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Estatut, garanteixi la continuïtat de l’hospital Marqués de Valdecilla com a centre de referència nacional, perquè pugui mantenir i incrementar en el futur
el seu nivell alt d’actualització assistencial, docent,
científica i tecnològica.»
Seixanta-vuitè. Disposició addicional tercera.
«Disposició addicional tercera.
La celebració d’eleccions s’ha d’atenir al que disposin les Corts Generals, amb la finalitat exclusiva
de coordinar el calendari de les diverses consultes
electorals.»
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.
Vaquèira-Beret, 30 de desembre de 1998.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

30153 LLEI 48/1998, de 30 de desembre, sobre
procediments de contractació en els sectors
de l’aigua, l’energia, els transports i les telecomunicacions, per la qual s’incorporen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives
93/38/CEE i 92/13/CEE. («BOE» 313,
de 31-12-1998.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei
següent i jo la sanciono.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquesta Llei incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 93/38/CEE, del Consell, de 14 de juny,
sobre coordinació dels procediments d’adjudicació de
contractes en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i les telecomunicacions, modificada per la Directiva
98/4/CE del Parlament Europeu i del Consell, i la Directiva 92/13/CEE, del Consell, de 25 de febrer, sobre coordinació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives referents a l’aplicació de les normes comunitàries en els procediments d’adjudicació de contractes
de les entitats que operen en aquests sectors. La primera
de les directives esmentades, alhora que revisa la Directiva 90/531/CEE, que preveia únicament els contractes
d’obres i subministrament, amplia el seu àmbit objectiu
al contracte de serveis. Per la seva part, la Directiva
94/4/CE adapta la Directiva 93/38/CEE al contingut
de l’Acord relatiu a la contractació pública, aprovat en
nom de la Comunitat Europea pel Consell mitjançant
la Decisió 94/800.
El dret comunitari europeu ha previst, en efecte, per
als sectors esmentats de l’aigua, l’energia, els transports
i les telecomunicacions exclosos de la normativa aplicable als contractes de les administracions públiques,
les directives reguladores del qual han estat objecte de
transposició per la Llei de contractes de les administracions públiques, un règim singular pel que fa a determinats aspectes de l’ordenació de la seva activitat contractual, com ara la selecció del contractista, que, assegurant en tot cas els principis d’obertura del mercat,
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principis de publicitat i concurrència siguin menys estrictes i rígids que els establerts en les directives convencionals reguladores de la contractació de les administracions públiques.
La Comissió Europea va estimar en el seu moment,
ponderant, com es va preocupar d’assenyalar, «raons
polítiques, estratègiques, econòmiques, industrials i jurídiques», que era oportú introduir criteris originals o específics en el camp contractual dels sectors exclosos, ja
que aquests sectors, en el context dels països comunitaris, estan gestionats per entitats o organismes públics
o privats de manera indistinta.
Aquests criteris especials, de caràcter anivellador o
homogeneïtzador del règim de contractació, s’han traduït
en un repertori normatiu, aplicable als anomenats sectors
exclosos, en matèria de publicitat i selecció del contractista, que és comú en principi a tots els operadors d’aquests sectors amb independència de la seva procedència pública o privada. Aquesta opció ha implicat una
flexibilització recollida i regulada en aquesta Llei del
règim de dret públic aplicable en origen als organismes
i les entitats públiques, prenent en consideració el dinamisme gestor que impera en els anomenats sectors
exclosos, i l’ordenació i la disciplina del règim de contractació aplicable a les entitats privades, que lògicament
també incorpora la Llei, justificat per l’interès públic que
és propi alhora d’aquests sectors en què operen amb
drets especials o exclusius.
El resultat, en un punt mig de trobada, és la regulació
comuna a entitats públiques i privades que conté la Llei,
fonamentalment en matèria de publicitat i selecció del
contractista, per tal de garantir els principis de no-discriminació i concurrència i la consegüent obertura dels
mercats, objectiu capital al qual apunten les regulacions
que emanen de la Unió Europea.
La Llei defineix en el capítol II del títol I, amb fidelitat
estricta al contingut de la Directiva 93/38/CEE, el seu
àmbit objectiu d’aplicació, i concreta tant la naturalesa
dels contractes que regula com el contingut material
d’aquests contractes.
Partint de l’enfocament indicat més amunt, l’àmbit
subjectiu de la Llei, tal com especifica el capítol I del
mateix títol I, es projecta sobre les entitats públiques
i privades, i se n’exceptuen tanmateix les administracions
públiques i els organismes autònoms, que queden subjectes a la regulació més estricta de la Llei de contractes
de les administracions públiques per raons de disciplina
i control del seu funcionament, aspectes que sembla
aconsellable fer prevaler. Això és plenament compatible
amb el dret comunitari, ja que aquesta opció garanteix
òbviament els principis de publicitat, concurrència, igualtat i no-discriminació en matèria contractual en exigirse
amb més rigor en l’esfera estrictament administrativa.
El títol II de la Llei precisa les definicions legals dels
conceptes tècnics amb incidència en el camp contractual
que es regula i l’ordre de prelació de les fonts normatives
també de caràcter tècnic, i acomoda, sempre que això
és possible, la terminologia de la Directiva a la que ja
és tradicional en el nostre dret.
La Llei preveu, en el títol III, un sistema potestatiu
de classificació de contractistes, l’objectiu o la finalitat
del qual també ha de ser definit per l’entitat contractant,
encara que tingui com a objectiu, en principi, tant facilitar
la selecció del contractista com simplificar el mateix procediment quan operi com a mitjà de convocatòria. Els
criteris de classificació també han de ser de lliure elecció
per part de l’entitat contractant, que n’ha d’assegurar
en tot cas la publicitat i la no-discriminació entre els
aspirants. Com a alternativa, aquestes entitats, si volen,
es poden remetre al Registre oficial de contractistes del
Ministeri d’Economia i Hisenda, si s’escau, als registres
oficials de contractistes de les comunitats autònomes

Suplement núm. 2

Dijous 28 gener 1999

o a un altre sistema de classificació de tercers que respongui a les seves exigències.
Quant als procediments d’adjudicació dels contractes,
el títol IV de la Llei distingeix els procediments obert,
restringit i negociat, recollits ja en la normativa de contractació de les administracions públiques, per bé que
introdueix la novetat que no estableix supòsits concrets
per a la utilització del procediment negociat amb publicitat, pel qual pot optar lliurement l’entitat contractant.
Es preveu també la possibilitat d’acudir, en determinats
supòsits taxats, a un procediment sense publicitat prèvia,
i es regula l’anomenat concurs de projectes. Una altra
novetat important és la figura de l’acord marc, al qual
es refereix l’article 6, a partir del qual es poden adjudicar
per un procediment sense convocatòria de licitació contractes concrets, derivats o basats en aquest.
La Llei segueix els criteris tradicionals d’adjudicació
que recull la Llei de contractes de les administracions
públiques. Tanmateix, en aquest punt cal destacar l’establiment d’un sistema preferent en l’adjudicació dels
contractes de subministrament en favor dels productes
procedents de països comunitaris. Aquest sistema es
manifesta, en primer lloc, en la possibilitat de rebutjar
ofertes quan el valor dels productes de tercers països
superi la meitat del valor total dels productes que componen l’oferta i, en segon lloc, en la possibilitat, en cas
d’ofertes equivalents, d’admetre aquella oferta que inclogui productes procedents de països comunitaris.
El títol V de la Llei incorpora al nostre dret la Directiva
92/13/CEE i té per objecte garantir l’aplicació, mitjançant diverses mesures, dels procediments d’adjudicació
que regula el títol anterior.
Tot i que s’ha valorat l’oportunitat de reservar la resolució dels recursos per incompliment de la Llei a instàncies jurisdiccionals de l’ordre civil, s’ha optat finalment
pel seu tractament administratiu. Això ha estat així perquè els operadors d’aquests sectors han de complir, sens
dubte, determinades normes de dret públic com a contrapartida pels drets exclusius o especials de què gaudeixen per a la prestació, en la majoria dels casos, de
serveis essencials per a la comunitat. La intervenció dels
òrgans administratius ha d’obrir als interessats, en tot
cas, la via jurisdiccional contenciosa administrativa com
a garantia última.
En la línia apuntada, l’Administració pública a la qual
es trobi vinculada l’entitat contractant pot decidir la suspensió dels procediments d’adjudicació dels contractes,
anuar les clàusules administratives discriminatòries
contingudes en els anuncis de licitació o en els plecs
de condicions i, fins i tot, la mateixa adjudicació del
contracte, i pronunciarse, si és requerida per fer-ho, sobre
la procedència de l’abonament d’una indemnització per
danys i perjudicis, i fixar-ne l’import.
Aquest títol també recull les previsions que conté
la Directiva 92/13/CEE sobre la possibilitat que les entitats contractants que vulguin puguin recórrer a un sistema de certificació que acrediti el compliment de les
normes que conté la Llei. Els responsables d’emetre el
certificat han de ser persones independents que tinguin
la qualificació i l’experiència professionals pertinents.
Aquests requisits s’han de determinar per via reglamentària respectant els mínims que fixa la mateixa Directiva.
Així mateix, aquest títol V recull la possibilitat, establerta en la Directiva, de recórrer a un procediment de
conciliació. En efecte, qualsevol persona que tingui o
hagi tingut interès a ser adjudicatària d’un contracte dels
compresos en l’àmbit d’aplicació de la Llei, pot soicitar
la incoació d’un procediment de conciliació quan, en
el marc de l’adjudicació del contracte, consideri que ha
estat perjudicat o que pot serho com a conseqüència
de l’incompliment de les disposicions de la Llei.
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La Llei conté, en la seva disposició addicional tercera,
una enumeració d’entitats contractants que es consideren subjectes a la Llei. Aquestes entitats s’inclouen unes
vegades de manera individual i d’altres de manera genèrica, suficient en tot cas per a la seva identificació, per
la seva pertinença a una categoria davant la impossibilitat d’arribar a una relació exhaustiva.
Finalment, escau assenyalar que la Llei es dicta a
l’empara dels títols competencials que corresponen a
l’Estat en relació amb les legislacions civil, mercantil i
processal, així com en matèria de contractació administrativa; la disposició final primera especifica els preceptes de la Llei que no tenen caràcter de legislació
bàsica. Les disposicions finals preveuen també que mitjançant normes reglamentàries o un acord del Consell
de Ministres es procedeixi tant a la modificació de la
llista d’entitats contractants i de les quantitats i els terminis recollits en la Llei com a l’aprovació dels models
d’anuncis corresponents.

