vida dels 
equips militars o dels equips sensibles:

a) L’execució dels contractes quant als requisits tècnics, operatius i de qualitat; el 
compliment dels terminis i de les quantitats i el ritme dels lliuraments fixats;

b) La disponibilitat del suport logístic necessari per a la utilització dels equips, 
infraestructura i serveis, amb incidència especial en la conservació de la capacitat de 
manteniment i reparació.

Aquests requeriments han d’estar identificats i descrits en la documentació del 
contracte, ja sigui mitjançant la seva relació detallada o bé per referència a la legislació 
nacional específica de rang reglamentari o superior.

18è) Serveis sensibles: els serveis amb fins de seguretat pública que exigeixin un 
nivell elevat de confidencialitat per raó de les circumstàncies concurrents degudament 
justificades o perquè impliquen, requereixen o contenen informació classificada.

19è) Sistema de referències tècniques: qualsevol norma elaborada pels organismes 
europeus de normalització, diferent de les normes oficials, d’acord amb procediments 
adaptats a l’evolució de les necessitats del mercat.

Disposició addicional segona. Actualització de xifres fixades per la Unió Europea.

Les xifres que d’ara endavant fixi la Comissió Europea per determinar els contractes 
subjectes a regulació harmonitzada substitueixen les que figurin en el text d’aquesta Llei. 
El Ministeri d’Economia i Hisenda ha d’adoptar les mesures pertinents per assegurar-ne la 
publicitat i en tot cas s’han de publicar en els diaris oficials corresponents.

Disposició addicional tercera. Normes aplicables a les comunicacions.

Les comunicacions i notificacions a efectuar d’acord amb el que estableix la Llei es 
poden realitzar de conformitat amb el que disposen les disposicions addicionals divuitena 
i dinovena de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Disposició addicional quarta. Contractes reservats.

Es pot reservar la participació en els procediments d’adjudicació de contractes a 
centres especials d’ocupació, o reservar-ne l’execució en el marc de programes d’ocupació 
protegida, quan almenys el 70 per cent dels treballadors afectats siguin persones amb 
discapacitat que, a causa de l’índole o de la gravetat de les seves deficiències, no puguin 
exercir una activitat professional en condicions normals. En l’anunci de licitació s’ha de fer 
referència a aquesta disposició.

Disposició addicional cinquena. Normes relatives a la seguretat de la informació.

1. Quan es tracti de contractes públics que suposin l’ús d’informació classificada o 
requereixin que s’hi accedeixi, s’ha de tenir en compte el que estableixen les disposicions 
reglamentàries que dicti l’Autoritat Nacional de Seguretat per a la Seguretat de la Informació 
Classificada originada per les parts del Tractat de l’Atlàntic Nord, per la Unió Europea i per 
la Unió Europea Occidental.

Amb independència d’això, l’òrgan de contractació ha de tenir establert un òrgan de 
control que sigui el responsable de la informació classificada a la qual el primer pugui tenir 
accés. Aquest òrgan de control ha de garantir una protecció adequada de la informació 
classificada que tingui al seu càrrec i de la qual sigui responsable, i ha de vetllar pel 
compliment de la normativa de protecció de la informació classificada de l’Autoritat Nacional 
per a la Seguretat a què es refereix el paràgraf anterior.
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2. L’acreditació per part del candidat o licitador del fet que té l’habilitació corresponent 
l’ha de realitzar l’Autoritat Delegada per a la Seguretat de la Informació Classificada 
designada per l’Ordre PRE/2130/2009, de 31 de juliol, que designa l’Autoritat Delegada 
per a la Seguretat de la Informació Classificada originada per les parts del Tractat de 
l’Atlàntic Nord, per la Unió Europea i per la Unió Europea Occidental, o la norma que la 
substitueixi, a sol·licitud de l’òrgan de contractació. Aquesta última ha de verificar el grau 
de l’habilitació de seguretat d’empresa o, si s’escau, de l’habilitació de seguretat 
d’establiment, que té el candidat o licitador. Aquesta acreditació s’ha de realitzar amb 
anterioritat al moment en què sigui necessari tenir accés a la informació classificada i, en 
tot cas, amb anterioritat a l’adjudicació del contracte.

3. En el cas de candidats o licitadors no nacionals, correspon a l’Autoritat Delegada 
per a la Seguretat de la Informació Classificada a què es refereix l’apartat anterior d’aquest 
article reconèixer, a l’empara de la normativa internacional vigent, les habilitacions 
expedides per altres estats, així com certificar a l’òrgan de contractació aquesta 
circumstància.

