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INSTRUCCIONS PER LES QUALS ES REGULEN ELS 

PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ NO SUBJECTES 
A REGULACIÓ HARMONITZADA 

 
 
 
 
1.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
El consorci Turisme de Catalunya, als efectes d’aplicació de la  Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de contractes del sector públic ( BOE de 31.10.2007, núm. 261), té la 
consideració de poder adjudicador d’acord amb l’establert en el seu article 3 apartat 
tercer.  
 
 
1.1.- Objecte 
 
L’objecte d’aquestes instruccions és la regulació dels procediments de contractació 
d’aquesta entitat amb la finalitat de garantir l'efectivitat dels principis de publicitat, 
concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, i l'adjudicació 
del contracte a l'oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
 
1.2.- Àmbit d'aplicació 
 
Aquestes instruccions seran d’aplicació als procediments de contractació per a 
l'adjudicació dels contractes que no estiguin subjectes a una regulació harmonitzada 
d'acord amb la  LCSP. 
 
Els contractes no subjectes a regulació harmonitzada són els següents: 
 

• Contractes d’obres i concessió d’obres públiques d’un import inferior a 
5.150.000€, IVA exclòs. 

 

• Contractes de serveis inclosos en les categories d’1 a 16 de l’annex II de la 
LCSP d’un import inferior a 206.000, IVA exclòs.  

 

• Contractes de serveis inclosos en les categories de 17 a 27 de l’annex II de la 
LCSA . 

 

• Contractes de subministrament d’un import inferior a 206.000€, IVA exclòs. 
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1.3.-Definició dels tipus de contractes segons el seu objecte. 
 
Són contractes d’obres els que tenen per objecte la realització d’una obra o l’execució 
d’algun dels treballs enumerats a l’annex I de la LCSP o la realització per qualsevol 
mitjà d’una obra que respongui a les necessitats especificades per l’entitat del sector 
públic contractant. A més d’aquestes prestacions, el contracte pot comprendre, si 
s’escau, la redacció del projecte corresponent. 
 
Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l’adquisició, 
l’arrendament financer o l’arrendament, amb opció de compra o sense, de productes o 
béns mobles. 
  
Són contractes de serveis els que tenen per objecte prestacions de fer, consistents en 
el desenvolupament d’una activitat o dirigides a obtenir un resultat diferent d’una obra 
o un subministrament. 
 
 
1.4.- Regim jurídic dels contractes i jurisdicció competent   
 
Els contractes subscrits pel consorci Turisme de Catalunya inclosos dins de l’àmbit 
d’aplicació d’aquestes instruccions tenen naturalesa privada, sent competent per 
conèixer de les qüestions litigioses que puguin sorgir relatives a la seva preparació, 
adjudicació, efectes, compliment i extinció de la jurisdicció civil. 
 
 
1.5.- Necessitat i idoneïtat del contracte  
 
El consorci de Turisme de Catalunya no podrà subscriure altres contractes que els que 
siguin necessaris per al compliment i realització dels seus fins institucionals. A aquest 
efecte,  la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant un 
contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, s’han de 
determinar amb precisió i se n’ha de deixar constància en la documentació 
preparatòria, abans de començar el procediment encaminat a la seva adjudicació.  
 
 
1.6.-Termini i durada dels contractes  
 
Per establir la durada dels contractes s’ha de tenir en compte la naturalesa de les 
prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre 
periòdicament a concurrència la realització de les mateixes.  
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1.7.- Llibertat de pactes 
 
En els contractes del consorci Turisme de Catalunya s’hi poden incloure qualssevol 
pactes, clàusula i condició sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a 
l’ordenament jurídic i als principis de bona administració.  
 
S’estableix la possibilitat de fusionar prestacions corresponents a diferents contractes 
en un contracte mixt quan aquestes prestacions estiguin directament vinculades entre 
sí i mantinguin relacions de complementarietat que exigeixin la seva consideració i 
tractament com una unitat funcional dirigida a la satisfacció d’una determinada 
necessitat o a la consecució d’un fi institucional propi de l’ens, organisme o entitat 
contractant. 
 