TÍTOL PRELIMINAR
Objecte de la Llei
Article 1.

Objecte de la Llei.

L’objecte d’aquesta Llei és la regulació del procediment d’adjudicació dels contractes d’obres, subministrament i serveis quan contractin les entitats públiques i
privades de l’article 2.1, que operin en els sectors d’activitat relacionats amb l’aigua, l’energia, els transports
i les telecomunicacions, tal com concreta l’article 3.

TÍTOL I
Disposicions generals
CAPÍTOL I
Àmbit d’aplicació subjectiva
Article 2.

Entitats contractants.

1. Queden subjectes a aquesta Llei, sempre que
duguin a terme alguna de les activitats esmentades en
l’article 3:
a) Les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculades o dependents de qualsevol de
les administracions públiques incloses en l’article 1.2
de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de
les administracions públiques o dels seus organismes
autònoms.
b) Les associacions formades per aquestes entitats
de dret públic amb personalitat jurídica pròpia.
c) Les empreses públiques. Als efectes d’aquesta
Llei, s’entén per empreses públiques les empreses sobre
les quals les administracions públiques, els seus organismes autònoms, els ens públics o les associacions formades per aquests poden exercir directament o indirectament una influència dominant, pel fet de tenir-ne
la propietat o una participació financera o en virtut de
les normes que les regeixen. Es considera que exerceixen
una influència dominant, directament o indirectament,
sobre una empresa quan:
Exerceixin la titularitat de la major part del capital
social subscrit de l’empresa; o
Disposin de la majoria dels drets de vot corresponents a les accions o participacions emeses per les
empreses, o
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Puguin nomenar més de la meitat dels membres
de l’òrgan d’administració, direcció o supervisió de l’empresa.
d) Les empreses privades que gaudeixin d’un dret
especial o exclusiu atorgat per una autoritat competent,
en virtut d’una disposició legal, reglamentària o administrativa que tingui com a efecte la reserva de l’exercici
d’alguna de les activitats enumerades en l’article 3.
Es considera que una entitat contractant té drets especials o exclusius, en particular, quan:
i) A fi de construir les xarxes o efectuar les instaacions a què es refereix l’article 3, l’entitat pugui ser
beneficiària d’un procediment d’expropiació forçosa o
d’imposició de servitud, o utilitzar el sòl, el subsòl i l’espai
situat sobre la via pública per instaar-hi els equips de
les xarxes.
ii) En el cas de la lletra a) de l’article 3, aquesta
entitat subministri aigua potable, electricitat, gas o calefacció a una xarxa que, al seu torn, sigui explotada per
una entitat que gaudeixi de drets especials o exclusius
concedits per l’autoritat competent.
2. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta
Llei l’Administració General de l’Estat, les administracions
de les comunitats autònomes, les entitats que integren
l’Administració local i els organismes autònoms que en
depenen, que s’han de regir, en tot cas i sens perjudici
del que disposa la disposició addicional segona, per la
legislació de contractes de les administracions públiques.
CAPÍTOL II
Àmbit d’aplicació objectiva
Article 3.

Activitats incloses.

Als efectes d’aquesta Llei, es consideren activitats
relacionades amb l’aigua, l’energia, els transports i les
telecomunicacions, i queden incloses en el seu àmbit
d’aplicació les següents:
a) La posada a disposició o l’explotació de xarxes
fixes que prestin un servei al públic en relació amb la
producció, el transport o la distribució:
i) D’aigua potable, o
ii) D’electricitat, o
iii) De gas o calefacció.
Així mateix, s’inclou el subministrament d’aigua potable, electricitat, gas o calefacció a les xarxes esmentades.
Aquesta Llei també s’aplica als contractes que hagin
d’adjudicar les entitats que exerceixin una activitat de
producció, transport o distribució d’aigua potable, sempre que aquests contractes estiguin relacionats amb projectes d’enginyeria hidràulica, irrigació o drenatge i el
volum d’aigua destinat a abastament d’aigua potable
representi més del 20 per 100 del volum d’aigua total
disponible gràcies a aquests projectes o a aquestes instaacions, o estiguin relacionats amb l’evacuació o els
tractaments d’aigües residuals.
b) L’explotació d’una zona geogràfica determinada
per dur a terme d’alguna de les activitats següents:
i) Prospecció o extracció de petroli, gas, carbó o
altres combustibles sòlids.
ii) Posada a disposició dels transportistes aeris, marítims o fluvials dels aeroports, ports marítims o interiors
o altres terminals de transport.
c) L’explotació de xarxes que prestin un servei públic
en el camp del transport per ferrocarril, sistemes automàtics, tramvia, troleibús, autobús o cable.
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Quant als serveis de transport, es considera que hi
ha una xarxa quan el servei es presti d’acord amb les
condicions establertes per una autoritat competent, com
ara les condicions relatives als itineraris, a la capacitat
de transport disponible o a la freqüència del servei.
d) La posada a disposició o l’explotació de xarxes
públiques de telecomunicacions o el subministrament
d’un servei públic de telecomunicacions o més.
Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per xarxa pública
de telecomunicacions la infraestructura pública de telecomunicacions que permeti el transport de senyals mitjançant cables, feixos hertzians, per mitjans òptics o per
altres mitjans electromagnètics, entre punts de terminació determinats de la xarxa, això és, el conjunt de
connexions físiques i especificacions tècniques d’accés,
que formen part de la xarxa pública de telecomunicacions i són necessàries per tenir accés a la xarxa pública
i comunicar-se eficaçment mitjançant aquesta xarxa.
S’entén per serveis públics de telecomunicacions
aquells que consisteixin, totalment o parcialment, en la
transmissió i la conducció de senyals a la xarxa pública
de telecomunicacions mitjançant procediments de telecomunicació, llevat de la radiodifusió i la televisió l’oferta
de les quals hagi estat confiada específicament per l’Administració a una o diverses entitats de telecomunicació.
Article 4.

Activitats excloses.

