NORMES INTERNES DE CONTRACTACIÓ
PROCEDIMENTS DE GESTIÓ DE COMPRES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I. AIGÜES DE BARCELONA, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua S.A.,
(d’ara en endavant, “AB”) és una societat mercantil de capital mixt, participada en un 70% per
la Societat General d'Aigües de Barcelona, SA, en un 15% per l'Àrea Metropolitana de Barcelona
i en un altre 15% per CriteriaCaixa, SAU, que gestiona el cicle integral de l'aigua, des de la
captació fins a la potabilització, el transport i la distribució, a més del sanejament i la depuració
d'aigües residuals per al seu retorn al medi natural o la seva reutilització.
II. Atenent a la seva naturalesa jurídica i la de les activitats que realitza, AB observa i ajusta la
seva activitat contractual al Reial Decret-llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents a través
del qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en
l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons
de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals (en endavant, “RDL 3/2020”), aplicant la norma
referida respecte a aquells contractes que per objecte i valor estimat es trobin compresos en seu
àmbit.
Els llindars econòmics que marquen la subjecció al RDL 3/2020 són els que es detallen en el seu
l’article 1, i són els següents1:
a) 1.000.000 euros en els contractes de serveis socials i altres serveis específics enumerats
en l’annex I del RDL 3/2020.
b) 431.000 euros en els contractes de subministrament i de serveis diferents dels que
esmenta la lletra anterior, així com en els concursos de projectes.
c) 5.382.000 euros en els contractes d’obres.
d) 5.382.000 euros en els contractes de concessió d’obres i dels contractes de concessió de
serveis, que facin referència a una o més de les activitats que recullen els articles 9 a 14
del RDL 3/2020.

Pels contractes no subjectes a la normativa de contractació anterior a l’entrada en vigor del Reial
Decret-llei 3/2020, de 4 de febrer, AB va aprovar, al maig de 2016, unes “Normes Internes de

1 Els imports que s’indiquen en les presents Normes Internes de Contractació quedaran automàticament modificats en
cas de revisió dels mateixos per part de la normativa comunitària.
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Contractació: Procediments de Gestió de Compres” –en endavant, “Normes Internes de
Contractació-, per tal que siguin aplicades en els contractes que celebri.
Per tant, la present normativa interna, que és objecte de modificació, regula la contractació d’AB
per adjudicar contractes d’obres, serveis i subministrament per sota d’aquests llindars, així com
la resta de contractes als que es fa referència a l’article 2.
III. La present normativa interna s’estructura de la forma següent:

TÍTOL PRIMER: Disposicions generals
Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació
Article
Article
Article
Article
Article
Article

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objecte
Àmbit d’aplicació
Valoració de l’import estimat dels contractes
Contingut mínim dels contractes
Règim jurídic dels contractes i jurisdicció competent
Entitat contractant

Capítol II. Òrgans de contractació i assistència
Article 7. Òrgans de contractació
Article 8. Valoració de les propostes dels contractistes/proveïdors i tasques d’assessorament a
l’òrgan de contractació
TÍTOL SEGON. Dels contractistes/proveïdors
Article 9. Els contractistes/proveïdors
TÍTOL TERCER. Actuacions preparatòries dels contractes
Article
Article
Article
Article

10.
11.
12.
13.

Consultes preliminars
Inici de la contractació
Plec de condicions
Contingut mínim del Plec de condicions

TÍTOL QUART.- PROCEDIMENTS DE CONTRATACIÓ
Capítol I: Procediments de contractació
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article

14. Procediments de contractació
15. Adjudicació directa per raons de l’import
16. Desenvolupament del procediment d’adjudicació directa per raons de l’import
17. Procediment simplificat de concurrència d’ofertes
18. Desenvolupament del procediment simplificat de concurrència d’ofertes
19. Procediment de concurrència d’ofertes
20. Desenvolupament del procediment de concurrència d’ofertes
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Article
Article
Article
Article
Article

21. Procediment obert
22. Desenvolupament del procediment obert
23. Adjudicació directa per raons diferents a l’import
24. Desenvolupament del procediment d’adjudicació directa per raons diferents a l’import
25. Còmput de terminis

Capítol II. De la presentació de les proposicions.
Article 26.
normativa
Article 27.
Article 28.
Article 29.
Article 30.
Article 31.

Forma de presentació de la documentació en els procediments regulats en la present
Garanties provisionals
Qualificació de la documentació, defectes i omissions esmenables
Valoració de les proposicions/ofertes
Ofertes anormalment baixes
Aplicació dels criteris d’adjudicació

Capítol III. De l’adjudicació dels contractes
Article 32.
Article 33.
Article 34.

Adjudicació
Efectes de l’adjudicació i formalització del contracte
Garanties definitives

TÍTOL CINQUÈ.- Tècniques de contractació
Article
Article
Article
Article
Article

35.
36.
37.
38.
39.

Acord marc
Desenvolupament acord marc
Desenvolupament dels contractes derivats de l’acord marc
Central de Compres
Sistema dinàmic d’adquisició i subhasta electrònica

TÍTOL SISÈ.- Durada, pròrroga i modificació dels contractes
Article 40.
Article 41.

Durada i pròrroga dels contractes
Modificacions contractuals
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TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 1. Objecte
1.- Les presents Normes Internes de Contractació tenen per objecte la regulació dels
procediments de contractació dels contractes que es descriuen a l’article següent.
2.- Aquesta normativa no té per finalitat regular els efectes, compliment i l’extinció de les relacions
contractuals, que es regeixen pel que s’estableixi en el document contractual que es formalitzi
amb el contractista/proveïdor, quedant subjectes al dret privat.
Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquestes Normes Internes de Contractació s’aplicaran als procediments d’adjudicació dels
contractes d’obres, serveis i subministraments celebrats per AB que, objectivament es trobin
compresos al RDL 3/2020, i el valor estimat dels quals sigui inferior als llindars que estableix
l’esmentada normativa.
Així mateix, aquestes Normes Internes de Contractació s’aplicaran a contractes d’obra, serveis i
subministrament que, amb independència del seu import, no quedin englobats dintre de l’àmbit
d’aplicació objectiva que s’estableix a l’article 8 del RDL 3/2020.
Aquesta normativa de contractació podrà no aplicar-se als contractes exclosos expressament pels
articles 17 a 24 del RDL 3/2020, d’acord amb interpretació que realitza el Tribunal de Justícia de
la Unió Europea sobre els àmbits exclosos de la normativa de contractació en els sectors especials,
a la llum de l’article 19 de la Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrer de 2014, relativa a la
contractació per entitats que operen en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis
postals.
En definitiva, no serà obligatori seguir els procediments establerts en aquestes Normes Internes
de Contractació per a la contractació de les prestacions amb finalitats diferents al
desenvolupament de l’activitat pròpia d’AB d’abastament d’aigua.
Article 3. Valoració de l’import estimat dels contractes
1.- Sempre que a la present normativa de contractació es faci referència a l’import o quantia dels
contractes s’entendrà que en els mateixos no hi està inclòs l’IVA, excepte indicació expressa en
contrari.
2.- El càlcul del valor estimat d’un contracte haurà de basar-se en l’import total, sense incloure
l’IVA. Per aquest càlcul s’haurà de tenir en compte l’import total estimat del contracte que es
pretén celebrar, inclosa qualsevol forma d’opció, les eventuals pròrrogues del contracte i, en el
seu cas, els premis o pagaments als candidats o licitadors.
En el cas que es prevegi que el contracte pot ser modificat, l’import màxim de les modificacions
previstes s’haurà de tenir en consideració en el valor estimat del contracte.
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3.- Per determinar el valor estimat del contracte se seguirà allò establert a l’article 4 del RDL
3/2020.