 
1.8. Contingut mínim del contracte. 
 
Llevat que ja estiguin recollides en els plecs, els contractes que subscriguin els ens, 
organismes i entitats del sector públic han d’incloure, necessàriament, les mencions 
següents: 
 
a) La identificació de les parts. 
b) L’ acreditació de la capacitat dels signants per subscriure el contracte. 
c) Definició de l’objecte del contracte. 
d) Referència a la legislació aplicable al contracte. 
e) L’enumeració dels documents que integren el contracte. 
f) El preu cert, o la forma de determinar-lo. 
g) La durada del contracte o les dates estimades per començar-ne l’execució i per a la 
finalització, així com la de la pròrroga o pròrrogues, si estan previstes. 
h) Les condicions de recepció, lliurament o admissió de les prestacions. 
i) Les condicions de pagament. 
j) Els supòsits en què escau la resolució. 
k) El crèdit pressupostari o el programa o rúbrica comptable amb càrrec al qual 
s’abonarà el preu, si s’escau. 
l) L’extensió objectiva i temporal del deure de confidencialitat que, si s’escau, s’imposi 
al contractista. 
 
 
1.9. Perfecció dels contractes.  
 
El contractes als quals els hi són d’aplicació aquestes instruccions es perfeccionen en 
el moment de la seva signatura.  
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1.10.- Caràcter formal de la contractació 
  
El consorci Turisme de Catalunya no podrà contractar verbalment.  
 
 
1.11.- Règim de recursos i mesures provisionals 
 
El recurs especial en matèria de contractació previst en l’article 37 de la LCSP serà 
aplicable als procediments d’adjudicació dels contractes de serveis compresos en les 
categories de 17 a 27 de l’annex II de l’esmentada llei que siguin de quantia igual o 
superior a 206.000€, IVA exclòs. 
 
Així mateix, resultarà d'aplicació en els procediments d'adjudicació a què es refereix 
l’apartat anterior el que es preveu en l’article 38 de la LCSP en relació amb la 
sol·licitud i l'adopció de mesures provisionals. 
 
 
2.- PARTS EN EL CONTRACTE 
 
 
2.1 Òrgan de contractació. 
 
D’acord amb allò previst als estatuts del consorci Turisme de Catalunya, aprovats 
mitjançant  Decret 89/1997, d’1 d’abril ( DOGC 9.4.1997, núm. 2367) i a l’acord del 
Consell General de data 21 de gener de 2002, en relació amb l’acord del Comitè 
Executiu de data 6 de maig de 2008,  els òrgans de contractació del consorci Turisme 
de Catalunya són: 
 

• El director de Turisme de Catalunya fins a la quantitat de 50.000 €, IVA exclòs. 
 

• El President del Comitè Executiu del consorci Turisme de Catalunya des de 
50.000,01€, IVA exclòs, fins a 206.000 €, IVA exclòs. 

 

• El Comitè Executiu del consorci Turisme de Catalunya a partir de 206.000,01 €, 
IVA exclòs. 

 
 
2.2 Mesa de contractació  
 
En els procediments de contractació inclosos dins l’àmbit d’aplicació d’aquestes 
instruccions no serà obligatòria l’assistència d’una mesa de contractació. No obstant 
això, l’òrgan de contractació podrà establir la necessitat de constituir la mesa de 
contractació per aquells contractes que consideri oportú. En aquest cas, els membres 
de la mesa hauran de ser nomenat pel mateix òrgan de contractació.  
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2.3 Responsable del contracte. 
 
Els òrgans de contractació podran designar un responsable del contracte, al qual 
correspon supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions 
necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitza 
correctament, dins l’àmbit de facultats que aquells li atribueixin. 
 