1. Als efectes d’aquesta Llei, no es consideren activitats relacionades amb l’aigua, l’energia, els transports
i les telecomunicacions, i queden excloses del seu àmbit
d’aplicació les següents:
a) La posada a disposició del públic d’un servei de
transport amb autobús, quan altres entitats puguin prestar lliurement l’esmentat servei, bé amb caràcter general
o bé en una zona geogràfica determinada, en les
mateixes condicions que les entitats contractants.
b) El subministrament d’aigua potable, electricitat,
gas o calefacció en xarxes destinades a proporcionar
un servei al públic per part d’una empresa contractant
diferent de les administracions públiques, els organismes
autònoms i les altres entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, quan altres empreses puguin
prestar lliurement aquest servei en les mateixes condicions, o quan:
i) En el cas d’aigua potable o electricitat:
La producció d’aigua potable o d’electricitat per part
de l’entitat de què es tracti es faci perquè el seu consum
és necessari per a l’exercici d’una activitat diferent de
l’esmentada en l’article 3; i
L’alimentació de la xarxa pública depengui exclusivament del consum propi de l’entitat i no hagi superat
el 30 per 100 de la producció total d’aigua potable o
d’energia de l’entitat, prenent en consideració la mitjana
dels tres anys precedents, inclòs l’any en curs.
ii) En el cas del gas o la calefacció:
La producció de gas o calefacció per l’entitat de què
es tracti sigui una conseqüència inevitable de l’exercici
d’una activitat diferent de la que s’esmenta en l’article
3; i
L’alimentació de la xarxa pública tingui l’únic propòsit
d’explotar econòmicament aquesta producció i correspongui, com a màxim, al 20 per 100 del volum de negocis de l’entitat, prenent en consideració la mitjana dels
tres anys precedents, inclòs l’any en curs.
2. Quan així ho acordi la Comissió Europea a petició
de l’Estat, queda fora de l’àmbit d’aquesta Llei l’explotació de zones geogràfiques amb finalitats de prospecció
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o extracció de petroli, gas, carbó o altres combustibles
sòlids, així com les entitats beneficiàries dels drets especials o exclusius previstos en l’article 2, apartat 1, lletra
d) ii) que explotin una o diverses d’aquestes activitats.
En aquest cas, i sempre que es respectin els principis
de no-discriminació i de convocatòria de licitació per
a l’adjudicació dels contractes d’obres, subministraments
i serveis, en particular pel que es fa a la informació que
les entitats contractants posin a disposició de les empreses en relació amb les seves intencions d’adjudicació
dels contractes, s’han de complir totes les condicions
que s’esmenten a continuació:
a) Que, per explotar una d’aquestes zones geogràfiques, s’exigeixi una autorització, i altres entitats tinguin
llibertat per soicitar l’autorització en les mateixes condicions a què estiguin subjectes les entitats contractants.
b) Que la solvència tècnica i financera que han de
tenir les entitats per exercir activitats particulars quedin
acreditades abans de l’avaluació dels mèrits dels candidats que competeixin per l’obtenció de l’autorització.
c) Que l’autorització per exercir aquestes activitats
es concedeixi d’acord amb criteris objectius, relatius als
mitjans previstos per dur a terme la prospecció o l’extracció i que hagin estat establerts i publicats abans de
la presentació de les soicituds d’autorització. Aquests
criteris s’han d’aplicar de manera no discriminatòria.
d) Que totes les condicions i els requisits relatius
a l’exercici o a la interrupció de l’activitat, incloses les
disposicions relatives a les obligacions inherents a l’exercici, als cànons i a la participació en el capital o en
la renda de les entitats, siguin establerts i fets públics
abans de la presentació de les soicituds d’autorització
i s’apliquin de manera no discriminatòria; qualsevol canvi
que afecti aquestes condicions i requisits s’ha d’aplicar
a totes les entitats afectades o ser esmenat per donar-li
caràcter no discriminatori; no obstant això, no cal definir
les obligacions associades a l’exercici fins al moment
anterior a la concessió de l’autorització.
e) Que les entitats contractants no estiguin obligades en virtut de cap llei, reglament ni requisit administratiu, ni per cap acord o conveni, a proporcionar informacions sobre les fonts actuals o previstes relatives a
les seves compres, excepte a instància de les autoritats
nacionals i exclusivament per raons d’ordre públic, moralitat i seguretat públiques, protecció de la salut i la vida
de les persones i els animals, preservació dels vegetals,
protecció del patrimoni artístic, històric o arqueològic
nacional o protecció de la propietat industrial i comercial.
3. Respecte a les concessions o autoritzacions individuals concedides abans de la data de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, no són aplicables les lletres a), b) i c)
de l’apartat anterior en cas que, en aquesta data, altres
entitats hagin pogut soicitar una autorització per a l’explotació de zones geogràfiques amb la finalitat de fer
prospeccions o d’extreure petroli, gas, carbó o altres
combustibles sòlids, sobre una base no discriminatòria
i d’acord amb criteris objectius, i la lletra d) quan les
condicions i els requisits s’hagin establert, aplicat o modificat abans de la data prevista anteriorment.
Article 5.

Contractes inclosos.

1. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per contractes
d’obres, subministrament i serveis, sens perjudici del que
disposa l’article 6, els contractes de caràcter onerós subscrits per escrit entre alguna de les entitats contractants
esmentades en l’article 2.1 i un contractista, que tinguin
per objecte:
a) En el cas de contractes d’obres, la mera execució,
el projecte i l’execució conjunta d’obres o la realització,
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pel mitjà que sigui, d’obres de construcció o d’enginyeria
civil tal com es defineixen en l’article 120 de la Llei
de contractes de les administracions públiques. Aquests
contractes poden incloure, a més, els subministraments
i els serveis necessaris per a la seva execució.
b) En el cas de contractes de subministrament, l’adquisició de productes, d’acord amb el que disposen els
articles 172 i 173 de la Llei de contractes de les administracions públiques, que es formalitzin mitjançant compra, compra a terminis, arrendament financer o arrendament amb opció de compra o sense.
c) En el cas de contractes de serveis, algun dels
definits en l’article 197.2 i 3 de la Llei de contractes
de les administracions públiques.
2. Quan un contracte d’obres, subministrament o
serveis contingui prestacions corresponents a un altre
d’aquests contractes cal atenir-se, per a la seva qualificació i l’aplicació dels preceptes que el regulin, al
caràcter de la prestació que tingui més importància des
del punt de vista econòmic.
3. Per a l’adjudicació dels contractes que tinguin
per objecte algun dels serveis esmentats en l’annex VI
B, només és preceptiva l’aplicació del que disposen el
títol II i l’article 50 d’aquesta Llei.
4. Els contractes que tinguin per objecte simultàniament serveis inclosos en els annexos VI A i VI B s’han
d’adjudicar d’acord amb el que disposa aquesta Llei, amb
caràcter general per al contracte de serveis quan el valor
dels serveis inclosos en l’annex VI A sigui superior al
dels previstos en l’annex VI B. En els altres casos, cal
atenir-se al que disposa l’apartat anterior.
Article 6.

Acords marc.

Els contractes que s’adjudiquin per algun dels procediments previstos en aquesta Llei poden adoptar la
forma d’acords marc, subscrits entre alguna de les entitats contractants esmentades en l’article 2 i un o diversos
empresaris, que tinguin per objecte fixar els termes dels
contractes que s’hagin d’adjudicar en el transcurs d’un
període de temps, particularment referent als preus i,
si s’escau, a les quantitats previstes. Les entitats contractants no poden recórrer als acords marc de manera
abusiva, que tingui com a conseqüència impedir, restringir o falsejar la competència.
Article 7.

Contractes exclosos.