Article 4. Contingut mínim dels contractes
1.- Els contractes subjectes a la present normativa s’hauran de formalitzar per escrit.
Respecte als contractes d’obres, serveis i subministrament d’import igual o inferior a 30.000,00
euros serà suficient l’acceptació per escrit del contractista de les condicions generals de
contractació d’AB que estan a disposició dels contractistes a l’apartat de “proveïdors” de la pàgina
web d’aquesta entitat. Així mateix, quan es tracti d’unes obres, serveis o subministraments la
contractació dels quals derivi de la concurrència d’una causa d’emergència o d’extrema urgència,
en els termes definits a l’article 23 de la present normativa, també es procedirà a l’acceptació de
les esmentades condicions generals de contractació.
En tot cas, tots els contractistes quedaran subjectes als principis recollits al Codi de Conducta del
Proveïdor i al Pacte Mundial i el Codi Ètic Corporatiu i de conducta dels professionals de les
empreses del Grup en el que està integrat AB, essent possible la consulta d’aquesta documentació
a la pàgina web d’AB.
2.- Quan s’hagi de formalitzar un contracte, a més de les consideracions establertes al punt
anterior, contindrà, com a mínim, les següents mencions:
a. La identificació de les parts i acreditació de la capacitat dels signataris per subscriure el
contracte.
b. La definició de l’objecte del contracte.
c. L’enumeració dels documents que conformen el contracte. L’oferta de l’adjudicatari es
considerarà part integrant del contracte.
d. El preu del contracte o la manera de determinar-lo, i les condicions de pagament.
e. La durada del contracte o les dates estimades d’inici i finalització, així com la durada de
les pròrrogues en cas d’estar previstes.
f. Les condicions de recepció, lliurament o admissió de les prestacions.
g. Imposició de penalitzacions, si s’escau.
h. Les causes de resolució i les seves conseqüències.
i. La submissió a la jurisdicció competent.
En determinats casos, part d’aquesta informació podrà estar contemplada en el Plec de Condicions
que s’hagi pogut confeccionar per a la corresponent contractació.
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Article 5. Règim jurídic dels contractes, jurisdicció competent
Els contractes subscrits per AB, subjectes a la present normativa de contractació, tindran la
consideració de contractes privats, essent la jurisdicció civil la competent per conèixer les
incidències i/o reclamacions que sorgeixin de l’adjudicació, formalització i execució dels mateixos.
El contracte també podrà preveure la submissió a arbitratge, si es considera adient.
Article 6. Entitat contractant
S’entén per Entitat Contractant la societat “Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió
del Cicle Integral de l’Aigua, Societat Anònima”.

Capítol II. Òrgans de contractació i assistència
Article 7. Òrgans de contractació
1.- Són òrgans de contractació les persones que ostentin les següents Direccions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direcció General
Sotsdirecció General
Direcció de Transformació i Control de Gestió
Direcció d’Operacions
Direcció de Relacions Institucionals i Acció Social
Direcció de Clients
Direcció Jurídica
Direcció Acció Climàtica
Direcció Econòmica financera
Direcció de Innovació i Coneixement
Direcció de Tecnologies de la Informació
Direcció de Persones i Organització
Direcció de Seguretat, Continuïtat i Riscos
Direcció de Producció
Direcció de Ecofactories
Direcció de Qualitat de l’aigua
Direcció de Gestió d’actius
Direcció d’Operacions de Proximitat
Direcció de Digitalització i Excel·lència Operativa
Direcció de Seguretat i Salut i Sistemes de Gestió
Direcció de Desenvolupament d’Aliances
Direcció de Comunicació i Màrqueting

2.- La Direcció General serà l’òrgan de contractació en relació a totes les contractacions el valor
estimat de les quals sigui d’un import igual o superior a 2.000.000,00 Euros.
La Sotsdirecció General i les direccions de Transformació i Control de Gestió, d’Operacions, de
Relacions Institucionals i Acció Social, de Clients i de Jurídic seran l’òrgan de contractació en
relació a totes les contractacions, el valor estimat de les quals, sigui d’un import igual o superior
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a 400.000,00 Euros i inferior a 2.000.000,00 Euros i sempre que corresponguin al seu àmbit
d’actuació.
La resta de Direccions seran òrgan de contractació en relació a aquelles contractacions que
corresponguin al seu àmbit d’actuació i el valor estimat de les quals sigui inferior a 400.000,00
Euros.
En cas de necessitat i de forma puntual la Direcció General podrà actuar com a òrgan de
contractació per imports inferiors a 2.000.000,00 Euros i de la mateixa forma la Sotsdirecció
General i les direccions de Transformació i Control de Gestió, d’Operacions, de Relacions
Institucionals i Acció Social, de Clients i de Jurídic podran actuar com a òrgan de contractació per
imports inferiors a 400.000,00 Euros del seu àmbit d’actuació.
Addicionalment, en cas de necessitat i de forma puntual, la Sotsdirecció i totes les Direccions
podran actuar com a òrgan de contractació per contractacions que no siguin del seu àmbit
d’actuació però sempre respectant l’import màxim establerts en el present article.

Article 8. Valoració de les propostes dels contractistes/proveïdors i tasques
d’assessorament a l’òrgan de contractació.
La valoració de les ofertes presentades, anàlisis de les ofertes anormalment baixes i altres
decisions derivades del procediment de contractació (a excepció de l’adjudicació) correspondran
als serveis o personal tècnic que l’òrgan de contractació hagi designat per cada ocasió o de forma
general.
AB, si ho estima oportú, també podrà constituir Unitats Tècniques, per un o varis procediments,
per tal que realitzin les tasques indicades al paràgraf anterior. La Unitat Tècnica haurà d’estar
constituïda per un mínim de dues persones i un màxim de quatre, amb capacitat tècnica suficient
relacionada amb l’objecte del contracte i es farà constar en el Plec de condicions reguladores del
contracte.
TÍTOL SEGON. Dels contractistes/proveïdors
Article 9. Els contractistes/proveïdors

1.- Podran celebrar els contractes regulats a la present normativa de contractació les persones
naturals o jurídiques, de naturalesa pública o privada i espanyoles o estrangeres, que tinguin
plena capacitat d’obrar i acreditin la seva solvència econòmica i financera, tècnica o professional
adequada a l’objecte del contracte.
En cap cas podran contractar amb AB les persones en les que concorri alguna de les causes de
prohibició de contractar previstes a l’article 71.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
(en endavant, “LCSP”).
2.- Per poder participar en els procediments de contractació regulats a la present normativa
s’establirà l’obligació que els contractistes/proveïdors estiguin homologats, excepte quan
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s’acudeixi a un procediment de concurrència d‘ofertes pels motius previstos a l’article 19.3, a un
procediment obert o a un procediment d’adjudicació directa per raons diferents a l’import.