 
2.4. Perfil del contractant integrat. 
 
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la 
seva activitat contractual, i sens perjudici d’utilitzar altres mitjans de publicitat en els 
casos que exigeix la LCSP, els òrgans de contractació han de difondre, a través 
d’Internet, el seu perfil de contractant. 
 
 
2.5.- Aptitud i capacitat dels contractistes: 
 
 
2.5.1.- Condicions per contractar:  
 
Només poden contractar amb el sector públic les persones naturals o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en 
cap prohibició de contractar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica 
o professional. Així mateix, els empresaris hauran de tenir, a més, l’habilitació 
empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per dur a terme l'activitat o 
prestació que constitueixi ’objecte del contracte. 
 
Les persones físiques o jurídiques d'estats no pertanyents a la Unió Europea 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 la participació 'd'empreses espanyoles en 
la contractació amb l'Administració i amb els ens, organismes o  entitats del sector 
públic assimilables ais enumerats a l’article 3 de la LCSP, de manera substancialment 
anàloga. A més, és necessari per subscriure contractes d'obres que aquestes 
empreses tinguin oberta una sucursal a Espanya, amb designació d'apoderats o 
representants per a les seves operacions, i que estiguin inscrites en el Registre 
Mercantil.  
 
No poden concórrer a les licitacions aquelles empreses que hagin participat en 
l‘elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del 
contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure 
concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte a la resta de les empreses 
licitadores. Així mateix, els contractes que tinguin per objecte la vigilància, supervisió, 
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control i direcció de l'execució d'obres i instal·lacions no es poden adjudicar a les 
mateixes empreses adjudicatàries dels corresponents contractes d'obres, ni a les 
empreses vinculades a aquestes, entenent com a tals les que es trobin en algun dels 
supòsits que preveu l’article 42 del Codi de comerç. 
 
Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries de contractes les prestacions 
dels quals estiguin compreses dins els fins, objecte o àmbit d'activitat que, d'acord amb 
els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis. 
 
Els qui concorrin individualment o conjuntament amb altres a la licitació d'una 
concessió d'obres públiques, poden fer-ho amb el compromís de constituir una societat 
que serà la titular de la concessió. La constitució i, si s'escau, la forma de la societat 
s'han d'ajustar al que estableixi, per a determinats tipus de concessions, la legislació 
específica corresponent. 
 
Les empreses no espanyoles d'estats membres de la Unió Europea han d'estar 
habilitades, d'acord amb la legislació de l'Estat en què estiguin establertes, per 
realitzar la prestació de què es tracti. Quan la legislació de l’Estat en què estiguin 
establertes aquestes empreses exigeixi una autorització especial o la pertinença a una 
determinada organització per poder prestar-hi el servei de què es tracti, han d'acreditar 
que compleixen aquest requisit. 
 
Les unions d'empresaris que es constitueixin temporalment han indicar els noms i les 
circumstàncies dels que les constitueixin i la participació de cadascun, així com que 
assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió temporal si resulten 
adjudicataris del contracte, cas en què hauran de formalitzar-la en escriptura pública i 
ha de tenir una durada que coincideixi amb la del contracte fins a la seva extinció. Els 
empresaris que concorrin agrupats en unions temporals queden obligats solidàriament 
i han de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poders suficients per 
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins que aquest 
s'extingeixi, sens perjudici de I'existència de poders mancomunats que puguin atorgar 
per a cobraments i pagaments d'una quantia significativa. 
 
 
2.5.2. Acreditació de la capacitat de contractar 
 
La capacitat d’obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques s’acredita 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en 
què constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si 
s’escau, en   registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de 
què es tracti. 
 
La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que són nacionals d’estats 
membres de la Unió Europea s’acredita per la seva inscripció en el registre procedent 
d’acord amb la legislació de l’Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació 



 

 7

d’una declaració jurada o un certificat, en els termes que s’estableixin per reglament, 
d’acord amb les disposicions comunitàries aplicables. 
 