1. Aquesta Llei no s’aplica als contractes o als concursos de projectes que les entitats contractants facin
o organitzin per a finalitats diferents de la realització
de les activitats esmentades en l’article 3, ni per a la
realització d’aquestes activitats en un país tercer, en circumstàncies que no suposin l’explotació física d’una
xarxa o d’una àrea geogràfica dins de la Unió Europea.
2. També queden fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei:
a) Els contractes que s’adjudiquin a efectes de
revenda o arrendament a tercers, sempre que l’entitat
contractant no gaudeixi de drets especials o exclusius
de venda o arrendament de l’objecte dels contractes
i hi hagi altres entitats que puguin vendre’ls o arrendarlos
lliurement en les mateixes condicions que l’entitat contractant.
b) Els contractes que les entitats contractants, que
exerceixen una activitat de posada a disposició o d’explotació de xarxes públiques de telecomunicacions o de
subministrament d’un servei públic de telecomunicacions o més, adjudiquin per a les seves compres, destinades exclusivament a permetre-li exercir un o diversos
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serveis de telecomunicacions, quan altres entitats puguin
oferir lliurement els mateixos serveis en la mateixa zona
geogràfica i en condicions substancialment idèntiques.
c) Els contractes d’adquisició d’aigua que adjudiquin
les entitats contractants recollides en l’apartat I de la
disposició addicional tercera.
d) Els contractes que les entitats contractants recollides en els apartats II i III de la disposició addicional
tercera adjudiquin per al subministrament d’energia o
de combustibles destinats a la producció d’energia.
e) Els contractes que tinguin per objecte:
i) L’adquisició o l’arrendament, amb independència
del sistema de finançament, de terrenys, edificis ja existents o altres béns immobles o relatius a drets sobre
aquests béns. No obstant això, els contractes de serveis
financers adjudicats simultàniament abans o després del
contracte d’adquisició o arrendament, en qualsevol de
les seves formes, es regulen per aquesta Llei.
ii) Serveis de telefonia de veu, tèlex, radiotelefonia
mòbil, cercapersones i telecomunicació per satèit.
iii) L’arbitratge i la conciliació.
iv) L’emissió, la compra, la venda i la transferència
de títols o d’altres instruments financers.
v) Contractes regulats en la legislació laboral.
vi) Serveis d’investigació i desenvolupament diferents d’aquells els beneficis dels quals pertanyin exclusivament a l’entitat contractant per a la seva utilització
en l’exercici de la pròpia activitat, sempre que l’entitat
remuneri totalment la prestació del servei.
f) Els contractes de serveis que s’adjudiquin a una
entitat que, al seu torn, sigui una entitat contractant de
les incloses en l’article 1 de la Llei de contractes de
les administracions públiques, o una associació d’aquestes entitats, basant-se en un dret exclusiu de què gaudeixi
en virtut de disposicions legals, reglamentàries o administratives, sempre que aquestes disposicions siguin
compatibles amb el Tractat constitutiu de la Comunitat
Europea.
g) Els contractes de serveis següents per raó del
subjecte:
i) Els que una entitat contractant subscrigui amb
una empresa associada. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén com a empresa associada l’empresa que, en virtut
de l’article 42 del Codi de comerç, presenti comptes
anuals consolidats amb els de l’entitat contractant. Així
mateix, s’entén com a empresa associada, en el cas d’entitats no incloses en l’esmentat precepte, aquella sobre
la qual l’entitat contractant pugui exercir, directament
o indirectament, una influència dominant, segons es defineix en l’apartat 1.c) de l’article 2 d’aquesta Llei, o que
pugui exercir una influència dominant sobre l’entitat contractant, o que, com l’entitat contractant, estigui sotmesa
a la influència dominant d’una altra empresa per raó
de propietat o participació financera o en virtut de les
normes que les regeixen.
ii) Els que una aliança d’empreses, constituïda per
diverses entitats contractants, a fi de dur a terme les
activitats previstes en l’article 3 d’aquesta Llei, subscrigui
amb una d’aquestes entitats contractants o amb una
empresa associada a una d’aquestes entitats contractants, sempre que, com a mínim, el 80 per 100 de la
mitjana del volum de negocis que aquesta empresa hagi
efectuat a la Unió Europea en els últims tres anys en
matèria de serveis provingui de la prestació d’aquests
serveis a les empreses amb les quals estigui associada.
Quan més d’una empresa afiliada a l’entitat contractant presti el mateix servei o serveis similars, s’ha de
tenir en compte el volum de negocis total en la Unió
Europea resultant de la prestació de serveis per les
empreses esmentades.
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h) Els contractes que hagin estat declarats secrets
per l’òrgan competent o l’execució dels quals hagi d’anar
acompanyada de mesures de seguretat especials d’acord
amb les disposicions legals, reglamentàries o administratives, o quan així ho requereixi la protecció dels interessos essencials de la seguretat de l’Estat.
i) Els contractes que se subscriguin a l’empara d’un
acord internacional celebrat de conformitat amb el Tractat constitutiu de la Comunitat Europea relatius a subministraments, obres o serveis necessaris per a l’execució o l’explotació conjunta, pels estats signataris, d’un
projecte determinat.
j) Els contractes efectuats en virtut d’un acord internacional subscrit en relació amb l’estacionament de
tropes.
k) Els contractes efectuats pel procediment específic d’una organització internacional.
Article 8.

Import dels contractes.

Aquesta Llei s’aplica:
1. Als contractes adjudicats per entitats contractants del sector de les telecomunicacions, sempre que
l’import estimat sigui igual o superior a:
a) 97.460.125 pessetes, referent als contractes de
subministrament i de serveis.
b) 812.167.708 pessetes, referent als contractes
d’obra.
2. Als contractes adjudicats per organismes contractants que exerceixin activitats en els sectors de producció, transport o distribució d’aigua potable, electricitat, entitats del sector dels serveis de ferrocarrils
urbans, tramvies, troleibusos o autobusos, entitats del
sector de les instaacions d’aeroports i entitats del sector
dels ports marítims o fluvials o altres terminals, sempre
que l’import estimat sigui igual o superior a:
a) 66.929.735 pessetes, referent als contractes de
subministrament i de serveis que preveu l’annex VI A,
llevat dels serveis d’investigació i desenvolupament enumerats en la categoria 8 i dels de telecomunicacions
de la categoria 5, els números de referència CPC dels
quals són 7524 (serveis de difusió d’emissions de televisió i serveis de difusió d’emissions de ràdio), 7525
(serveis d’interconnexió) i 7526 (serveis de telecomunicacions integrades).
b) 64.973.417 pessetes, referent als contractes de
subministrament i de serveis diferents dels anteriors.
c) 836.621.683 pessetes, referent als contractes
d’obres.
3. Als contractes adjudicats per entitats contractants que exerceixin activitats en els sectors de transport
o distribució de gas o de combustible per a calefacció,
prospecció i extracció de petroli o gas, carbó o altres
combustibles sòlids i en el sector dels serveis de ferrocarrils, sempre que l’import estimat sigui igual o superior a:
a) 64.973.417 pessetes, referent als contractes de
subministrament i de serveis.
b) 812.167.708 pessetes, referent als contractes
d’obres.
Article 9.

Base per al càlcul de l’import dels contractes.

1. En els contractes de subministrament que es concertin mitjançant arrendament financer, compra a terminis o arrendament amb opció de compra o sense,
la base per al càlcul de l’import del contracte és:
a) En el cas de contractes a termini fix igual o inferior
a dotze mesos, l’import total estimat del contracte en
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aquest termini o, si el termini supera els dotze mesos,
l’import total del contracte amb inclusió de l’import residual estimat.
b) En el cas de contractes per un període indefinit
o en els casos en què la seva durada no es pugui determinar, el total previsible dels pagaments que s’hagin
d’efectuar durant els quatre primers anys.
2. A efectes del càlcul de l’import estimat d’un contracte de serveis, l’entitat contractant ha d’incloure la
remuneració total del prestador dels serveis tenint en
compte els elements especificats en els apartats
següents d’aquest article.
3. A efectes del càlcul de l’import estimat d’un contracte de serveis financers, s’han de tenir en compte
els imports dels conceptes següents:
a) La prima, en els contractes d’assegurança.
b) Els honoraris, les comissions, els interessos i
altres remuneracions, en els contractes de serveis bancaris i altres serveis financers.
c) Els honoraris o les comissions corresponents, en
els contractes que impliquin un projecte.
4. En els contractes de serveis en què no s’indiqui
un preu total s’ha de prendre com a base per al càlcul
de l’import estimat dels contractes els conceptes
següents:
a) En els contractes de durada determinada, quan
aquesta sigui igual o inferior a quatre anys, el valor total
corresponent a tota la durada.
b) En els contractes de durada indeterminada o
superior a quatre anys, el valor mensual multiplicat
per 48.
5. Quan un contracte de subministrament o serveis
proposat inclogui expressament diverses opcions, la
base per al càlcul de l’import del contracte és l’import
total màxim autoritzat de la compra, l’arrendament financer, l’arrendament o la compravenda a terminis, incloses
les clàusules d’opció.
6. En el cas d’adquisició de subministraments o serveis per un període determinat a través d’una sèrie de
contractes que s’hagin d’adjudicar a un o diversos subministradors o prestadors de serveis, o de contractes renovables, la base per al càlcul de l’import del contracte és:
a) L’import total dels contractes que s’hagin adjudicat durant aquell exercici o en els dotze mesos anteriors
i que tinguin característiques similars, corregit en el que
sigui possible per tenir en compte les modificacions previsibles de quantitat o valor que puguin esdevenir durant
els dotze mesos següents; o
b) L’import acumulat dels contractes que s’hagin
d’adjudicar durant els dotze mesos consecutius a l’adjudicació del primer contracte, o durant tota la vigència
del contracte si supera els dotze mesos.
7. La base del càlcul de l’import estimat d’un contracte que inclogui serveis i subministraments és l’import
total dels serveis i els subministraments, amb independència del percentatge amb què participin en el contracte. Aquest càlcul inclou l’import de les operacions
de coocació i instaació.
8. La base per calcular l’import d’un acord marc
és l’import màxim estimat de la totalitat dels contractes
previstos per al període fixat.
9. Als efectes de l’aplicació de l’article anterior, la
base per calcular l’import d’un contracte d’obres és l’import total de l’obra.
10. Als efectes de l’aplicació de l’apartat anterior,
les entitats contractants han d’incloure en l’import esti-
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mat dels contractes d’obres l’import de tots els subministraments o serveis necessaris per a l’execució dels
treballs que les entitats posin a disposició del contractista.
11. L’import dels subministraments o els serveis que
no siguin necessaris per a l’execució d’un contracte d’obres determinat no es pot afegir a l’import del contracte
de manera que l’adquisició dels subministraments o els
serveis eludeixi l’aplicació d’aquesta Llei.
12. En els contractes d’obres, de subministraments
i de serveis que estiguin dividits en lots, s’ha de comptabilitzar l’import de cadascun dels lots per calcular l’import indicat en l’article anterior. Si l’import acumulat dels
lots esmentats assoleix o supera l’import indicat en l’article anterior, s’han d’aplicar les disposicions de l’article
esmentat a tots els lots. No obstant això, en el cas de
contractes d’obres, les entitats contractants poden establir una excepció a l’aplicació de l’article anterior, per
a lots amb un import estimat inferior a 162.433.542
pessetes, sempre que l’import acumulat dels lots esmentats no excedeixi del 20 per 100 del valor del conjunt
de lots.
13. Les entitats contractants no es poden sostreure
a l’aplicació d’aquesta Llei fraccionant els contractes o
emprant modalitats particulars de càlcul de l’import dels
contractes.
CAPÍTOL III
Principis de contractació
Article 10. Principis de la contractació.
1. Els contractes que s’adjudiquin en virtut d’aquesta Llei s’han d’ajustar als principis de publicitat i concurrència, llevat de les excepcions que preveu i, en tot
cas, als principis d’igualtat i no-discriminació.
2. En el moment de comunicar les especificacions
tècniques a les empreses interessades, de classificarles
i seleccionarles i d’adjudicar els contractes, les entitats
contractants poden imposar requisits destinats a protegir
el caràcter confidencial de la informació que comuniquin.
3. Les empreses poden exigir a l’entitat contractant,
de conformitat amb el que disposa l’ordenament jurídic,
que respecti el caràcter confidencial de la informació
que li facilitin.