Disposició addicional sisena. Poders adjudicadors que no són administració pública.

Els poders adjudicadors que, d’acord amb el que estableix l’article 3.2 de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, no són administració pública, quan 
contractin en l’àmbit d’aquesta Llei, tenen igualment l’obligació d’elaborar un plec de 
prescripcions tècniques i un plec de clàusules particulars. Sense perjudici d’això, aquests 
poders adjudicadors poden refondre en un sol document sengles plecs. Quan aquests 
contractes estiguin subjectes a regulació harmonitzada de conformitat amb el que disposa 
l’article 5 d’aquesta Llei, la seva preparació i adjudicació s’han de regir pel que disposen 
els articles 174 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic.

Disposició addicional setena. Anuncis en el «Diari Oficial de la Unió Europea».

Els anuncis esmentats en aquesta Llei que s’hagin de publicar en el «Diari Oficial de la 
Unió Europea» s’han d’enviar a l’Oficina de Publicacions Oficials de les Comunitats 
Europees, formalitzats de conformitat amb el que disposen els annexos III, IV i V, mitjançant 
el formulari corresponent.

Disposició addicional vuitena. Pràctiques contràries a la lliure competència.

Els òrgans de contractació, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de 
l’Estat i els òrgans competents per resoldre sobre el recurs especial a què es refereix 
l’article 310 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, han de 
notificar a la Comissió Nacional de la Competència qualssevol fets de què tinguin 
coneixement en l’exercici de les seves funcions que puguin constituir una infracció de la 
legislació de defensa de la competència. En particular, han de comunicar qualsevol indici 
d’acord, decisió o recomanació col·lectiva, o pràctica concertada o conscientment paral·lela 
entre els licitadors, que tingui per objecte, produeixi o pugui produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència en el procés de contractació.

Disposició addicional novena. Interessos essencials de la defensa i la seguretat nacional.

El Govern, en el termini de tres mesos des de la publicació d’aquesta Llei, ha de 
determinar les capacitats industrials i àrees de coneixement que afectin els interessos 
essencials de la defensa i la seguretat nacional.

Disposició transitòria. Expedients de contractació i procediments de recurs.

1. Els expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei 
s’han de regir per la normativa vigent en el moment que s’iniciïn. A aquests efectes, s’entén 
que els expedients de contractació han estat iniciats si s’ha publicat la convocatòria 
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corresponent del procediment d’adjudicació del contracte. En el cas de procediments 
negociats, per determinar el moment d’iniciació s’ha de tenir en compte la data d’aprovació 
dels plecs.

Les normes del títol V relatives a la subcontractació són aplicables només als contractes 
els expedients de contractació dels quals, de conformitat amb el que disposa l’apartat 
anterior, s’hagin iniciat a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

2. Els procediments de recurs iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei 
contra actes dictats amb anterioritat a aquesta data s’han de seguir tramitant fins que se’n 
dicti la resolució d’acord amb la normativa que els sigui aplicable en el moment de la 
interposició.

Quan es tracti d’actes dictats amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, com 
a conseqüència d’un expedient de contractació iniciat amb anterioritat a aquesta data, per 
a l’adjudicació de contractes de subministrament o de serveis, que tinguin un valor estimat 
que sigui superior a 193.000 euros i inferior a 387.000 euros, aquests actes poden ser 
objecte de recurs de conformitat amb el que disposen els articles 310 i següents de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Disposició derogatòria.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin a 
aquesta Llei.

Disposició final primera. Modificació de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic.

U. L’article 24, apartat 1, queda redactat de la manera següent:

«1. L’execució d’obres la poden realitzar els serveis de l’Administració, ja sigui 
utilitzant exclusivament mitjans propis o amb la col·laboració d’empresaris particulars, 
sempre que l’import de la part d’obra a càrrec seu sigui inferior a 4.845.000 euros, 
quan es doni alguna d’aquestes circumstàncies:

a) Que l’Administració tingui muntades fàbriques, arsenals, mestrances o 
serveis tècnics o industrials suficientment aptes per a la realització de la prestació, 
cas en què normalment s’ha d’utilitzar aquest sistema d’execució.