Els altres empresaris estrangers han d’acreditar la seva capacitat d’obrar amb un  
informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya a l’Estat corresponent o de 
l’oficina consular en l’àmbit territorial del qual radiqui el domicili de l’empresa. 
 
 
2.5.3.Acreditació de la solvència: 
 
La solvència econòmica i financera i tècnica o professional s’acreditarà mitjançant 
l’aportació dels documents que determini l’òrgan de contractació d’entre els que 
estableixen els articles 64 a 68 de la LCSP. 
 
La classificació de l’empresari acredita la seva solvència per a la realització de 
contractes del mateix tipus que aquells per als quals s’hagi obtingut i per a la 
formalització dels quals no s’exigeixi tenir-la. 
 
No obstant això, l’òrgan de contractació del consorci Turisme de Catalunya podrà 
admetre altes mitjans de prova de la solvència diferents dels anteriors.  
 
 
2.6. Prohibicions per contractar  
 
No poden contractar amb el consorci Turisme de Catalunya les persones en què es 
doni alguna de les circumstàncies següents: 
 

a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma per delictes d’associació 
il·lícita, corrupció en transaccions econòmiques internacionals, tràfic 
d’influències, suborn, fraus i exaccions il·legals, delictes contra la hisenda 
pública i la Seguretat Social, delictes contra els drets dels treballadors, 
malversació i receptació i conductes afins, delictes relatius a la protecció del 
medi ambient, o a una pena d’inhabilitació especial per a l’exercici de professió, 
ofici, indústria o comerç. La prohibició de contractar inclou les persones 
jurídiques els administradors o representants de les quals, vigent el seu càrrec 
o representació, es trobin en la situació esmentada per actuacions realitzades 
en nom o a benefici de les persones jurídiques esmentades, o en les quals 
concorrin les condicions, qualitats o relacions que requereixi la corresponent 
figura de delicte per ser-ne subjecte actiu 

 
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarades insolvents en 

qualsevol procediment, trobar-se declarades en concurs, estar subjectes a 
intervenció judicial o haver estat inhabilitades de conformitat amb la Llei 
22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període 
d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs. 
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c) Haver estat sancionades amb caràcter ferm per infracció greu en matèria de 

disciplina de mercat, en matèria professional o en matèria d’integració laboral i 
d’igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les persones amb discapacitat o 
per infracció molt greu en matèria social, incloses les infraccions en matèria de 
prevenció de riscos laborals, d’acord amb el que disposa el Text refós de la Llei 
sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 
5/2000, de 4 d’agost, o en matèria mediambiental, d’acord amb el que estableix 
el Reial decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte 
ambiental; la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes; la Llei 4/1989, de 27 de 
març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres; la Llei 
11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos; la Llei 10/1998, de 21 
d’abril, de residus; el Text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i 
control integrats de la contaminació. 

 
d) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de 

Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que es 
determinin per reglament. 

 
e)  Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què es 

refereix l’article 130.1.c) de la LCSP o en facilitar qualsevol altra dada relativa a 
la seva capacitat i solvència, o haver incomplert, per una causa que li sigui 
imputable, l’obligació de comunicar la informació que preveuen l’article 59.4 i 
l’article 305 de la mateixa LCSP. 

 
f) Que la persona física o els administradors de la persona jurídica estiguin 

incursos en algun dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació 
dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de 
l’Administració General de l’Estat; de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o 
que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que s’hi 
estableixen. La prohibició inclou les persones jurídiques en el capital de les 
quals participin, en els termes i quanties establertes a la legislació esmentada, 
el personal i els alts càrrecs de qualsevol Administració pública, així com els 
càrrecs electes al servei d’aquestes. La prohibició també s’estén, en els dos 
casos, als cònjuges, persones vinculades amb una relació anàloga de 
convivència afectiva i descendents de les persones a què es refereixen els 
paràgrafs anteriors, sempre que, respecte dels últims, les persones 
esmentades en tinguin la representació legal.  

 
g) Haver contractat persones respecte de les quals s’hagi publicat en el «Butlletí 

Oficial de l’Estat» l’incompliment a què es refereix l’article 18.6 de la Llei 
5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres 



 

del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, pel fet 
d’haver passat a prestar serveis en empreses o societats privades directament 
relacionades amb les competències del càrrec ocupat durant els dos anys 
següents a la data de cessament en el càrrec. La prohibició de contractar es 
manté durant el temps que continuï dins l’organització de l’empresa la persona 
contractada amb el límit màxim de dos anys a comptar del cessament com a alt 
càrrec.  