TÍTOL II
Normes i especificacions tècniques
Article 11.

Especificacions tècniques.

Als efectes d’aquesta disposició, s’entén per:
a) Especificacions tècniques: exigències tècniques
que defineixen les característiques requerides d’una
obra, un material, un producte, un subministrament o
un servei i que permeten de caracteritzar-los objectivament, de manera que s’adeqüin a la utilització determinada per l’entitat contractant. Aquestes exigències
tècniques poden incloure la qualitat, el rendiment, la
seguretat o les dimensions, així com els requisits aplicables al material, el producte, el subministrament o el
servei quant a garantia de qualitat, terminologia, símbols,
proves i mètodes de prova, envasament, marcatge i etiquetatge. En relació amb els contractes d’obres, les especificacions tècniques també poden incloure els criteris
sobre la definició i el càlcul de costos, proves, control
i recepció d’obres i tècniques o mètodes de construcció,
així com totes les altres condicions de caràcter tècnic
que l’entitat contractant pugui prescriure, d’acord amb
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una reglamentació general o específica, respecte a les
obres acabades i als materials o elements que les integrin.
b) Norma: especificació tècnica aprovada per un
organisme de normalització reconegut, per a una aplicació repetida o continuada, el compliment de la qual
no és, en principi, obligatori.
c) Norma europea: norma aprovada pel Comitè
Europeu de Normalització (CEN) o pel Comitè Europeu
de Normalització Electrotècnica (CENELEC) com a «Norma europea (EN)» o «Document d’harmonització (HD)»,
de conformitat amb les normes comunes d’ambdós organismes, o per l’Institut Europeu de Normes de Telecomunicacions (ETSI), de conformitat amb les seves pròpies
normes, com a «Norma europea de telecomunicació
(ETS)».
d) Especificació tècnica comuna: especificació tècnica elaborada segons un procediment reconegut pels
estats membres de la Unió Europea a fi de garantir una
aplicació uniforme en tots ells i que ha d’estar publicada
en el «Diari Oficial de les Comunitats Europees».
e) Document d’idoneïtat tècnica europeu: document
que recull l’avaluació tècnica favorable de l’aptitud d’un
producte per a l’ús assignat, expedit per algun dels organismes autoritzats a aquest efecte, fonamentada en el
compliment dels requisits essencials exigits per reglament per a les obres en què s’utilitza el producte esmentat.
f) Especificació tècnica europea: norma espanyola
que sigui transposició d’una norma europea; especificació tècnica comuna o document d’idoneïtat tècnica
europeu.
Article 12.

Plecs de prescripcions tècniques.

Les entitats contractants han d’incloure en la documentació general o en el plec de condicions pròpies
de cada contracte els plecs i els documents específics
referents a les prescripcions tècniques particulars, tal
com determina l’article 13, que hagin de regir l’execució
de la prestació.
Article 13. Ordre per a l’establiment de prescripcions
tècniques i prohibicions.
1. Les prescripcions tècniques han de ser definides
per referència a especificacions tècniques europees,
quan aquestes últimes existeixin. En absència d’especificacions tècniques europees, les prescripcions tècniques s’han de definir, quan sigui possible, per referència
a les altres especificacions tècniques vigents en la Unió
Europea.
2. L’entitat contractant ha de definir les prescripcions tècniques addicionals necessàries per completar
les especificacions tècniques europees o les altres especificacions tècniques vigents en la Unió Europea. Amb
aquesta finalitat, l’entitat contractant ha de donar preferència a les especificacions tècniques que indiquin exigències de rendiments abans que característiques conceptuals o descriptives, llevat que aquesta entitat consideri que, per raons objectives, l’aplicació d’aquestes
especificacions tècniques és inadequada per a l’execució
del contracte.
3. No es poden incloure en el plec de condicions
o en la documentació general prescripcions tècniques
que esmentin productes d’una fabricació o procedència
determinada o procediments especials que tinguin per
efecte afavorir o eliminar determinades empreses o productes, llevat que aquestes prescripcions tècniques
siguin indispensables per a l’objecte del contracte. En
particular, queda prohibida la referència a marques,
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patents o tipus, o a un origen o una procedència determinats. No obstant això, s’admet aquesta referència,
acompanyada de la menció «o equivalent», quan no hi
hagi possibilitat de definir l’objecte del contracte per mitjà de prescripcions tècniques prou precises i inteigibles.
Article 14. Prescripcions tècniques no referides a especificacions tècniques europees.
1. L’entitat contractant pot introduir una excepció
a la necessitat que les prescripcions tècniques es defineixin per referència a especificacions tècniques europees en els casos següents:
a) Quan sigui tècnicament impossible establir de
manera satisfactòria la conformitat d’un producte amb
les especificacions tècniques europees.
b) Aquells casos en què la referència a especificacions tècniques europees sigui un obstacle per a l’aplicació, en l’àmbit de la Unió Europea, de les disposicions relatives al reconeixement mutu de l’homologació
d’equips terminals de telecomunicacions i a la normalització en el camp de la tecnologia de la informació
i de les telecomunicacions.
c) Quan, en l’adaptació de les pràctiques existents
a les especificacions tècniques europees, l’aplicació d’aquestes obligui l’entitat contractant a adquirir subministraments incompatibles amb les instaacions ja utilitzades o que impliquin problemes tècnics o costos desproporcionats. L’entitat contractant només pot recórrer
a aquesta excepció en el marc d’una estratègia definida
clarament i establerta amb vista a l’adaptació a les especificacions tècniques europees.
d) Quan l’especificació tècnica europea sigui inadequada per a l’aplicació particular prevista o no tingui
en compte les innovacions tècniques sorgides des de
la seva adopció. L’entitat contractant que recorri a aquesta excepció ha d’informar l’organisme autoritzat per revisar les especificacions tècniques europees sobre les
raons per les quals considera que són inadequades i
per les quals en soicita la revisió.
e) Aquells casos en què el projecte constitueixi una
veritable innovació, de manera que l’aplicació de les
especificacions tècniques europees existents sigui inadequada.
2. Els anuncis publicats en virtut del que disposen
les lletres a) i b) de l’apartat 1 de l’article 26 han d’indicar,
si s’escau, l’aplicació d’algun dels supòsits previstos en
aquest article.
Article 15.

Comunicació de prescripcions tècniques.

1. L’entitat contractant ha de comunicar a les
empreses interessades a obtenir un contracte i que ho
soicitin, les prescripcions tècniques esmentades habitualment en els seus contractes d’obres, subministraments o serveis, o les prescripcions tècniques que tinguin
la intenció d’aplicar als contractes que siguin objecte
d’un anunci indicatiu publicat d’acord amb el que estableixen els articles 27 i 29.
2. Quan aquestes prescripcions tècniques estiguin
contingudes en documents que puguin ser obtinguts per
les empreses interessades, és suficient la referència als
documents esmentats.
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Instruccions i reglaments tècnics obligatoris.

1. Els projectes i l’execució d’obres s’han de subjectar a les instruccions i els reglaments tècnics que
siguin de compliment obligat.
2. En tot cas, són d’aplicació prioritària les instruccions i els reglaments tècnics obligatoris conformes amb
el dret comunitari.

TÍTOL III
Classificació d’empreses
Article 17.

Règim de classificació.