b) Que l’Administració tingui elements auxiliars utilitzables, l’ús dels quals 
suposi una economia superior al 5 per cent de l’import del pressupost del contracte 
o més celeritat en l’execució, cas en què es justifiquen els avantatges que en 
deriven.

c) Que no hagi hagut ofertes d’empresaris en la licitació prèviament efectuada.
d) Quan es tracti d’un cas d’emergència, d’acord amb el que preveu l’article 97.
e) Quan, atesa la naturalesa de la prestació, sigui impossible la fixació prèvia 

d’un preu cert o la d’un pressupost per unitats simples de treball.
f) Quan sigui necessari rellevar el contractista de realitzar algunes unitats 

d’obra perquè no s’ha arribat a un acord en els preus contradictoris corresponents.
g) Les obres de mera conservació i manteniment, que defineix l’article 106.5.
h) Excepcionalment, l’execució d’obres definides en virtut d’un avantprojecte, 

quan no s’apliqui l’article 134.3, lletra a).

En casos diferents dels que preveuen les lletres d), g) i h), s’ha de redactar el 
projecte corresponent, el contingut del qual s’ha de fixar per reglament.»

Dos. Es fa una nova redacció de l’article 53, apartat 2, que queda redactat de la 
manera següent:

«2. Els òrgans de contractació poden exigir als candidats o licitadors, i hi ho 
han de fer constar en els plecs, que, a més d’acreditar la solvència o, si s’escau, 
classificació, es comprometin a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 
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mitjans personals o materials suficients per a això. Aquests compromisos s’han 
d’integrar en el contracte, i els plecs o el document contractual els poden atribuir el 
caràcter d’obligacions essencials als efectes que preveu l’article 206, lletra f), o 
establir penalitats, d’acord amb el que assenyala l’article 196.1, per al cas que 
l’adjudicatari els incompleix.»

Tres. Es modifica l’article 102, apartat 2, amb la redacció següent:

«2. Els plecs o el contracte poden establir penalitats, de conformitat amb el 
que preveu l’article 196.1, per al cas d’incompliment d’aquestes condicions especials 
d’execució, o atribuir-los el caràcter d’obligacions contractuals essencials als efectes 
que assenyala l’article 206, lletra f). Quan l’incompliment d’aquestes condicions no 
es tipifiqui com a causa de resolució del contracte, aquest es pot considerar, en els 
plecs o en el contracte, en els termes que s’estableixin per reglament, una infracció 
greu als efectes que estableixen l’article 49.2, lletra e).»

Quatre. Es fa una nova redacció de l’article 134, apartat 6.

«6. Els plecs o el contracte poden establir penalitats, de conformitat amb el 
que preveu l’article 196.1, per als casos d’incompliment o de compliment defectuós 
de la prestació que afectin característiques que s’hagin tingut en compte per definir 
els criteris d’adjudicació, o atribuir a l’observança puntual d’aquestes característiques 
el caràcter d’obligació contractual essencial als efectes que assenyala l’article 206, 
lletra f).»

Cinc. El segon paràgraf de l’apartat 7 de l’article 210 queda redactat amb el següent 
text:

«7. Les obligacions imposades de conformitat amb el que preveu el paràgraf 
anterior es consideren condicions especials d’execució del contracte als efectes que 
preveuen els articles 196.1 i 206, lletra f).»

Sis. S’afegeix un nou apartat a l’article 210 amb el text següent:

«8. Els subcontractistes no tenen en cap cas acció directa davant de 
l’Administració contractant per les obligacions contretes amb ells pel contractista 
com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.

El que disposa el paràgraf anterior també és aplicable a les entitats públiques 
empresarials de caràcter estatal i als organismes assimilats dependents de la resta 
d’administracions públiques.»

Set. L’article 262 queda redactat de la manera següent:

«Són causes de resolució del contracte de gestió de serveis públics, a més de 
les assenyalades a l’article 206, amb l’excepció de les que preveuen les lletres d) i 
e), les següents:

a) La demora superior a sis mesos per part de l’Administració en el lliurament 
al contractista de la contraprestació o dels mitjans auxiliars a què es va obligar 
segons el contracte.

b) El rescat del servei per l’Administració.
c) La supressió del servei per raons d’interès públic.
d) La impossibilitat de l’explotació del servei com a conseqüència d’acords 

adoptats per l’Administració amb posterioritat al contracte.»