3.- Per a l’homologació de contractistes/proveïdors, estan establerts uns procediments interns
contemplats al Sistema de Gestió de Qualitat d’AB, que fixen els requeriments d’homologació i
avaluació.

4.- AB podrà contractar amb contractistes/proveïdors que participin conjuntament (agrupacions
d’empresaris). Aquesta participació s’instrumentarà mitjançant l’aportació d’un document privat
en el qual es manifesti la voluntat de concurrència conjunta, s’indiqui el percentatge de
participació de cadascun d’ells i es designi un representant o apoderat únic amb facultats per a
exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte fins a l’extinció del mateix. Els
contractistes/proveïdors que participin conjuntament en un contracte respondran solidàriament
de les obligacions contretes.

TÍTOL III. Actuacions preparatòries dels contractes
Article 10. Consultes preliminars
Abans d’iniciar un procediment de contractació, AB podrà realitzar consultes del mercat amb
l’objecte de preparar la contractació, tot informant així mateix als operadors econòmics sobre les
necessitats i els seus plans de contractació.
Amb aquesta finalitat, AB podrà recórrer a l’assessorament de tercers que podran ser experts o
operadors econòmics actius en el mercat. Aquest assessorament podrà ser utilitzat per AB per
planificar i configurar el procediment de contractació, sempre i quan això no comporti l’efecte de
falsejar la competència o de vulnerar els principis de no discriminació i transparència.

Article 11. Inici de la contractació
La contractació d’obres, serveis i subministraments regulats a la present normativa de
contractació s’iniciarà pel responsable d’AB, mitjançant la corresponent sol·licitud de contractació.
Article 12. Plec de condicions
1.- En aquells procediments en què AB ho estimi oportú elaborarà un Plec de condicions que
regularà el procediment i la contractació.
Amb caràcter general, AB haurà d’elaborar un Plec de condicions en els següents supòsits:
-

Contractes d’obra per un valor estimat superior a 650.000,00 euros.
Contractes relatius a serveis i subministrament per un valor estimat superior a 300.000,00
euros.
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Això no obstant, quan el contracte s’adjudiqui per un procediment de concurrència d’ofertes en
el que únicament s’estableixi com a criteri de negociació el preu, podrà ser suficient comunicar
als contractistes/proveïdors aquesta circumstància, establint el termini per a presentar oferta
econòmica i les condicions tècniques que regiran la contractació.
2.- En cas que per a la contractació de l’obra, del servei o del subministrament es confeccioni un
Plec de condicions, en aquest s’hi fixaran els pactes i condicions definidors dels drets i obligacions
de les parts en els seus aspectes jurídics i econòmics.
Així mateix, el Plec de condicions establiran els criteris de negociació i/o de selecció i adjudicació
del contracte.
3.- El Plec de condicions haurà d’establir la ponderació atribuïda a cadascun dels criteris de
valoració / negociació establerts, podent concretar si algun d’aquests és essencial o si en algun
d’ells s’exigeix una puntuació mínima per sota de la qual l’oferta serà exclosa.
4.- El Plec de condicions estarà a disposició dels contractistes/proveïdors interessats o convidats
en el procediment de contractació.
Article 13. Contingut mínim del Plec de condicions
Els Plecs de condicions hauran de preveure, com a mínim, el següent contingut:
a. Definició de l’objecte del contracte.
b. Característiques bàsiques del contracte.
c. Drets i obligacions específiques de les parts del contracte o remissió de les mateixes
al document contractual.
d. Les condicions essencials de caràcter tècnic, jurídic i econòmic que regiran la
contractació, si s’escau.
e. Procediment i forma d’adjudicació.
f. Documents a presentar pels contractistes/proveïdors, així com la forma i contingut
de les proposicions.
g. Modalitats de recepció de les ofertes.
h. Criteris de selecció i d’adjudicació i la seva ponderació, si s’escau.
i. Els aspectes econòmics i tècnics objecte de negociació en els procediments de
concurrència d’ofertes, si s’escau.
j. Règim d’admissió de variants o alternatives, si s’escau.
k. Garanties que hauran de constituir-se, si s’escau.
l. Informació de les condicions de subrogació en els contractes de treball, si s’escau.
ll. Sistema de revisió de preus, si s’escau.
m. Possibilitat de pròrroga del contracte, si s’escau.
n. Possibilitat de modificar el contracte, si s’escau.

TÍTOL QUART.- PROCEDIMENTS DE CONTRATACIÓ
Capítol I: Procediments de contractació
Article 14.- Procediments de contractació
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1.- Amb caràcter general, el procediment que utilitzarà AB per a la contractació d’obres, serveis i
subministraments objecte de la present normativa es trobarà determinat pel valor estimat del
propi contracte en base a l’escalat següent:
•

Procediment d’adjudicació directa per raó de l’import:
o

Per a contractes d’obres quan el valor estimat dels mateixos sigui igual
o inferior a 120.000 euros (IVA no inclòs).

o

Per a contractes de serveis i subministraments quan el valor estimat dels
mateixos sigui igual o inferior a 30.000 euros (IVA no inclòs).

Aquest procediment s’haurà de tramitar d’acord amb la regulació establerta de l’article
15 i a l’article 16 de les presents Normes Internes de Contractació.
•

Procediment simplificat de concurrència d’ofertes:
o

Per a contractes d’obres quan el valor estimat dels mateixos sigui d’un
import superior 120.000,00 euros (IVA no inclòs) i fins a un import igual
o inferior a 650.000,00 euros (IVA no inclòs).

o

Per a contractes de servei i subministraments quan el valor estimat dels
mateixos sigui d’un import superior 30.000,00 euros (IVA no inclòs) i fins
a un import igual o inferior a 300.000,00 euros (IVA no inclòs).

Aquest procediment s’haurà de tramitar d’acord amb la regulació establerta de l’article
17 i a l’article 18 de les presents Normes Internes de Contractació.
•

Procediment de concurrència d’ofertes o procediment obert:
AB podrà utilitzar indistintament, segons estimi oportú, el procediment de concurrència
d’ofertes o el procediment obert en els següents casos:

o

Per a contractes d’obres quan el valor estimat dels mateixos sigui d’un
import superior 650.000,00 euros (IVA no inclòs) i fins a un import
inferior al llindar marcat per l’art. 1.1 RDL 3/2020 (IVA no inclòs), vigent
en cada moment.

o

Per a contractes de servei i subministraments quan el valor estimat dels
mateixos sigui d’un import superior a 300.000,00 euros (IVA no inclòs) i
fins a un import inferior al llindar marcat per l’art. 1.1 RDL 3/2020 (IVA
no inclòs), vigent en cada moment.

o

Per a contractes de serveis relacionats a l’annex I del RDL 3/2020, quan
el valor estimat sigui fins a un import inferior al llindar marcat per l’art.
1.1 RDL 3/2020 (IVA no inclòs), vigent en cada moment.