 
La prova, per part dels empresaris, que no estan incursos en prohibicions per 
contractar es pot realitzar mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, 
segons els casos, i quan aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat 
competent, pot ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una  
autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat. 
 
Quan es tracti d’empreses d’estats membres de la Unió Europea i aquesta possibilitat  
sigui prevista a la legislació de l’Estat respectiu, també es pot substituir per una 
declaració responsable, atorgada davant una autoritat judicial. 
 
 
2.7.- Preu dels contractes. 
 
En els contractes del sector públic, la retribució del contractista consisteix en un preu 
cert que s’expressa en euros, sens perjudici que se’n pugui fer el pagament mitjançant 
el lliurament d’altres contraprestacions en els casos en què aquesta o altres lleis ho 
prevegin. 
 
El valor estimat dels contractes el determina l’import total, sense incloure-hi l’impost 
sobre el  valor afegit. En el càlcul de l’import total estimat s’hi ha de tenir en compte 
qualsevol forma d’opció eventual i les eventuals pròrrogues del contracte. Així mateix, 
es tindran en compte la quantitats de les primes  o pagaments als candidats o 
licitadors/es en el càlcul del valor estimat del contracte.  
 
Els preus fixats en el contracte podran ser revisats o actualitzats en la forma pactada 
en el contracte o, en un altre cas, quan hagin de ser ajustats, a l’alça o a la baixa, per 
tenir en compte les variacions econòmiques que s’esdevinguin durant l’execució del 
contracte.  
 
Els contractes, quan la seva naturalesa i objecte ho permetin, podran incloure 
clàusules de variació de preus en funció del compliment de determinats objectius de 
terminis o de rendiment, així com penalitzacions per incompliment de clàusules 
contractuals, i han de determinar amb precisió els supòsits en què es produiran 
aquestes variacions i les regles per determinar-les.  
 
 
 



 

2.8 Garanties. 
 
L’òrgan de contractació podrà exigir garantia provisional als licitadors/es o candidats 
per tal de  respondre del manteniment de les seves ofertes fins a l’adjudicació del 
contracte. Igualment, l’òrgan de contractació podrà exigir garantia definitiva a 
l’adjudicatari per assegurar la correcta execució de la prestació.  
 
L’import de la garantia serà establert per l’òrgan de contractació i atendrà a les 
circumstàncies i característiques del contracte. 
 
La forma de prestar les garanties podrà ser qualsevol de les previstes en l’article 84 de 
la LCSP. 
 
 
III.- PREPARACIÓ DELS CONTRACTES 
 
 
3.1.- Plec de clàusules administratives particulars  
 
Els plecs de clàusules administratives particulars s’han d’aprovar sempre abans de la 
licitació del contracte o, si no n’hi ha, abans de l’adjudicació provisional. Aquests plecs 
hauran d’estar a disposició dels interessats i publicats en el perfil del contractant.  
 
Els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
es consideren integrants del contracte.  
 
 
3.2 Prescripcions tècniques i preparació de plecs: 
 
En els contractes que tinguin per objecte la prestació dels serveis compresos en les 
categories 17 a 27 de l'annex II de la LCSP i que siguin d’una quantia igual o superior 
a 206.000 euros, IVA exclòs, han d'observar-se les regles de l’art. 101 de la LCSP per 
a la definició i establiment de les prescripcions tècniques, tenint en compte els criteris 
de accessibilitat universal, de igualtat d’oportunitats, no discriminació i, sempre que 
l’objecte del contracte afecti o pugui afectar al medi ambient, criteris de sostenibilitat i 
protecció ambiental.  
 