Vuit. S’afegeix un paràgraf final a l’apartat 2 de l’article 310 amb el contingut següent:

«Tanmateix, no són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació 
els actes dels òrgans de contractació dictats en relació amb les modificacions 
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contractuals no previstes en el plec que, de conformitat amb el que disposen els 
articles 92 bis a 92 quater, sigui necessari realitzar una vegada adjudicats els 
contractes tant si acorden la resolució i la celebració d’una nova licitació com si no 
l’acorden.»

Nou. La disposició addicional vint-i-quatrena té la redacció següent:

«La preparació, selecció i adjudicació dels contractes compresos en l’àmbit 
d’aplicació de la Llei 24/2011, d’1 d’agost, de contractes del sector públic en els 
àmbits de la defensa i de la seguretat, així com les normes reguladores del règim de 
la subcontractació que s’hi estableixen, s’han de regir en primer lloc per la dita Llei i 
supletòriament per aquesta Llei.»

Disposició final segona. Títol competencial habilitador.

Aquesta Llei es dicta a l’empara de les competències atribuïdes a l’Estat per les regles 
4a, 18a i 29a de l’article 149.1 de la Constitució.

Respecte dels contractes que subscriguin en l’àmbit de la seguretat pública les 
comunitats autònomes que tinguin competències en aquesta matèria, no tenen caràcter 
bàsic l’article 34 d’aquesta Llei pel que fa a l’article 136.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
i l’article 55 d’aquesta Llei pel que fa a l’article 34.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic.

Disposició final tercera. Habilitació per al desplegament reglamentari.

S’habilita el Govern perquè, en l’àmbit de les seves competències, dicti les disposicions 
necessàries per al desplegament i l’aplicació del que estableix aquesta Llei.

Disposició final quarta. Transposició de directiva.

Aquesta Llei es dicta per incorporar a l’ordenament jurídic espanyol les normes de la 
Directiva de la Unió Europea 2009/81/CE, de 13 de juliol, del Parlament i el Consell 
europeus, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació de contractes d’obres, de 
subministrament i de serveis per les entitats o poders adjudicadors en els àmbits de la 
defensa i la seguretat.

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor al cap de tres mesos comptats a partir de l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la 

facin complir.

Madrid, 1 d’agost de 2011.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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ANNEXOS

ANNEX I

Serveis previstos en els articles 2 i 8 (1)

Categories Assumpte Número de referència CPV

 1 Serveis de manteniment i reparació. 50000000-5, de 50100000-6 a 50884000-5 (excepte 
50310000-1 a 50324200-4 i 50116510-9, 50190000-3, 
50229000-6, 50243000-0) i de 51000000-9 a 51900000-1.

 2 Serveis relacionats amb l’ajuda militar exterior. 75211300-1.
 3 Serveis de defensa, serveis de defensa militar i serveis de 

defensa civil.
75220000-4, 75221000-1, 75222000-8.

 4 Serveis de recerca i seguretat. De 79700000-1 a 79720000-7.
 5 Serveis de transport. 60000000-8, de 60100000-9 a 60183000-4 (excepte 

60160000-7, 60161000-4), i de 64120000-3 a 64121200-2.
 6 Serveis de transport aeri de passatgers i càrrega, excepte 

el transport de correu.
60400000-2, de 60410000-5 a 60424120-3 (excepte 

60411000-2, 60421000-5) i des de 60440000-4 a 
60445000-9 i 60500000-3.

 7 Transport de correu per via terrestre i per via aèria. 60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 60421000-5.
 8 Serveis de transport per ferrocarril. De 60200000-0 a 60220000-6.
 9 Serveis de transport marítim i per vies navegables 

interiors.
De 60600000-4 a 60653000-0, i de 63727000-1 a 

63727200-3.
10 Serveis de transport complementaris i auxiliars. De 63100000-0 a 63111000-0, de 63120000-6 a 63121100-

4, 63122000-0, 63512000-1 i de 63520000-0 a 6370000-6.
11 Serveis de telecomunicació. De 64200000-8 a 64228200-2, 72318000-7, i de 

72700000-7 a 72720000-3.
12 Serveis financers: serveis d’assegurances. De 66500000-5 a 66720000-3.
13 Serveis d’informàtica i serveis connexos. De 50310000-1 a 50324200-4, de 72000000-5 a 

72920000-5 (excepte 72318000-7 i de 72700000-7 a 
72720000-3), 79342410-4, 9342410-4.

14 Serveis de recerca i desenvolupament (2) i proves 
d’avaluació.

De 73000000-2 a 73436000-7.