Aquest procediment s’haurà de tramitar d’acord amb la regulació establerta en els articles
19 a l’article 22, ambdós compresos, de les presents Normes Internes de Contractació.
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2.- Amb caràcter excepcional, AB podrà utilitzar el procediment d’adjudicació directa per raons
diferents a l’import quan concorri alguna de les circumstàncies que es preveuen a l’article 23 de
les presents Normes Internes de Contractació.
AB podrà contractar directament la prestació, sol·licitant oferta a un contractista/proveïdor,
homologat o no, que compleixi els requisits de capacitat i solvència suficients per executar el
contracte.
Article 15. Adjudicació directa per raons d’import
AB podrà adjudicar de forma directa contractes d’obra, subministrament i serveis en els següents
supòsits, amb independència de la durada del contracte, la qual en tot cas haurà de respectar
allò previst a l’article 40 de les presents normes. Aquests contractes podran adjudicar-se
directament a qualsevol contractista/proveïdor homologat, prèvia petició d’oferta, sense
necessitat d’elaborar un plec de condicions. En tot cas, el contractista/proveïdor haurà de complir
els requisits de capacitat i solvència suficients per executar el contracte.
Article 16.

Desenvolupament del procediment d’adjudicació directa per raó de
l’import.

L’adjudicació d’un contracte de forma directa per raó de l’import requerirà la realització dels
següents tràmits:
a. Inici: En aquells casos en què sigui necessària la formalització d’un contracte, s’iniciarà
amb la sol·licitud de contractació. En la resta de casos aquest tràmit no és de compliment
obligatori.
b. Selecció del contractista/proveïdor: L’entitat seleccionarà el contractista/proveïdor
i li sol·licitarà l’oferta.
c. Presentació oferta: El proveïdor seleccionat presentarà la seva oferta en les condicions
i termini indicat per l’entitat.
d. Contracte: Formalització del contracte o acceptació de les condicions generals de
contractació d’acord amb el previst a l’article 4.1 de les presents Normes Internes de
Contractació.
Article 17. Procediment simplificat de concurrència d’ofertes
AB sol·licitarà ofertes, sempre que sigui possible, almenys a tres contractistes/proveïdors
homologats, que compleixin els requisits de capacitat i solvència suficients per executar el
contracte. En el supòsit que els contractistes/proveïdors que compleixin els criteris sigui inferior
a tres, AB podrà seguir el procediment amb aquell o aquells que ho compleixin.
Article 18.

Desenvolupament
d’ofertes

del

procediment

simplificat

de

concurrència

L’adjudicació de contractes mitjançant aquest procediment s’haurà d’ajustar als següents tràmits:
a.

Inici: S’iniciarà amb la sol·licitud de contractació.
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b.

Si s’escau, elaboració d’un document de caràcter tècnic o Plec de prescripcions
tècniques: Aquest haurà de contenir les condicions essencials de caràcter tècnic i abast
de la prestació a contractar.
c. Sol·licitud de presentació d’oferta (invitació): L’entitat sol·licitarà la presentació
d’una oferta als contractistes/proveïdors seleccionats, tot indicant-los si s’escau el o els
criteri/s que, en el seu conjunt, es tindran en compte per a la valoració de les mateixes
i, per tant, per a la contractació de la prestació.
Així mateix, les sol·licituds de presentació d’ofertes seran enviades, per correu electrònic
o altres mitjans electrònics, tot indicant el lloc i el termini màxim dins del qual aquestes
s’hauran de presentar. Els contractistes/proveïdors seleccionats enviaran les seves
ofertes via correu electrònic o altres mitjans electrònics que indiqui la invitació.
d. Recepció ofertes: Rebudes les ofertes, cadascuna d’elles serà valorada en el seu
conjunt i de forma comparativa amb la resta d’ofertes, tenint en compte el/s criteri/s
indicats a la sol·licitud de presentació d’oferta.
A la vista de les ofertes presentades pels contractistes/proveïdors, el responsable de la
contractació podrà decidir iniciar un procés de negociació, en el que es vetllarà per tal
que tots rebin el mateix tracte. En cas que no s’iniciï un procés de negociació, el contracte
s’adjudicarà a la millor oferta.
e. Resolució: Adjudicació del contracte per l’òrgan de contractació a favor del
contractista/proveïdor que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa.
f. Contracte: Formalització del contracte.
Article 19. Procediment de concurrència d’ofertes
1.- Aquest procediment de concurrència d’ofertes és un procediment de contractació on AB pot
consultar i negociar, o només consultar, les condicions dels contractes amb varis
contractistes/proveïdors homologats de la seva elecció (mínim tres, sempre que sigui possible), i
seleccionar l’oferta de forma justificada i d’acord amb els criteris de valoració i, si s’escau, amb la
negociació efectuada.
2.- En aquest procediment, AB adjudicarà el contracte a l’empresa que presenti la millor oferta
un cop finalitzada la negociació, si aquesta s’hagués produït.
3.- També podrà acudir-se a aquest procediment en aquells supòsits en els que les ofertes
rebudes en un procediment obert celebrat prèviament hagin estat declarades irregulars,
inacceptables o inadequades, o bé no s’hagin presentat ofertes, sempre que les condicions
originals del contracte no es modifiquin substancialment.
En aquest supòsits, sempre que sigui possible, es convidarà a tots els licitadors i només a ells i,
si això no fos possible, a un mínim de tres licitadors.
Article 20. Desenvolupament del procediment de concurrència d’ofertes.
L’adjudicació de contractes mitjançant aquest procediment s’haurà d’ajustar als següents tràmits:
a. Inici: S’iniciarà amb la sol·licitud de contractació.
b. Elaboració d’un Plec de condicions: Aquest haurà de contenir les característiques
bàsiques del contracte i les condicions essencials de caràcter tècnic, jurídic i econòmic.
S’inclourà el Plec de Prescripcions tècniques, si s’escau.
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c.

d.

e.

f.
g.
h.

Selecció dels contractistes/proveïdors a convidar: L’entitat seleccionarà, sempre
que sigui possible, a un mínim de tres contractistes/proveïdors homologats, atenent a la
capacitat i solvència que es requereixi en atenció a l’objecte contractual.
Invitacions: L’entitat convidarà als contractistes/proveïdors seleccionats. Les invitacions
caldrà enviar-les, per correu electrònic o altres mitjans electrònics , a tots els escollits,
assenyalant la data límit i lloc per a la presentació de les ofertes, adjuntant el Plec de
condicions o indicant el lloc on estarà a disposició dels seleccionats.
Presentació ofertes: Els empresaris seleccionats presentaran les seves ofertes en les
condicions i termini indicat en la invitació.
Recepció ofertes: Rebudes les propostes o ofertes pels contractistes/proveïdors, el
responsable de la contractació podrà decidir iniciar un procés de negociació, en el que
es vetllarà per tal que tots rebin el mateix tracte. En cas que no s’iniciï un procés de
negociació, el contracte s’adjudicarà a la millor oferta d’acord amb els criteris establerts
en el Plec de Condicions.
Valoració ofertes: Les ofertes es valoraran en atenció als criteris previstos en el Plec
de condicions.
Resolució: Adjudicació del contracte per l’òrgan de contractació a favor del
contractista/proveïdor que presenti la millor oferta.
Contracte: Formalització del contracte.