En els contractes diferents als esmentats en I'apartat anterior de quantia superior a 
50.000 euros, IVA exclòs, I'òrgan de contractació ha d'elaborar un plec, que serà part 
integrant del contracte, en el qual s'han d'establir les característiques bàsiques del 
contracte, el règim d'admissió de variants, les modalitats de recepció de les ofertes, els 
criteris d'adjudicació i la seva ponderació així com les garanties que han de constituir, 
si escau, els licitadors/es o l’adjudicatari i serà d’aplicació també allò que disposar 
l’article 104 de la LCSP. 
 



 

En la resta de contractes es respectaran els principis de publicitat, concurrència, 
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació. 
 
 
3.3.-  Condiciones especials d’execució del contracte. 
 
L’òrgan de contractació podrà establir condicions especials en relació amb l’execució 
del contracte sempre que siguin compatibles amb el dret comunitari i s’indiquin en 
l’anunci de licitació i en el plec o en el contracte. Aquestes condicions d’execució es 
poden referir, en especial, a consideracions de tipus mediambiental o a consideracions 
de tipus social, amb la finalitat de promoure l’ocupació de persones amb dificultats 
particulars d’inserció en el mercat laboral, eliminar les desigualtats entre l’home i la 
dona en el dit mercat, combatre l’atur, afavorir la formació en el lloc de treball, o altres 
finalitats que s’estableixin amb referència a l’estratègia coordinada per a l’ocupació, 
definida a l’article 125 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea, o garantir el 
respecte als drets laborals bàsics al llarg de la cadena de producció mitjançant 
l’exigència del compliment de les convencions fonamentals de l’Organització 
Internacional del Treball. 
 
Els plecs o el contracte poden establir penalitats per al cas d’incompliment d’aquestes 
condicions especials d’execució, o atribuir-los el caràcter d’obligacions contractuals 
essencials als efectes de resolució del contracte. 
 
 
3.4.- Informació sobre les obligacions relatives a la fiscalitat, protecció del medi 
ambient, ocupació i condicions laborals  
 
L’òrgan de contractació podrà assenyalar en el plec l’organisme o organismes dels 
quals  els candidats o licitadors/es poden obtenir la informació pertinent sobre les 
obligacions relatives a la fiscalitat, a la protecció del medi ambient, i a les disposicions 
vigents en matèria de protecció de l’ocupació, condicions de treball i prevenció de 
riscos laborals, que són aplicables als treballs efectuats a l’obra o als serveis prestats 
durant l’execució del contracte.  
 
 
3.5.- Informació sobres les condicions de subrogació en contractes de treball.  
 
En aquells contractes que tinguin per objecte la prestació dels serveis compresos en 
les categories de 17 a 27 de l'annex 11 de la LCSP i que siguin d’una quantia igual o 
superior a 206.000 euros, IVA exclòs, i que imposin a l’adjudicatari l’obligació de 
subrogar-se com a ocupador en determinades relacions laborals, l’òrgan de 
contractació ha de facilitar als licitadors/es, en el mateix plec o en la documentació 
complementària, la informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors 
als quals afecti la subrogació que sigui necessària per permetre l’avaluació dels costos 
laborals que implica aquesta mesura. A aquests efectes, l’empresa que efectuava la 



 

prestació objecte del contracte a adjudicar i que tingui la condició d’ocupadora dels 
treballadors afectats està obligada a proporcionar la informació esmentada a l’òrgan de 
contractació, a requeriment d’aquest. 
 
 
IV.- SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA I  ADJUDICACIÓ DEL CONTRÁCTE 
 
 
4.1.- Principis d'igualtat i transparència. 
 
 Els òrgans de contractació han de donar als licitadors/es i candidats un tractament  
igualitari i no discriminatori i han d’ajustar la seva actuació al principi de transparència. 
 