15 Serveis de comptabilitat, auditoria i tenidoria de llibres. De 79210000-9 a 79212500-8.
16 Serveis de consultors de direcció (3) i serveis connexos. De 73200000-4 a 73220000-0, de 79400000-8 a 

79421200-3 i 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 
79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7, 
98362000-8.

17 Serveis d’arquitectura, serveis d’enginyeria i serveis 
integrats d’enginyeria; serveis de planificació urbana i 
serveis d’enginyeria paisatgista. Serveis connexos de 
consultors en ciència i tecnologia; serveis d’assajos i 
anàlisis tècniques.

De 71000000-8 a 71900000-7 (excepte 71550000-8) i 
79994000-8.

18 Serveis de neteja d’edificis i serveis d’administració de 
béns seents.

De 70300000-4 a 70340000-6, i de 90900000-6 a 
90924000-0.

19 Serveis de clavegueram i eliminació de deixalles; serveis 
de sanejament i serveis similars.

De 90400000-1 a 90743200-9 (excepte 90712200-3), de 
90910000-9 a 90920000-2, i 50190000-3, 50229000-6, 
50243000-0.

20 Serveis d’entrenament i simulació en l’àmbit de la defensa 
i la seguretat.

80330000-6, 80600000-0,80610000-3, 80620000-6, 
80630000-9, 80640000-2, 80650000-5, 80660000-8.

(1) Les referències que conté aquesta Llei al codi de referència «CPV» s’han d’entendre realitzades al 
vocabulari comú de contractes públics a què es refereix el Reglament (CE) núm. 2195/2002 del Parlament 
Europeu i del Consell, pel qual s’aprova el vocabulari comú de contractes públics (CPV), modificat pels reglaments 
de la Comissió.

(2) Amb excepció dels serveis de recerca i desenvolupament esmentats a l’article 7.1, lletra k).
(3) Amb excepció dels serveis d’arbitratge i conciliació.
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ANNEX II

Serveis previstos en els articles 2 i 8 (1)

Categories Assumpte Número de referència CPV

21 Serveis d’hoteleria i restaurant. De 55100000-1 a 55524000-9 i de 98340000-8 a 
98341100-6.

22 Serveis de transport complementaris i auxiliars. De 63000000-9 a 63734000-3 (excepte 63711200-8, 63712700-
0, 63712710-3), de 63727000-1 a 63727200-3 i 98361000-1.

23 Serveis jurídics. De 79100000-5 a 79140000-7.
24 Serveis de col·locació i subministrament de personal (2). De 79600000-0 a 79635000-4 (excepte 79611000-0, 

79632000-3, 79633000-0) i de 98500000-8 a 98514000-9.
25 Serveis socials i de salut. 79611000-0 i de 85000000-9 a’85323000-9 (excepte 

85321000-5 i 85322000-2).
26 Altres serveis.

(1) Les referències que conté aquesta Llei al codi de referència «CPV» s’han d’entendre realitzades al 
vocabulari comú de contractes públics a què es refereix el Reglament (CE) núm. 2195/2002 del Parlament 
Europeu i del Consell, pel qual s’aprova el vocabulari comú de contractes públics (CPV), modificat pels reglaments 
de la Comissió.

(2) Amb excepció dels contractes de treball.

ANNEX III

Informació que ha de figurar en els anuncis a què es refereixen els articles 25 i 26

Anunci relatiu a la publicació d’un anunci d’informació prèvia en el perfil de comprador

1. País de l’entitat o poder adjudicador.
2. Nom de l’entitat o poder adjudicador.
3. Adreça d’Internet del perfil de comprador (URL).
4. Números de referència de la nomenclatura CPV.

Anunci d’informació prèvia

1. Nom, adreça, número de fax i adreça de correu electrònic de l’entitat o poder 
adjudicador i, en cas que siguin diferents, del servei del qual es pugui obtenir informació 
complementària, així com, en el cas dels contractes de serveis i d’obres, els serveis –per 
exemple, el lloc d’Internet governamental pertinent– on es pot obtenir informació sobre el 
marc normatiu general pel que fa a la fiscalitat, la protecció del medi ambient, la protecció 
dels treballadors i les condicions de treball aplicables al lloc on s’ha d’executar el contracte.

2. Si és procedent, indicació de si el contracte està restringit a tallers protegits o si la 
seva execució està restringida al marc de programes de protecció d’ocupació.