Article 21. Procediment obert
1.- En el procediment obert tot licitador interessat que reuneixi els requisits de capacitat i
solvència establerts al plec de condicions podrà presentar ofertes, quedant exclosa tota
negociació dels termes, condicions i requisits del contracte amb els licitadors. El termini per a la
presentació d’ofertes haurà de ser d’un mínim de 8 dies a comptar des de la data de l’anunci de
licitació. La convocatòria de la licitació es realitzarà mitjançant anunci publicat a l’apartat de
proveïdors de la pàgina web d’AB o a través d’altres mitjans que garanteixin la seva difusió.
2.- En qualsevol cas, amb independència del valor estimat del contracte, AB podrà acollir-se al
procediment obert per a adjudicar un determinat contracte.
Article 22. Desenvolupament del procediment obert
El procediment obert s’ajustarà als següents tràmits:
a. Inici: S’iniciarà amb la sol·licitud de contractació.
b. Elaboració d’un Plec de condicions: Aquest haurà de contenir les condicions
essencials de caràcter tècnic, jurídic i econòmic, les característiques bàsiques del
contracte i els criteris d’adjudicació. Així mateix, s’elaborarà un Plec de prescripcions
tècniques, si s’escau.
c. Anunci: Publicació de l’anunci de licitació.
d. Presentació ofertes: Els empresaris interessats presentaran les seves ofertes en
les condicions i termini indicat a l’anunci.
e. Valoració ofertes: Rebudes les propostes o ofertes s’iniciarà el procés de valoració
de les mateixes.
f. Resolució: Adjudicació del contracte per l’òrgan de contractació a favor del
contractista/proveïdor que presenti la millor oferta atenent als criteris de valoració
establerts al Plec.
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g. Publicació: El resultat del procediment de contractació serà publicat a la pàgina web
d’aquesta entitat.
h. Contracte: Formalització del contracte.
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Article 23. Adjudicació directa per raons diferents a l’import.
AB podrà procedir a l’adjudicació directa a un contractista/proveïdor del contracte per raons
diferents a l’import en els següents supòsits:
-

Contractació d’emergència o extremada urgència: s’entendrà per emergència o
extremada urgència els supòsits en que AB hagi d’actuar de manera immediata a causa
d’esdeveniments catastròfics, situacions que hagin de ser resoltes de forma immediata
perquè suposin un perill, o situacions imprevistes per l’entitat que impedeixin adjudicar
el contracte seguint algun dels procediments establerts a la present normativa. La
contractació d’emergència o extremada urgència caldrà que quedi degudament
justificada mitjançant informes tècnics i jurídics.

-

Quan les obres, els subministraments o els serveis només puguin ser proporcionats per
un operador econòmic concret per alguna de les següents raons:

i)

L’objectiu de la contractació és la creació o adquisició d’una obra d’art
o actuació artística única,

ii)

L’absència de competència per raons tècniques,

iii)

La protecció de drets exclusius, inclosos els de propietat intel·lectual o
industrial.

Les excepcions establertes en els incisos ii) i iii) només s’aplicaran quan no existeixi
alternativa o substitut raonable.
-

Quan els contractes regulats a la present normativa s’adjudiquin a empreses del Grup
empresarial del que forma part AB, entenent-se com a tal el que s’estableix a l’article 42
del Codi de Comerç.

-

En el cas de contractes de subministrament, pels lliurament addicionals efectuats pel
proveïdor inicial que constitueixin, bé una reposició parcial del subministraments o
instal·lacions d’us corrent, o bé una extensió de subministraments o instal·lacions
existents, quan un canvi de proveïdor obligui a AB a adquirir material amb
característiques tècniques diferents, donant lloc a incompatibilitats o problemes
desproporcionats d’utilització i manteniment.

-

Quan es tracti d’obres o serveis addicionals que no figurin en el projecte inicialment
contractat, ni en el primer contracte celebrat, però que resulti necessari executar com a
conseqüència de circumstàncies imprevistes, sempre que la seva execució es confiï al
contractista o prestador del servei que executi el contracte inicial i dites obres o serveis
no puguin separar-se tècnica o financerament del contracte principal, sense causar greus
inconvenients a l’entitat contractant, o encara que es pugui separar de l’execució del
contracte inicial, siguin estrictament necessàries pel seu perfeccionament.
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Quan es tracti de noves obres o serveis que consisteixin en la realització d’obres o de
serveis similars o addicionals encarregats al contractista/prestador del servei, titular d’un
contracte inicial adjudicat.
L’aplicació d’aquesta causa requerirà que en el procediment de contractació del contracte
inicial, el qual s’haurà adjudicat en base a algun dels procediments de les presents
normes, s’hagi tingut en consideració, de forma cumulativa, el següent:
▪
▪

El conjunt de possibles obres o serveis addicionals i les condicions en
què aquests seran adjudicats.
L’import total global, és a dir, el del contracte inicial i el de les possibles
obres o serveis addicionals.

De forma excepcional, i per aquells supòsits en què no sigui possible tenir en compte
l’encàrrec de noves obres o serveis en el procediment de contractació de la prestació
inicial, AB podrà igualment adjudicar aquestes noves obres o serveis en cas de ser
necessàries en base a aquest procediment, si de l’acumulació del valor estimat d’aquestes
i del contracte inicialment adjudicat no en resulta un import que hagués comportat
l’adjudicació del contracte inicial atenent un procediment diferent d’aquell emprat.
-

En els supòsits de compres d’ocasió, sempre que sigui possible adquirir els
subministraments aprofitant una ocasió especialment avantatjosa que s’hagi presentat
en un període de temps molt breu i que el seu preu de compra sigui considerablement
més baix que l’habitual de mercat.

-

Quan existeixi la possibilitat de comprar mercaderies en condicions especialment
avantatjoses, bé a un subministrador que cessi definitivament en la seva activitat
comercial, bé als administradors o liquidadors d’una societat immersa en un procediment
concursal o altre que pogués acabar amb al seva liquidació.

-

Quan la finalitat del contracte sigui únicament la investigació, l’experimentació, l’estudi o
el desenvolupament, i no l’obtenció d’una rendibilitat o la recuperació dels costos
d’investigació i desenvolupament, i sempre que l’adjudicació de l’esmentat contracte
s’entengui sens perjudici de la convocatòria d’una licitació pels contractes subsegüents
que persegueixin, en particular, les mateixes finalitats.