1. Les entitats contractants, si ho volen, poden establir i dirigir un sistema propi de classificació de contractistes o remetre’s a qualsevol altre que considerin
que respon a les seves exigències.
En tot cas, tenen validesa les classificacions efectuades per l’Administració de l’Estat o de les comunitats
autònomes, segons intervinguin en els procediments de
contractació entitats contractants dependents o vinculades a una Administració o a l’altra o també en funció
de l’Administració que hagi autoritzat l’activitat que exerceix. La classificació ha de ser acreditada per l’empresa
interessada mitjançant un certificat del Registre oficial
de contractistes corresponent en el termini assenyalat
per l’entitat contractant.
2. Quan optin per establir un sistema propi de classificació, que pot incloure diverses fases, s’ha de gestionar d’acord amb criteris i normes objectius, susceptibles d’actualització en cas necessari i definits per l’entitat contractant que ha de fer referència a les normes
europees quan sigui pertinent.
Així mateix, han de vetllar perquè els contractistes
puguin soicitar la seva classificació en qualsevol
moment.
3. L’entitat contractant ha d’adoptar motivadament
els acords sobre classificació inicial, revisió o denegació
de classificacions.
Article 18. Publicitat del sistema de classificació propi
de les entitats contractants.
El sistema de classificació propi que adopti l’entitat
contractant ha de ser objecte d’un anunci, d’acord amb
l’annex III, en el «Diari Oficial de les Comunitats Europees». L’anunci ha d’indicar l’objectiu del sistema de classificació i les modalitats d’accés a les normes que el
regeixen. Quan el sistema tingui una durada superior
a tres anys, l’anunci s’ha de publicar anualment. En cas
que sigui d’una durada inferior, n’hi ha prou amb un
anunci inicial.
Article 19.

Criteris de classificació.

Els acords de classificació inicial, revisió o denegació
de classificacions s’han d’adoptar de conformitat amb
criteris objectius, i les entitats contractants es poden
remetre als establerts en la legislació de contractes de
les administracions públiques. També correspon a aquestes entitats fixar el termini de durada de la classificació,
que pot ser definit d’acord amb el que estableix la legislació esmentada.
Article 20.

Informació als candidats.

1. Els criteris i les normes de classificació han de
ser proporcionats a les empreses que ho soicitin i comu-
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nicar-ne l’actualització a les empreses interessades. Les
entitats contractants també han de posar en coneixement de les empreses els noms de les entitats o els
organismes tercers que tinguin un sistema de classificació que considerin que respon a les seves exigències.
2. L’entitat contractant ha de notificar als candidats,
en el termini de dos mesos a comptar de la presentació
de la soicitud de classificació, la decisió adoptada en
la seva classificació. Si la decisió de classificació requereix un termini superior a sis mesos des de la presentació
de la soicitud, l’entitat competent ha de notificar al candidat, dins els dos mesos següents a la presentació
esmentada, les raons que justifiquen la prolongació del
termini i la data de resolució de la seva soicitud.
3. S’ha de notificar als candidats als quals se’ls hagi
rebutjat la classificació la decisió i els motius d’aquest
rebuig. Aquests motius s’han de basar en els criteris
de classificació aplicables a cada cas.
Article 21. Imparcialitat en la classificació i relació
d’empreses classificades.
1. En decidir sobre la classificació o en actualitzar
els criteris i les normes referents a la classificació, l’òrgan
competent s’ha d’abstenir d’imposar a determinades
empreses condicions administratives, tècniques o financeres que no hagin estat imposades a altres i d’exigir
proves o justificants que constitueixin una repetició de
proves objectives ja disponibles.
2. S’ha de conservar una relació de les empreses
classificades i es pot dividir en categories d’empreses
segons el tipus de contractes per a la realització dels
quals sigui vàlida la classificació.
Article 22.

Anuació de classificacions.

En el cas de les classificacions adoptades en virtut
de l’article 17, l’entitat competent pot anuar únicament
la classificació d’una empresa per raons basades en els
criteris aplicables en cada cas. S’ha de notificar per escrit
a l’empresa la intenció d’anuar la classificació, indicant
la raó o les raons que justifiquen la decisió; l’empresa
disposa d’un termini de deu dies per aegar i presentar
els documents i les justificacions que consideri pertinents.

TÍTOL IV
Procediments d’adjudicació de contractes
CAPÍTOL I
Procediments i formes d’adjudicació
Article 23. Procediments d’adjudicació.
1. L’entitat contractant pot triar entre adoptar el procediment obert, restringit o negociat, sempre que s’hagi
fet una convocatòria de licitació d’acord amb el que disposa l’article 26. També es pot fer servir el procediment
negociat sense convocatòria de licitació prèvia en els
casos que preveu l’article 25.
2. En el procediment obert, qualsevol empresari
interessat pot presentar una proposició.
3. En el procediment restringit, només poden presentar proposicions els empresaris seleccionats expressament per l’entitat contractant, amb la soicitud prèvia
d’aquests empresaris.
4. En el procediment negociat, el contracte és adjudicat a l’empresari triat per l’entitat contractant, amb
la consulta i la negociació prèvies dels termes del contracte amb un o diversos empresaris.
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Formes d’adjudicació.

1. Tant en el procediment obert com en el restringit,
l’adjudicació es pot fer per subhasta o per concurs.
2. La subhasta ha de versar sobre un tipus expressat
en diners, amb adjudicació al licitador que, sense passar
del tipus esmentat, ofereixi el preu més baix.
3. En el concurs, l’adjudicació recau sobre el licitador que, en conjunt, faci la proposició més avantatjosa.
Aquest aspecte s’ha de determinar d’acord amb diversos
criteris objectius variables segons el contracte en qüestió, com ara el termini de lliurament o d’execució, el
cost d’utilització, la rendibilitat, la qualitat, les característiques estètiques i funcionals, la qualitat tècnica, la
qualitat ambiental, el servei postvenda i l’assistència tècnica, el compromís en matèria de peces de recanvi, la
seguretat en el subministrament i el preu, així com la
fórmula de revisió del preu, si s’escau. En aquest cas,
l’entitat contractant ha de fer constar en el plec de clàusules o en l’anunci de licitació tots els criteris d’adjudicació que té previst d’aplicar. Aquests criteris s’han
d’indicar, quan sigui possible, per ordre decreixent d’importància. En tot cas, correspon a l’entitat el dret de
declarar desert el concurs.
Article 25.
prèvia.

Procediment sense convocatòria de licitació

No obstant el que disposa l’article 23.1, l’entitat contractant pot utilitzar un procediment negociat sense convocatòria de licitació prèvia en els casos següents:
a) Quan el contracte no s’arribi a adjudicar en un
procediment amb convocatòria de licitació prèvia, a falta
de licitadors o perquè els que s’han presentat no han
estat admesos a licitació, sempre que no es modifiquin
de manera substancial les condicions originals del contracte.
b) Quan s’adjudiqui un contracte només amb finalitats d’investigació, experimentació, estudi o desenvolupament i no a fi d’obtenir una rendibilitat o de recuperar
els costos d’investigació i desenvolupament, i sempre
que la subscripció d’aquest contracte s’entengui sens
perjudici de la convocatòria d’una licitació per als contractes subsegüents que tinguin les mateixes finalitats.
c) Quan, per raons tècniques, artístiques o per
motius relacionats amb la protecció de drets d’exclusiva,
el contracte hagi de ser executat per un empresari determinat.
d) En la mesura que sigui estrictament necessari,
quan per raons d’urgència extremada, resultant de fets
imprevisibles per a l’entitat contractant, no es puguin
complir els terminis estipulats en els procediments oberts
o restringits.
e) En el cas de contractes de subministrament, per
als lliuraments addicionals efectuats pel proveïdor inicial
que constitueixin, bé una reposició parcial de subministraments o instaacions d’ús corrent, o bé una extensió
de subministraments o instaacions existents, quan un
canvi de proveïdor obligui l’entitat contractant a adquirir
material amb característiques tècniques diferents i doni
lloc a incompatibilitats o problemes desproporcionats
d’utilització i manteniment.
f) Quan es tracti d’obres o serveis addicionals que
no figurin en el projecte adjudicat inicialment, ni en el
primer contracte subscrit, però que sigui necessari executar com a conseqüència de circumstàncies imprevistes, sempre que la seva execució es confiï al contractista
o al prestador de serveis que executi el contracte inicial
i les obres o els serveis no es puguin separar tècnicament
o financerament del contracte principal sense causar
inconvenients greus a l’entitat contractant o, fins i tot,
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podent-se separar de l’execució del contracte inicial,
siguin estrictament necessàries per al seu perfeccionament.
g) En el cas de contractes d’obres, els nous treballs
que consisteixin en la repetició d’obres similars confiades
al contractista titular d’un primer contracte adjudicat per
la mateixa entitat contractant, sempre que les obres s’ajustin a un projecte base per al qual s’hagi formalitzat
un primer contracte després de la licitació corresponent.
En l’anunci de licitació del primer projecte, s’ha d’indicar
la possibilitat de recórrer a aquest procediment i l’entitat
contractant, quan apliqui el que disposa l’article 9, ha
de tenir en compte el cost total considerat per a la continuació de les obres.
h) Els contractes adjudicats sobre la base d’un acord
marc, de conformitat amb el que disposa l’article 6.
i) En els supòsits de compres d’ocasió, sempre que
sigui possible adquirir subministraments aprofitant una
ocasió especialment avantatjosa que s’hagi presentat en
un període de temps molt breu i el preu de compra
del qual sigui considerablement més baix a l’habitual
del mercat.
j) Quan hi hagi 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 de concurs
o en un altre que pugui produir-ne la liquidació.
k) Quan el contracte de serveis resulti d’un concurs
de projectes organitzat de conformitat amb les disposicions d’aquesta Llei i d’acord amb les normes que el
regulen s’hagi d’adjudicar al guanyador o a un dels guanyadors del concurs. En aquest cas, tots els guanyadors
del concurs han de ser convidats a participar en les
negociacions.
CAPÍTOL II
Publicitat de les licitacions
Article 26.
1.