3. Respecte dels contractes d’obres: naturalesa i abast de les obres i lloc d’execució; 
quan l’obra estigui dividida en diversos lots, característiques principals dels lots en relació 
amb l’obra; si es coneix, estimació del cost màxim i mínim de les obres, números de 
referència de la nomenclatura CPV.

Respecte dels contractes de subministrament: característiques i quantitats o valor dels 
productes sol·licitats; números de referència de la nomenclatura CPV.

Respecte dels contractes de serveis: volum previst de contractació en cadascuna de 
les categories de serveis; números de referència de la nomenclatura CPV.

4. Dates provisionals previstes per iniciar els procediments d’adjudicació del contracte 
o contractes, en el cas de contractes de serveis per categoria.

5. Si és procedent, cal indicar si es tracta d’un acord marc.
6. Si és procedent, una altra informació.
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7. Data d’enviament de l’anunci o de l’enviament de l’anunci relatiu a la publicació 
d’aquest anunci en el perfil de comprador.

Anunci de licitació

Procediments oberts, restringits, procediments negociats amb publicació d’un anunci i 
diàleg competitiu:

1. Nom, adreça, números de telèfon i de fax i adreça electrònica de l’entitat o poder 
adjudicador.

2. Si és procedent, indicació de si el contracte està restringit a tallers protegits o si la 
seva execució està restringida al marc de programes de protecció d’ocupació.

3.a) Procediment d’adjudicació elegit.
b) Si és procedent, justificació del recurs al procediment accelerat (en el cas dels 

procediments restringits i negociats).
c) Si és procedent, cal indicar si es tracta d’un acord marc.
d) Si és procedent, la celebració d’una subhasta electrònica.
4. Forma del contracte.
5. Lloc d’execució o realització de les obres, lloc de lliurament dels productes 

subministrats o lloc de prestació dels serveis.
6.a) Contractes d’obres.

Naturalesa i abast de les obres, característiques generals de l’obra. Cal indicar les 
opcions per a obres complementàries i, si es coneix, el calendari previst per exercir les 
opcions esmentades, així com el nombre de pròrrogues possibles. Si l’obra o el contracte 
estan dividits en diversos lots, dimensions dels diferents lots; números de referència de la 
nomenclatura CPV.

Informació sobre l’objecte de l’obra o del contracte quan aquest inclogui l’elaboració de 
projectes.

Quan es tracti d’acords marc, també cal indicar la durada prevista de l’acord marc, una 
estimació del valor total de les obres per a tota la durada de l’acord marc i, en la mesura 
que sigui possible, el valor i la freqüència dels contractes que estigui previst adjudicar.

b) Contracte de subministrament.

Naturalesa dels productes sol·licitats, i indicació, concretament, de si la licitació es 
refereix a compra, arrendament financer, arrendament, venda a terminis, o a una combinació 
d’aquestes modalitats; números de referència de la nomenclatura. Quantitat de productes 
sol·licitats, i indicació, concretament, de les opcions per a compres complementàries i, si es 
coneix, el calendari previst per exercir les opcions esmentades, així com el nombre de 
pròrrogues possibles; números de referència de la nomenclatura CPV.

En cas que s’hagin d’adjudicar una sèrie de contractes que tinguin un caràcter de 
periodicitat o contractes renovables dins d’un determinat període, també cal indicar, si es 
coneix, el calendari dels contractes posteriors per a les compres dels subministraments 
previstos.

Quan es tracti d’acords marc, també cal indicar la durada prevista de l’acord marc, una 
estimació del valor total dels subministraments per a tota la durada de l’acord marc i, en la 
mesura que sigui possible, el valor i la freqüència dels contractes que estigui previst 
adjudicar.

c) Contractes de serveis.

Categoria del servei i descripció. Números de referència de la nomenclatura CPV. 
Quantitat de serveis sol·licitats. Cal indicar, concretament, les opcions per a compres 
complementàries i, si es coneix, el calendari previst per exercir les opcions esmentades, 
així com el nombre de pròrrogues possibles. En el cas de contractes renovables dins d’un 
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determinat període, si es coneix, data aproximada dels contractes posteriors per als serveis 
sol·licitats.

Quan es tracti d’acords marc, també cal indicar la durada prevista de l’acord marc, una 
estimació del valor total dels serveis sol·licitats per a tota la durada de l’acord marc i, en la 
mesura que sigui possible, el valor i la freqüència dels contractes que estigui previst 
adjudicar.