 
4.2.- Confidencialitat  
 
L’ òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels empresaris que  
aquests hagin designat com a confidencial; aquest caràcter afecta, en particular, els 
secrets tècnics o comercials i els aspectes confidencials de les ofertes. 
 
El contractista ha de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui  
accés en ocasió de l’execució del contracte i a la qual s’hagi donat aquest caràcter en 
els plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada 
com a tal. Aquest deure s’ha de mantenir durant un termini de cinc anys des del 
coneixement d’aquesta informació, llevat que els plecs o el contracte estableixin un 
termini més llarg. 
 
 
4.3. Principi de publicitat 
 
Per tal de donar compliment al principi de publicitat l’òrgan de contractació publicarà 
en el perfil del contractant la informació relativa a la licitació dels contractes que tinguin 
un import superior a 50.000€, IVA exclòs, sens perjudici que es pugui fer difusió a 
través de qualsevol altre mitjà. 
 
En particular el perfil del contractant del consorci Turisme de Catalunya publicarà  els 
anuncis de les convocatòries de licitació, juntament amb els plecs de clàusules 
administratives i, si s’escau, els plecs de prescripcions tècniques i els anuncis 
d’adjudicació dels contractes.  
 
4.4.Proposicions dels interessats  
 
Les proposicions presentades pels interessats són secretes i en els plecs de clàusules 
es determinaran els mitjans que garanteixin aquests caràcter fins el moment de la 
licitació.  



 

 
La presentació per part dels interessats de les proposicions suposen l’acceptació 
incondicionada del contingut de la totalitat de les clàusules i condicions contingudes en 
el plecs de clàusules administratives i, si s’escau, del plec de prescripcions tècniques.  
 
Les proposicions presentades pels licitadors/es hauran d’ajustar-se als plecs de 
clàusules administratives particulars i , si s’escau, al plec de prescripcions tècniques, i 
en la seva oferta econòmica hauran d’indicar com a partida independent l’import de 
l’impost del valor afegit que ha de ser repercutit.  
 
L’òrgan de contractació fixarà els terminis per la recepció de les proposicions dels 
interessats atenent al temps que raonablement pugui ser necessari per preparar-les i a 
la complexitat del contractes.  
 
Es prohibeix expressament la presentació de més d’una proposició per un mateix 
licitador/a ja es presenti de forma individual o en unió temporal amb d’altres 
licitadors/es. L’incompliment d’aquesta prohibició donarà lloc a la inadmissió de totes 
les propostes que hagi subscrit.  
 
 
4.5.- Criteris de valoració. 
 
Els criteris de valoració que serviran de base per a l’adjudicació del contracte els 
determina l’òrgan de contractació i s’han de detallar a l’anunci, en els plecs de 
clàusules administratives particulars o en el document descriptiu. 
 
Per valorar les proposicions i determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa 
s’atendrà a criteris directament vinculats a l’objecte del contracte, com ara la qualitat, 
el valor tècnic, el preu, la fórmula utilitzable per revisar les retribucions lligades a la 
utilització de l’obra o a la prestació del servei, el termini d’execució o lliurament de la 
prestació, el cost d’utilització, les característiques mediambientals o vinculades amb la 
satisfacció d’exigències socials que responguin a necessitats, definides en les 
especificacions del contracte, pròpies de les categories de població especialment 
desafavorides a les quals pertanyin els usuaris o beneficiaris de les prestacions a 
contractar, la rendibilitat, les característiques estètiques o funcionals, la disponibilitat i 
cost dels recanvis, el manteniment, l’assistència tècnica, el servei postvenda o altres 
de semblants. 
 
Quan només s’utilitzi un criteri d’adjudicació, aquest ha de ser, necessàriament, el del 
preu més baix.  
 