Anuncis de les licitacions.

Les convocatòries de licitació es poden efectuar:

a) Per mitjà d’un anunci ordinari; o
b) Mitjançant un anunci periòdic indicatiu; o
c) Per mitjà d’un anunci sobre l’existència d’un sistema de classificació.
2. Els anuncis als quals fa referència l’apartat anterior s’han d’ajustar al model dels annexos II, III i IV d’aquesta Llei i s’han de publicar en el «Butlletí Oficial de
l’Estat» i en el «Diari Oficial de les Comunitats Europees».
Així mateix, aquests anuncis s’han de publicar en els
diaris o els butlletins oficials de les comunitats autònomes quan les entitats contractants depenguin d’una
comunitat autònoma o s’hi trobin vinculades o quan la
seva activitat sigui autoritzada per la comunitat autònoma.
Article 27.

Anuncis indicatius.

1. Quan s’efectuï una convocatòria de licitació mitjançant un anunci periòdic indicatiu, s’han de complir
els requisits següents:
a) L’anunci s’ha de referir específicament a les
obres, els subministraments o els serveis que siguin
objecte del contracte que s’hagi d’adjudicar.
b) L’anunci ha de fer constar que el contracte s’adjudica pel procediment restringit o negociat sense la
publicació ulterior d’una licitació, i ha d’instar les empre-
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ses interessades perquè manifestin que hi tenen interès
per escrit.
c) L’entitat contractant ha d’instar ulteriorment tots
els candidats perquè confirmin el seu interès sobre la
base de les informacions detallades relatives al contracte
en qüestió i abans que comenci la selecció de licitadors
o participants en una negociació. Aquesta informació
ha d’incloure, com a mínim, les dades següents:
Naturalesa i quantitat, incloses totes les opcions relatives als contractes addicionals i, si és possible, el termini
estimat per al desenvolupament d’aquestes opcions.
Quan es tracti de contractes renovables, naturalesa i
quantitat i, si és possible, termini estimat de publicació
dels posteriors anuncis de licitació per als subministraments, les obres o els serveis que hagin de constituir
l’objecte d’un contracte;
Caràcter del procediment, restringit o negociat;
Si s’escau, la data de començament o de finalització
del lliurament de subministraments o de l’execució d’obres o serveis;
Adreça i data límit de presentació de soicituds destinades a obtenir una invitació per licitar, així com la
llengua o les llengües en què estigui autoritzat presentar-les;
Domicili de l’entitat que adjudica el contracte i subministra la informació necessària per a l’obtenció del
plec de condicions i altres documents.
Condicions econòmiques i tècniques, garanties financeres i dades requerides dels proveïdors, els empresaris
o els prestadors de serveis;
Import i modalitats de pagament de qualsevol quantitat deguda per a l’obtenció de la documentació relativa
al procediment d’adjudicació del contracte, i
Naturalesa del contracte que constitueix l’objecte del
concurs: compra, arrendament financer, arrendament o
lloguer amb opció de compra o diverses d’aquestes
formes.
2. Quan s’utilitzi l’anunci indicatiu com a mitjà de
convocatòria de licitació, aquest ha d’haver estat publicat
com a màxim dotze mesos abans de la data de tramesa
de la invitació prevista en la lletra c) de l’apartat anterior.
L’entitat contractant ha de respectar, a més, els terminis
previstos en l’apartat 2 de l’article 32.
3. Les entitats contractants poden publicar anuncis
indicatius relatius a projectes d’obres importants sense
repetir la informació ja inclosa en un anunci indicatiu
anterior. En tot cas, s’ha de fer constar clarament que
aquests anuncis són anuncis addicionals.
Article 28.

Anuncis sobre un sistema de classificació.

Quan es dugui a terme una convocatòria de licitació
per mitjà d’un anunci sobre l’existència d’un sistema de
classificació, s’han de seleccionar els licitadors en un
procediment restringit o els participants en un procediment negociat entre els candidats classificats d’acord
amb aquell sistema.
Article 29.

Obligacions de publicació periòdica.

Les entitats contractants han de donar a conèixer
una vegada l’any com a mínim i mitjançant un anunci
periòdic indicatiu els punts següents:
a) En el cas dels contractes de subministrament,
la totalitat dels contractes per grups de productes que
tinguin previst adjudicar durant els dotze mesos següents
i l’import dels quals, tenint en compte el que disposa
l’article 9, sigui igual o superior a 121.825.156 pessetes.
b) En el cas dels contractes d’obres, les característiques essencials dels contractes d’obres que les entitats contractants es proposin adjudicar en els pròxims
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dotze mesos i el valor estimat dels quals sigui igual o
superior als que estableix l’article 8.
c) En el cas dels contractes de serveis, l’import total
previst dels contractes per a cada una de les categories
de serveis esmentades en l’annex VI A que les entitats
contractants prevegin adjudicar en els dotze mesos
següents i amb un import total estimat, d’acord amb
les disposicions de l’article 9, igual o superior a
121.825.156 pessetes.
Article 30. Condicions de publicació en el «Diari Oficial
de les Comunitats Europees».
1. Els anuncis s’han d’enviar a l’Oficina de Publicacions de les Comunitats Europees en castellà, per
correu, correu electrònic, tèlex o telefax, en les condicions establertes en l’article 25 de la Directiva
93/38/CEE, o mitjançant l’ús de formularis que s’autoritzin per una ordre ministerial, de conformitat amb
el que disposa la disposició final quarta.
2. Les entitats contractants han de poder acreditar
la data de tramesa dels anuncis previstos en els articles
anteriors.
3. Els contractes o els concursos de projectes respecte als quals es publiqui un anunci en el «Diari Oficial
de les Comunitats Europees» d’acord amb l’apartat 1
de l’article 26 o a l’article 39 no s’han de publicar per
cap altre mitjà abans de la data de tramesa de l’esmentat
anunci a l’Oficina de Publicacions Oficials de les Comunitats Europees. Aquesta publicació no ha de contenir
dades diferents de les enviades al «Diari Oficial de les
Comunitats Europees».
CAPÍTOL III
Desenvolupament del procediment
Article 31.

Còmput de terminis.

Tots els terminis establerts en aquesta Llei, llevat que
s’indiqui que són de dies hàbils, s’entenen referits a dies
naturals. Si l’últim dia del termini és festiu, s’entén que
el termini conclou el primer dia hàbil següent.
Article 32.

Tramesa de plecs de clàusules.

1. L’entitat contractant ha d’enviar els plecs de clàusules i la documentació complementària als empresaris
interessats, sempre que ho soicitin amb l’antelació suficient. Aquesta tramesa s’ha d’efectuar com a regla general dins un termini de sis dies a comptar de la recepció
de la soicitud.
2. De la mateixa manera, sempre que hagi estat
soicitada amb l’antelació suficient respecte de la data
límit per a la recepció d’ofertes, l’entitat contractant ha
de proporcionar informació addicional sobre els plecs
de clàusules. Aquesta informació s’ha de facilitar no més
tard dels sis dies anteriors a la data límit.
3. Quan les ofertes requereixin l’examen d’una documentació voluminosa, com ara especificacions tècniques
molt extenses, visites «in situ» o consultes sobre el
terreny dels documents adjunts al plec de condicions,
aquesta circumstància s’ha de tenir en compte a l’hora
de fixar els terminis apropiats.
Article 33. Terminis de recepció d’ofertes i soicituds
de participació.
1. En els procediments oberts, el termini fixat per
l’entitat contractant per a la recepció d’ofertes no ha
de ser inferior a cinquanta-dos dies, a comptar de la
data de tramesa de l’anunci del contracte a l’Oficina
de Publicacions de les Comunitats Europees. Aquest ter-
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mini es pot substituir per un termini prou llarg perquè
els interessats puguin presentar licitacions vàlides, i, en
general, no ha de ser inferior a trenta-sis dies i, en cap
cas, inferior a vint-i-dos dies, a partir de la data de tramesa
de l’anunci de contracte, si les entitats contractants han
enviat al «Diari Oficial de les Comunitats Europees» un
anunci periòdic indicatiu, d’acord amb el que disposa
l’article 29, el contingut del qual inclogui les informacions
exigides en els apartats II i III de l’annex IV, sempre
que aquestes informacions estiguin disponibles en la
data de publicació de l’anunci. Així mateix, l’anunci periòdic indicatiu ha d’haver estat enviat al «Diari Oficial de
les Comunitats Europees» entre cinquanta-dos dies i dotze mesos, com a màxim, abans de la data de tramesa
de l’anunci de contracte a l’esmentat diari oficial.
2. En els procediments restringits i en els negociats
amb anunci de licitació previ, s’han d’aplicar les disposicions següents:
a) El termini de recepció de les soicituds de participació, com a resposta a un anunci publicat d’acord
amb el que estableix la lletra a) de l’apartat 1 de l’article
26, a una invitació de l’entitat contractant efectuada d’acord amb el que disposa la lletra c) de l’apartat 1 de
l’article 27, ha de ser en general, com a mínim, de trenta-set dies, a partir de la data de tramesa de l’anunci
o de la invitació, i en cap cas no pot ser inferior a vint-i-dos
dies o a quinze en casos excepcionals i sempre que
s’hagi tramès l’anunci per correu electrònic, tèlex o telefax.
b) El termini de recepció de les ofertes es pot fixar
de comú acord entre l’entitat contractant i els candidats
seleccionats, sempre que tots els candidats disposin d’un
termini idèntic per preparar i presentar les ofertes.
c) Quan no sigui possible arribar a un acord sobre
el termini de recepció d’ofertes, l’entitat contractant ha
de fixar un termini que, en general, ha de ser, com a
mínim, de vint-i-quatre dies, i en cap cas no pot ser inferior
a deu dies a comptar de la data de la invitació a presentar
ofertes. La durada del termini ha de tenir en compte,
en particular, l’examen d’una documentació molt voluminosa, les especificacions tècniques molt extenses, les
visites o les consultes sobre el terreny dels documents
adjunts al plec de condicions.
Article 34.