S’ha d’assenyalar si, d’acord amb disposicions legals, reglamentàries o administratives, 
es reserva la prestació del servei a una determinada professió.

Referència de la dita norma legal, reglamentària o administrativa.
S’ha d’assenyalar si les persones jurídiques han d’indicar els noms i la qualificació 

professional del personal responsable de l’execució del servei.

7. Quan els contractes estiguin dividits en lots, s’ha d’indicar si les empreses poden 
licitar per un, diversos o la totalitat d’aquests lots.

8. Admissió o prohibició de variants.
9. Quan escaigui, indicació del percentatge del valor global del contracte que es 

requereix perquè sigui objecte de subcontractació a tercers a través d’un procediment de 
licitació.

10. Quan escaigui, criteris de selecció sobre la situació personal dels subcontractistes 
que puguin donar lloc a excloure’ls, i informació necessària que demostri que no figuren en 
cap dels casos que motiven l’exclusió. Informació i tràmits necessaris per a l’avaluació de 
les condicions mínimes de caràcter econòmic i tècnic a les quals s’ha d’ajustar el 
subcontractista.

Nivell o nivells mínims de capacitat que s’exigeixin, quan així sigui.
11. Data límit en què han de finalitzar les obres, subministraments o serveis, o durada 

del contracte d’obres, subministraments o serveis. En la mesura que sigui possible, data 
en què s’han d’iniciar les obres o data límit en què s’han d’iniciar o lliurar els subministraments 
o s’han de prestar els serveis.

12. Si és procedent, les condicions particulars a les quals està sotmesa l’execució del 
contracte.

13.a) Data límit de recepció de les sol·licituds de participació.
b) Adreça on s’han de fer arribar.
c) Llengua o llengües en què s’han de redactar.
14. Si s’escau, dipòsits i garanties exigits.
15. Modalitats bàsiques de finançament i de pagament o referències a les disposicions 

pertinents, o les dues coses.
16. Si és procedent, forma jurídica que ha d’adoptar l’agrupació d’empreses 

adjudicatària del contracte.
17. Criteris de selecció sobre la situació personal de les empreses que puguin donar 

lloc a excloure-les, i informació necessària que demostri que no figuren en cap dels casos 
que motiven l’exclusió. Criteris de selecció, dades i tràmits necessaris per a l’avaluació de 
les condicions mínimes de caràcter econòmic i tècnic a les quals s’ha d’ajustar l’empresa. 
Nivell o nivells mínims de capacitat que s’exigeixin, quan així sigui.

18. Per als acords marc: nombre o, si s’escau, nombre màxim previst d’empreses 
que han de participar en l’acord marc i la durada prevista.

19. Per al diàleg competitiu i els procediments negociats amb publicació d’un anunci 
de licitació, cal d’indicar, si és procedent, que s’ha de recórrer a un procediment que es du 
a terme en fases successives amb la finalitat de reduir progressivament el nombre de 
solucions que s’han d’examinar o d’ofertes que sigui necessari negociar.

20. En el cas d’un procediment restringit, un procediment negociat o un diàleg 
competitiu, quan es recorri a la facultat de reduir el nombre de candidats als quals es 
convida a presentar les seves ofertes, a dialogar o a negociar: nombre mínim i, si és 
procedent, màxim, de candidats previstos i criteris objectius que s’han d’utilitzar per escollir 
aquest nombre de candidats.

21. Criteris que preveu l’article 32 que s’han d’utilitzar per a l’adjudicació del contracte: 
«el preu més baix» o «oferta econòmicament més avantatjosa». S’han d’indicar els criteris 
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que determinin l’oferta econòmicament més avantatjosa, així com la ponderació, o els 
criteris en ordre descendent d’importància, quan aquests criteris no figurin en el plec de 
condicions o, en cas de diàleg competitiu, en el document descriptiu.

22. Si és procedent, data o dates de publicació de l’anunci d’informació prèvia d’acord 
amb les especificacions tècniques de publicació que indica l’annex V o indicació del fet que 
l’anunci no s’ha publicat.