-

Quan s’hagi de contractar amb determinats operadors econòmics per raó de
consideracions mediambientals o de tipus social, especialment amb la finalitat de
promoure l’ocupació de persones amb dificultats per a la inserció al mercat laboral.

-

Si s’escau, quan es tracti de contractes de serveis de l’annex I del RDL 3/2020, quan
siguin contractats per a finalitats diferents a l’activitat d’aigua que determina la
subjecció d’AB al RDL 3/2020 (article 8).

-

Quan s’hagi de contractar la inserció d’espais publicitaris en mitjans de comunicació.
Aquesta contractació s’efectuarà en qualsevol cas respectant criteris objectius.

El contractista/proveïdor podrà estar homologat o no per AB.
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Article 24.

Desenvolupament del procediment d’adjudicació directa per raons
diferents a l’import.

L’adjudicació de contractes mitjançant aquest procediment s’haurà d’ajustar als següents tràmits:
a. Inici: S’iniciarà amb la sol·licitud de contractació per part del departament tècnic
corresponent elaborant-se a l’efecte un informe explicatiu de les necessitats que pretén
satisfer el contracte i que justifiqui l’existència de la causa habilitadora d’aquest
procediment.
b. Elaboració d’un document recollint les condicions tècniques del contracte, si
s’escau
c. Capacitat i solvència: Verificació per part de l’entitat que l’empresari seleccionat té
capacitat d’obrar i solvència, així com l’habilitació professional que en el seu cas fos
necessària per poder realitzar la prestació pretesa.
d. Sol·licitud d’oferta i presentació d’aquesta: El contractista/proveïdor presentarà
oferta dins el termini indicat per part d’AB.
f. Contracte: Formalització del contracte.
L’observança del anteriors tràmits no serà necessària en el cas que la contractació de les obres,
subministrament o serveis respongui a un supòsit d’emergència o extrema urgència. En aquest
cas, l’únic que caldrà justificar en el corresponent informe tècnic i jurídic és la concurrència d’una
causa d’emergència o extrema urgència. Així mateix, serà necessari que el contractista/proveïdor
accepti les condicions generals de contractació d’AB.
Article 25.

Còmput de terminis

Tots els terminis establerts a la present normativa interna s’entendran referits a dies naturals,
excepte que en la mateixa s’indiqui una altra modalitat de còmput.
No obstant, si l’últim dia del termini fos un dissabte, diumenge o dia festiu, s’entendrà que el
termini finalitza el primer dia hàbil següent.

Capítol II. De la presentació de les proposicions.
Article 26.

Forma de presentació de la documentació en els procediments
regulats en la present normativa