 
 
 
 



 

4.6.- Procediments d'adjudicació 
 
Els procediments d’adjudicació que s’utilitzaran en la contractació que porti a terme el 
consorci Turisme de Catalunya son els següents: 
 

• Contractació menor: Es consideren contractes menors els contractes d’un 
import inferior a 50.000 euros, IVA exclòs, quan es tracti de contractes d’obres, 
o a 18.000 euros, IVA exclòs, quan es tracti d’altres contractes. Els contractes 
menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat 
d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació, prèvia aprovació de la despesa.  En l’expedient de contractació 
s’haurà d’ incorporar la factura corresponent.  

 
 

• Contractes per import de 18.000,01 euros, IVA exclòs, a 50.000 euros, IVA 
exclòs, diferents dels contractes d’obres: Per tal de garantir els principis de 
publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no 
discriminació, l’òrgan de contractació aprovarà uns plecs de clàusules 
administratives particulars que delimitaran els aspectes econòmics i tècnics 
que, si s’escau, han de ser objecte de negociació amb les empreses.  
 
En aquest procediment, i  sempre que sigui possible, es convidaran com a 
mínim a tres empreses diferents per tal que facin arribar la seva oferta. En 
l’expedient de contractació s’haurà de deixar constància de les invitacions 
cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per acceptar-les o rebutjar-les.  

 
 

• Contractes per import des de 50.000,01 euros, IVA exclòs, fins a 206.000 
euros, IVA exclòs, L’òrgan de contractació aprovarà uns plecs que han 
d'establir, com a mínim, les característiques bàsiques del contracte, el règim 
d'admissió de variants, les modalitats de recepció de les ofertes, els criteris 
d'adjudicació i la seva ponderació així com les garanties que han de constituir, 
si escau, els licitadors/es o l’adjudicatari. Aquests plecs, juntament amb l’anunci 
de la licitació, es publicaran en el perfil de contractant sens perjudici que en 
pugui fer-se difusió per qualsevol altre mitjà.  
 
Analitzades les proposicions presentades pels licitadors, s’adjudicarà el 
contracte a l’oferta econòmicament més avantatjosa, i es notificarà als licitadors 
del resultat de l’adjudicació. Si així s’especifica en els plecs, l’òrgan de 
contractació publicarà l’anunci de l’adjudicació en el perfil del contractant, i si 
s’escau, en qualsevol altre mitjà de difusió.  

 
 



 

 
 
 
 
 
V.- EXECUCIÓ I EXTINCIÓ 
 
 
5.1. Modificació del contracte.  
 
L’òrgan de contractació, una vegada perfeccionat el contracte, només podrà introduir-
hi modificacions per raons d’interès públic i per atendre causes imprevistes, justificant 
degudament la seva necessitat en l’expedient. Aquestes modificacions no poden 
afectar les condicions essencials del contracte. 
 
La possibilitat que el contracte sigui modificat i les condicions en què es pot produir la 
modificació d’acord amb l’apartat anterior s’han de recollir en els plecs o en el 
document contractual. 
 
 
5.2.- Penalitats per incompliment 
 
L’òrgan de contractació podrà preveure en els plecs o el document contractual 
penalitats per al cas de compliment defectuós de la prestació objecte d’aquest o per al 
cas d’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució del 
contracte.  
 
 
5.3.- Extinció del contracte.  
 
Els contractes s’extingeixen per compliment. El contracte s’entén complert pel 
contractista quan aquest ha realitzat, d’acord amb els termes del mateix contracte i a 
satisfacció del consorci Turisme de Catalunya, la totalitat de la prestació. 
 
Els contractes també s’extingeixen per resolució. Són causes de resolució les 
següents: 
 

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 
personalitat jurídica de la societat contractista. 

 
b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 

procediment. 
 

c) El comú acord entre l’entitat i el contractista. 
 



 

d)  La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 
 

e)  L’incompliment de les altres obligacions contractuals essencials, qualificades 
com a tals en els plecs o en el contracte. 

 
f) Les establertes expressament en el contracte. 

 
g) Qualsevol de les previstes en el Codi Civil. 