23. Data d’enviament del present anunci.

Anunci sobre contractes formalitzats

1. Nom i adreça de l’entitat o poder adjudicador.
2. Procediment d’adjudicació elegit. En cas de procediment negociat sense publicació 

prèvia d’anunci de licitació (article 44), justificació.
3. Contractes d’obres: naturalesa i abast de les prestacions.
Contracte de subministrament: naturalesa i quantitats dels productes subministrats, si 

s’escau, per proveïdor; números de referència de la nomenclatura CPV.
Contractes de serveis: categoria del servei i descripció; números de referència de la 

nomenclatura CPV; quantitat de serveis comprats.
4. Data d’adjudicació del contracte.
5. Criteris d’adjudicació del contracte.
6. Nombre d’ofertes rebudes.
7. Nom i adreça de l’adjudicatari o adjudicataris.
8. Preu o gamma de preus (mínim/màxim) pagats.
9. Import de les ofertes adjudicatàries o import de les ofertes inferior i superior 

considerades en l’adjudicació.
10. Si és procedent, part del contracte que sigui objecte de subcontractació i el seu 

valor.
11. Si s’escau, els motius que justifiquin una vigència de l’acord superior a set anys.
12. Data de publicació de l’anunci de licitació d’acord amb les especificacions 

tècniques de publicació que figuren en l’annex V.
13. Data d’enviament d’aquest anunci.

ANNEX IV

Informació que ha de figurar en els anuncis de subcontractació a què es refereix 
l’article 63

1. Nom, adreça, números de telèfon i de fax i adreça electrònica del licitador 
seleccionat i, en cas que siguin diferents, del servei del qual es pugui obtenir informació 
complementària.

2.a) Lloc d’execució o realització de les obres, lloc de lliurament dels productes 
subministrats o lloc de prestació dels serveis.

b) Naturalesa, volum i abast de les obres, característiques generals de l’obra. 
Números de referència de la nomenclatura CPV.

c) Naturalesa dels productes sol·licitats, i indicació, concretament, de si la licitació es 
refereix a compra, arrendament financer, arrendament, venda a terminis, o a una 
combinació d’aquestes modalitats; números de referència de la nomenclatura CPV.

d) Categoria del servei i descripció. Números de referència de la nomenclatura CPV.
3. Termini imposat per a la realització.
4. Nom i adreça de l’organisme on es poden sol·licitar les especificacions i els 

documents complementaris.
5.a) Terminis per a la recepció de les sol·licituds de participació i/o la recepció de les 

ofertes.
b) Adreça on s’han de fer arribar.
c) Llengua o llengües en les quals s’han de redactar.
6. Si s’escau, fiança i garanties exigides.
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7. Criteris objectius que s’han d’aplicar per a la selecció dels subcontractistes en 
relació amb la seva situació personal o l’avaluació de la seva oferta.

8. Qualsevol altra informació.
9. Data d’enviament d’aquest anunci.

ANNEX V

Especificacions relatives a la publicació

1. Publicació d’anuncis

Els anuncis esmentats en els articles 25, 26 i 63 els han d’enviar els òrgans de 
contractació o els licitadors seleccionats a l’Oficina de Publicacions Oficials de la Unió 
Europea en els formularis aprovats amb aquest efecte per la Comissió Europea. Els 
anuncis d’informació prèvia que preveu l’article 25 que es publiquin en un perfil de 
contractant també s’han d’enviar en aquests formularis, de la mateixa manera que l’anunci 
en què s’informi de la publicació esmentada.

Els anuncis previstos en els articles 25, 26 i 63 els ha de publicar l’Oficina de 
Publicacions Oficials de la Unió Europea o els òrgans de contractació en el cas dels 
anuncis d’informació prèvia publicats en el perfil de contractant, de conformitat amb el que 
disposa l’article 26.

Els òrgans de contractació poden, a més, publicar aquesta informació a través de la 
xarxa Internet en el «perfil de contractant», tal com es defineix en el punt 2 següent.

L’Oficina de Publicacions Oficials de la Unió Europea ha de lliurar a l’entitat o poder 
adjudicador la confirmació de la publicació.

2. Publicació d’informació addicional

El perfil de contractant pot incloure anuncis d’informació prèvia, que preveu l’article 25, 
informació sobre les licitacions en curs, les compres programades, els contractes 
adjudicats, els procediments anul·lats i qualsevol altra informació útil de tipus general, 
com, per exemple, un punt de contacte, números de telèfon i de fax, una adreça postal i 
una adreça electrònica.

3. Format i modalitats per a la transmissió dels anuncis per via electrònica

El format i les modalitats per a la transmissió dels anuncis per via electrònica estan 
disponibles en l’adreça d’Internet «http://simap.europa.eu».
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