1.- Per la presentació de la documentació requerida en un procediment de contractació regulat a
la present normativa se seguiran els requisits, instruccions i condicions que es detallin al Plec de
condicions o documentació que es remeti als empresaris.
2.- Les proposicions dels interessats s’ajustaran al què es prevegi al Plec de condicions o
documentació que es remeti als empresaris i la seva presentació suposarà l’acceptació
incondicionada per l’empresari del contingut de la totalitat de les clàusules o condicions i/o termes
dels que hagin estat informats, sense cap excepció o reserva.
3.- Cap empresari podrà presentar més d’una oferta, sens perjudici de la possibilitat de presentar
variants o millores, si així està previst. Tampoc es podrà subscriure cap oferta amb unió temporal
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o agrupacions d’empresaris si s’ha fet individualment, ni figurar en més d’una unió temporal o
agrupacions d’empresaris. La infracció per aquests incompliments donarà lloc a la inadmissió de
totes les ofertes que hagi subscrit.
4.- En cas que es tracti d’un procediment en el que hi hagi concurrència, no seran admeses les
ofertes presentades fora del termini (dia i hora) d’admissió establert per AB. Aquest termini podrà
ser ampliat com a conseqüència d’incidències tècniques, complexitat tècnica de l’objecte del
contracte o altres supòsits que requereixin major temps per a la confecció de les propostes.
5.- Tots els interessats han d’assenyalar en el moment de presentar llurs propostes a més de la
seva direcció postal, una direcció de correu electrònic, nom, cognoms i telèfon d’una persona de
contacte per a les comunicacions i relacions que en general es derivin del procediment de licitació.
6.- En tots els procediments que es regulen a les presents Normes Internes de Contractació, les
proposicions aniran acompanyades d’una Declaració Responsable del candidat o licitador, en la
que s’indiqui expressament que compleix les condicions requerides al procediment, així com que
no concorre en cap prohibició de contractar d’entre les previstes a l’article 71 de la LCSP.
Sens perjudici de la presentació de la Declaració Responsable anteriorment esmentada, AB podrà
sol·licitar als operadors econòmics que presentin, en el termini que s’indiqui i en qualsevol
moment del procediment, la totalitat o alguns dels certificats i documents justificatius, quan resulti
necessari per a garantir el bon desenvolupament del mateix. El licitador a favor del qual s’hagi
efectuat l’adjudicació, haurà d’acreditar la possessió efectiva i validesa dels documents exigits.
En qualsevol cas, i per tal de garantir concloure satisfactòriament el procediment, l’òrgan de
contractació o Unitat tècnica podrà sol·licitar als participants que, en qualsevol moment anterior
a què es dicti la proposta d’adjudicació o l’adjudicació, aportin la documentació acreditativa del
compliment de les condicions de capacitat i solvència exigides per a ser adjudicatari del contracte.
7.- En els procediments on calgui presentar una oferta tècnica i una oferta econòmica, aquestes
es presentaran seguint els requisits i condicions que s’estableixin al Plec de condicions, carta
d’invitació o anunci.
Respecte a l’oferta econòmica, quan en la mateixa existeixi discrepància entre l’import indicat en
números i l’indicat en lletres, prevaldrà l’import indicat en lletres. Igualment, caldrà indicar com
a partida independent l’import de l’IVA que hagi de ser repercutit. En el supòsit que l’oferta
econòmica no especifiqui res en relació a l’IVA, s’entendrà que a l’oferta econòmica aquest no hi
està inclòs.
Article 27. Garanties provisionals
1.- Amb caràcter general, AB no exigirà la presentació d’una garantia provisional per a la
participació en els procediments regulats a la present normativa.
2.- En el cas que es consideri necessària l’exigència d’una garantia provisional en funció del tipus
de contracte, AB podrà exigir la constitució de la mateixa per un import que, en cap cas, podrà
superar el 5% del pressupost del contracte, amb la finalitat de dotar de serietat a les sol·licituds
de participació i a les ofertes i el seu manteniment.
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3.- Les garanties es constituiran mitjançant aval bancari o contracte d’assegurança de caució. En
el seu cas, AB podrà admetre que aquesta sigui constituïda per qualsevol de les formes admeses
en dret.
Article 28. Qualificació de la documentació, defectes i omissions esmenables.
1.- La documentació presentada pels empresaris relativa a la seva aptitud per contractar i que
estigui incompleta podrà ser objecte d’esmena. Aquesta esmena s’haurà de produir en el termini
que requereixi AB, no podent superar els 5 dies.
2.- Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits a la
data fixada com a límit per a la participació en el corresponent procediment, i esmenables aquells
que facin referència a la mera falta d’acreditació dels mateixos.
Article 29. Valoració de les proposicions/ofertes
1.- Les ofertes tècniques i econòmiques seran analitzades i valorades atenent als criteris de
valoració establerts al Plec de condicions o a la carta d’invitació/sol·licitud de presentació d’oferta,
si s’escau.
2.- Si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació examinada i admesa,
excedís del pressupost base de licitació màxim permès, o comportés error manifest en l’import
de la proposició, o existís reconeixement per part de l’empresari de que conté error o
inconsistència que la facin inviable, serà rebutjada. Per contra, el canvi o omissió d’algunes
paraules del model, mentre que ni una cosa ni l’altra alterin el seu sentit, no serà causa suficient
per rebutjar la proposició.
3.- Les ofertes que siguin rebutjades o les exclusions dels empresaris es contemplaran a l’acord
d’adjudicació, comunicant-se, per tant, juntament amb el resultat del procediment de
contractació.
Article 30. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
Si s’escau, l’anormalitat o desproporcionalitat de les ofertes serà determinada per AB en el Plec
de condicions o en la documentació que regeixi el procediment de contractació.
Si alguna o algunes ofertes resulten anormalment baixes en relació a la prestació a executar, AB
abans de rebutjar-les, sol·licitarà per escrit a qui les hagués presentat les precisions i justificacions
que estimi oportunes sobre la composició de la oferta corresponent i comprovarà dita composició
tenint en compte les explicacions facilitades. Per sol·licitar aquesta justificació AB fixarà un termini
de resposta no inferior a 3 dies ni superior a 5 dies comptats des de la recepció de la petició
d’aquestes explicacions.
Un cop rebudes les explicacions, els tècnics avaluaran la seva viabilitat i emetran un informe al
respecte sobre si pot ser admesa o no l’oferta anormalment baixa.
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Article 31. Aplicació dels criteris d’adjudicació
1.- Els criteris en els que es basarà l’adjudicació dels contractes subjectes a la present normativa
als efectes de considerar la millor oferta es determinaran sobre la base de relació qualitat-preu o
qualitat-cost, emprant un plantejament que contempli una relació cost-eficàcia (cost – vida útil).
2.- Quan el criteri d’adjudicació sigui exclusivament el preu ofertat, s’atorgarà la puntuació
màxima al preu més baix. A la resta de supòsits, per determinar la millor oferta els criteris que
es tindran en compte seran, a títol enunciatiu no limitatiu, el preu i els criteris vinculats amb
l’objecte del contracte com la qualitat, inclòs el valor tècnic, les característiques estètiques i
funcionals, l’accessibilitat, els terminis d’execució o lliurament de la prestació, el cost d’utilització,
la possibilitat de recanvis i seguretat del subministrament, la rendibilitat, la disponibilitat i cost
dels recanvis, el manteniment, l’assistència tècnica, el servei postvenda o altres similars, així com
criteris vinculats amb pràctiques que afavoreixin el Desenvolupament Sostenible (característiques
mediambientals, polítiques socials, seguretat laboral, ...).
3.- Els criteris de valoració de les ofertes i, en el seu cas, la seva ponderació, es detallaran quan
s’escaigui al Plec de condicions o documentació que regeixi la contractació.
Capítol III. De l’adjudicació dels contractes.
Article 32. Adjudicació
1.- El termini per realitzar l’adjudicació es podrà fixar al Plec de condicions o, en el seu cas, a la
resta de documentació confeccionada per AB per a la contractació. Amb caràcter general serà un
termini no superior a un mes quan el criteri sigui únicament el preu ofert, o no superior a sis
mesos quan existeixin altres criteris de valoració o negociació, comptats a partir de la data de
presentació de les ofertes. En qualsevol cas aquests terminis sempre tindran la consideració de
terminis ampliables.
2.- Transcorreguts els terminis assenyalats per l’adjudicació sense que s’hagi dictat l’acord
d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta i a que se’ls retorni o cancel·li
la garantia constituïda, sense cap mena d’indemnització. No obstant, AB podrà sol·licitar als
participants que mantinguin la seva oferta per un termini superior, mantenint-se el procediment
amb aquells que acceptin la pròrroga.
3.- L’òrgan de contractació de l’entitat resoldrà de forma motivada sobre l’adjudicació, tenint,
alternativament, la facultat d’adjudicar el contracte a la millor proposició o deixar desert el
procediment.
4.- L’òrgan de contractació podrà deixar sense efecte el procediment de contractació, quan
concorrin circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de manera lògica i raonable, ho
justifiquin, podent igualment desistir o renunciar al procediment de contractació per motius
degudament motivats a l’expedient.
5.- El resultat de l’adjudicació es comunicarà motivadament en el termini màxim de 10 dies a
l’adjudicatari i a la resta de proveïdors que haguessin participat en el procediment de contractació.
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6.- En els procediments d’adjudicació directa no s’adoptarà formalment un acord d’adjudicació,
procedint-se directament a la formalització del contracte, si s’escau.

Article 33. Efectes de l’adjudicació i formalització del contracte
1.- Els contractes es perfeccionen a la signatura del document contractual corresponent, qualsevol
que sigui el procediment o la forma d’adjudicació utilitzada. En els casos en què no es formalitzi
un contracte específic, el perfeccionament tindrà lloc amb l’acceptació de les condicions generals
de contractació d’AB que consten publicades a l’apartat de “proveïdors” de la seva pàgina web.
2.- En el procediment de concurrència d’ofertes o en el procediment obert els
contractistes/proveïdors participants no adjudicataris tenen dret, en el termini màxim de 3 dies
des de la comunicació de l’adjudicació, a sol·licitar per escrit a l’òrgan de contractació el motius
pels quals la seva candidatura ha estat rebutjada, no seleccionada o no adjudicada. A tal efecte,
l’òrgan de contractació, en el termini màxim de 10 dies a comptar des de la sol·licitud, haurà de
posar en coneixement del contractista/proveïdor que li hagi sol·licitat els motius pels quals la
candidatura ha esta rebutjada, no seleccionada o no adjudicada.
3.- El contracte s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document privat atenent al model
que AB haurà posat a disposició dels contractistes/proveïdors. El contracte es signarà per les
parts en el termini que indiqui AB i com a màxim de 30 dies a comptar des de la data de notificació
de l’adjudicació i, si s’escau, prèvia aportació de la documentació addicional que requerís l’òrgan
de contractació.
4.- En el supòsit que l’adjudicatari no atengués el requeriment d’AB, no complís els requisits per
a la celebració del contracte o impedís que es formalitzés en el termini assenyalat, aquest quedarà
obligat a indemnitzar a AB per tots els danys i perjudicis causats. Igualment, AB podrà procedir
a deixar sense efecte l’adjudicació i adjudicar el contracte a la següent millor oferta.
Article 34. Garanties definitives
1.- AB podrà exigir la constitució de garanties definitives amb caràcter previ a la formalització del
contracte o, en el seu cas, acceptació de les condicions generals de contractació d’AB. El seu
import i forma s’establirà en el Plec de condicions o en la documentació que regeixi la
contractació, i en cap cas aquestes podran excedir del 12% de l’import d’adjudicació, sense IVA,
i en el cas de preus unitaris del 12 % de l’import de licitació, sense IVA.
2.- Les garanties quedaran afectades al compliment del contracte per part del contractista fins al
moment de la finalització del termini de garantia que es reguli en el contracte i, en particular, al
pagament de les penalitats que s’imposin, així com per la reparació dels possibles danys i
perjudicis ocasionats pel contractista durant l’execució del contracte.
3.- Les garanties es constituiran mitjançant aval bancari o contracte d’assegurança de caució. En
el seu cas, AB podrà admetre que aquesta sigui constituïda per qualsevol de les formes admeses
en dret.
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TÍTOL V.- TÈCNIQUES DE CONTRACTACIÓ
Article 35. Acord Marc
1.- AB podrà formalitzar acords marc amb un o diversos contractistes/proveïdors homologats amb
la finalitat de fixar les condicions a les que haurà d’ajustar-se una determinada tipologia de
contractes durant un període concret.
2.- L’acord marc celebrat amb una o vàries empreses tindrà per objecte establir els termes que
hauran de regir en els contractes efectius que s’adjudiquin en el transcurs d’un període
determinat, particularment en el que fa referència als preus i, en el seu cas, a les quantitats
previstes.
3.- La durada dels acords marc no podrà superar el termini de 3 anys. No obstant això, atenent
a la naturalesa del contracte i per causes degudament justificades, podrà preveure’s una durada
superior a 3 anys.
4.- L’acord marc s’adjudicarà a través del procediment de concurrència d’ofertes o del
procediment obert establert a la present normativa.

Article 36. Desenvolupament de l’acord marc
L’acord marc s’ajustarà als següents tràmits:
a. Inici: S’iniciarà amb una sol·licitud de contractació.
b. Elaboració d’un Plec de Condicions: Aquest haurà de contenir les condicions
essencials de caràcter tècnic, jurídic i econòmic, les característiques bàsiques del
contracte. Si s’escau, s’elaborarà un Plec de prescripcions tècniques.
c. Enviament d’invitacions/anunci: Enviament de les invitacions a participar als
candidats que compleixin els requisits de capacitat i solvència. En el supòsit que AB
decideixi realitzar un anunci de licitació de l’acord marc, l’enviament de les invitacions es
substituirà per l’anunci de licitació de l’acord marc, podent presentar ofertes els
contractistes/proveïdors homologats i no homologats. En aquest moment estaran
plenament accessibles els Plecs de condicions, de Prescripcions Tècniques i la resta de
documentació necessària per la presentació de l’oferta.
d. Procediment: Els tràmits que s’hauran de seguir per adjudicar l’acord marc seran el que
s’indiquen a la present normativa interna en funció del procediment que s’utilitzi per a la
seva adjudicació (concurrència d’ofertes o obert establert a la present normativa interna).
e. Resolució: Adjudicació de l’acord marc per l’òrgan de contractació a favor de l’empresa
o empreses que haguessin presentat les millors ofertes.
f.

Contracte: Formalització del/s contracte/s marc.

Article 37. Desenvolupament dels contractes derivats de l’Acord Marc
Els contractes derivats de l’acord marc s’adjudicaran de conformitat amb les condicions
establertes a l’acord esmentat.
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Article 38. Central de compres
AB podrà contractar la realització d’obres, subministraments i serveis per mitjà d’una central de
compres en els supòsits contemplats al RDL 3/2020, la qual haurà d’haver realitzat la
corresponent licitació.
Article 39. Sistema dinàmic d’adquisició i subhasta electrònica
Per l’adjudicació de contractes mitjançant un sistema dinàmic d’adquisició o una subhasta
electrònica se seguiran els procediments previstos al RDL 3/2020, si bé serà suficient que la
publicitat d’aquests s’efectuï a través de l’apartat de “proveïdors” previst a la pàgina web d’AB.
TÍTOL VI.- DURADA, PRÒRROGA I MODIFICACIÓ DELS CONTRACTES
Article 40. Durada i pròrroga dels contractes
La durada dels contractes no podrà ser perpètua o indefinida i haurà d’establir-se tenint en
consideració la naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament.
La durada dels contractes regulats a les presents normes, incloses les pròrrogues que s’hagin
previst, no podrà superar els 3 anys. No obstant això, atenent a la naturalesa del contracte i per
causes degudament justificades, podrà preveure’s una durada superior a 3 anys.
El contracte podrà preveure una o vàries pròrrogues. La possibilitat de pròrroga haurà d’estar
inicialment prevista. La pròrroga serà acordada per l’òrgan de contractació, serà obligatòria per
l’empresari sempre que així s’estableixi al Plec de Condicions o a la resta de documentació
confeccionada per AB per a la contractació i haurà de formalitzar-se per escrit.
Article 41. Modificacions contractuals
1.- Un cop perfeccionat el contracte, aquest només es podrà modificar quan així s’hagi previst
expressament en el Plec o en la documentació que regeixi la contractació. En tot cas, les
modificacions contractuals estimades no podran igualar o superar el llindar econòmic previst per
aquella tipologia contractual al RDL 3/2020.
No obstant, en aquells procediments en què no s’hagin previst eventuals modificacions
contractuals, aquestes no podran superar el 15% del preu del contracte i en cap cas podrà igualar
o superar el llindar econòmic previst per aquella tipologia contractual al RDL 3/2020
2.- Les modificacions seran obligatòries pel contractista i hauran de ser acordades per l’òrgan de
contractació, prèvia justificació tècnica i jurídica de l’existència de la modificació. La modificació
del contracte caldrà que es formalitzi per escrit, previ reajustament de la garantia definitiva, en
el seu cas.
3.- Addicionalment a allò previst a l’apartat primer, en els contractes d’obres en els que la
determinació del preu es realitzi mitjançant unitats d’execució, no tindran la consideració de
modificacions contractuals:
•

aquelles variacions que es produeixin en el número d’unitats realment executades sobre
les previstes o,
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•

aquelles variacions que derivin de la introducció de noves unitats d’obra que no comportin
una modificació significativa del Projecte inicial.

Aquestes variacions, tant si concorren ambdues com únicament una d’elles, no podran
representar un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte. En aquests
casos, les variacions podran ser recollides a les corresponents certificacions mensuals o la
certificació final, sense cap tramitació addicional.
Així mateix, en cas de concórrer les variacions que es preveuen en el present apartat i, al mateix
temps, modificacions contractuals, no es podrà igual o superar el llindar econòmic previst per als
contractes d’obres al RDL 3/2020.

Barcelona, 12 de Gener de 2022

Rubén Ruiz Arriazu
Director General Aigües de Barcelona
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