ha d’anar acompanyada del plec de clàusules i de la
documentació complementària i ha d’incloure, com a
mínim, la informació següent:
a) Adreça del servei on es poden demanar documents addicionals i la data límit per soicitar-los, així
com la quantitat i forma de pagament de l’import que,
si s’escau, s’hagi de satisfer per obtenir aquests documents.
b) Data límit de recepció d’ofertes, adreça on s’han
de trametre i idioma o idiomes en què s’han de redactar.
c) Referència a qualsevol anunci de licitació publicat.
d) Indicació de la documentació que s’ha d’adjuntar,
si escau.
e) Criteris d’adjudicació del contracte, quan no figurin en l’anunci.
f) Qualsevol altre requisit especial establert per participar en el contracte.
Article 36.

Article 35. Invitació als candidats seleccionats en els
procediments restringits i negociats.
L’entitat contractant ha de convidar simultàniament
i per escrit els candidats seleccionats. La carta d’invitació

Confirmació de soicituds de participació.

1. Les soicituds per participar en els contractes
i les invitacions per presentar ofertes s’han de fer per
les vies més ràpides possibles. Quan les soicituds de
participació s’efectuïn mitjançant telegrama, tèlex, telefax, telèfon o per qualsevol mitjà electrònic, s’han de
confirmar per carta enviada abans de l’expiració dels
terminis previstos en els apartats 1 i 2 de l’article 33.
2. Les ofertes s’han de presentar per escrit, directament o per correu.
3. Es pot regular per reglament la presentació d’ofertes per qualsevol altre mitjà que permeti de garantir:
Que cada oferta conté tota la informació necessària
per avaluar-la.
Que la confidencialitat de les ofertes es manté fins
que tingui lloc l’avaluació.
Si per motius de prova jurídica, cal que les ofertes
es confirmin al més aviat possible per escrit o mitjançant
la tramesa d’una còpia certificada.
Que l’obertura de les ofertes tingui lloc després de
l’expiració del termini previst per presentar-les.
CAPÍTOL IV

Selecció de candidats.

1. La selecció de candidats feta per les entitats contractants en un procediment restringit o negociat s’ha
d’efectuar de conformitat amb els criteris i les normes
objectius que hagin establert, els quals són a disposició
de les empreses interessades. Els criteris emprats per
les entitats contractants poden incloure els d’exclusió
recollits en la legislació de contractes de les administracions públiques. És obligatòria la inclusió de les prohibicions per contractar recollides en la legislació de contractes de les administracions públiques quan l’entitat
contractant sigui alguna de les incloses en l’article 2.1.a),
b) i c).
2. Els criteris es poden basar en la necessitat objectiva, per a l’entitat contractant, de reduir el nombre de
candidats fins un nivell que garanteixi l’equilibri entre
les característiques específiques del procediment d’adjudicació del contracte i els mitjans necessaris per a
la seva realització. El nombre de candidats seleccionats
ha de tenir en compte la necessitat de garantir una competència suficient.
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Concursos de projectes
Article 37.

Concursos de projectes.

Es consideren concursos de projectes els procediments caracteritzats per la intervenció d’un jurat i destinats a l’adjudicació d’un contracte de serveis consistent
en l’elaboració de plans o projectes, principalment en
els camps de l’arquitectura, l’urbanisme, l’enginyeria i
el processament de dades.
Article 38.

Àmbit d’aplicació.

1. Aquest capítol s’aplica als concursos de projectes
el valor estimat dels quals sigui igual o superior a:
a) 97.460.125 pessetes, respecte als contractes
que es proposin d’adjudicar les entitats que exerceixin
una activitat prevista en la disposició addicional tercera X.
b) 66.929.735 pessetes, referent als contractes que
es proposin adjudicar les entitats contractants que exerceixin una activitat de les previstes en la disposició addicional tercera, I, II, VII, VIII i IX, i que es refereixin a
contractes de serveis que figurin en l’annex VI A, excepte
els serveis d’investigació i desenvolupament esmentats
en la categoria 8 i els serveis de telecomunicació de
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la categoria 5, els números de referència CPC dels quals
són 7524 (serveis de difusió d’emissions de televisió
i serveis de difusió d’emissions de ràdio), 7525 (serveis
d’interconnexió) i 7526 (serveis de telecomunicacions
integrades).
c) 64.973.417 pessetes, referent als contractes de
serveis diferents als de l’apartat anterior que es proposin
d’adjudicar les entitats contractants enumerats a l’apartat esmentat.
d) 64.973.417 pessetes, referent als contractes que
es proposin d’adjudicar les entitats contractants incloses
en la disposició final tercera III, IV, V i VI.

2. El jurat ha d’adoptar les seves decisions o els
dictàmens amb independència total, sobre la base de
projectes que li han de ser presentats de forma anònima
i atenent únicament els criteris indicats en l’anunci de
celebració del concurs.

2. Aquest capítol s’aplica en tots els casos de concursos quan l’import total dels premis i els pagaments
efectuats als participants sigui igual o superior a:

En el plec de condicions, l’entitat contractant pot
demanar al licitador que en l’oferta indiqui la part del
contracte que, si s’escau, té la intenció de subcontractar
amb tercers. Aquesta comunicació té un caràcter merament informatiu i correspon al contractista assumir la
responsabilitat total de l’execució del contracte davant
l’entitat contractant.
Els contractistes estan obligats a abonar als subcontractistes i als proveïdors el pagament del preu pactat
amb uns i altres en els terminis i les condicions que
no siguin més desfavorables que aquells que l’entitat
contractant hagi assenyalat en els anuncis de licitació
corresponents per a les relacions amb el contractista.

a) 97.460.125 pessetes, respecte als contractes
que es proposin d’adjudicar les entitats contractants que
exerceixin una activitat prevista en la disposició addicional tercera X.
b) els llindars de les lletres b) i c) de l’apartat anterior
respecte als contractes que es proposin d’adjudicar les
entitats contractants que exerceixin una activitat inclosa
en la disposició addicional tercera I, II, VII, VIII i IX.
c) 64.973.417 pessetes respecte als contractes que
es proposin d’adjudicar les entitats contractants que
exerceixin una activitat inclosa en la disposició addicional
tercera III, IV, V i VI.
Article 39.

Publicitat.

La convocatòria dels concursos de projectes i el seu
resultat s’han de publicar mitjançant l’anunci corresponent, d’acord amb els models establerts en els annexos
VII i VIII d’aquesta Llei, en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
i en el «Diari Oficial de les Comunitats Europees».
Així mateix, l’anunci s’ha de publicar en els diaris
o els butlletins oficials de les comunitats autònomes quan
les entitats contractants depenguin d’una comunitat
autònoma o s’hi trobin vinculades o quan la seva activitat
sigui autoritzada per la comunitat autònoma.
Article 40.

Organització del concurs.

1. Les normes relatives a l’organització d’un concurs
de projectes s’han d’establir de conformitat amb els
requisits d’aquest capítol i posar-se a disposició dels qui
estiguin interessats a participar en el concurs.
2. Si el nombre de participants és limitat, la selecció
s’ha de fer mitjançant uns criteris objectius, clars i no
discriminatoris. En qualsevol cas, en fixar el nombre de
candidats convidats a participar en els concursos de projectes, s’ha de tenir en compte la necessitat de garantir
una veritable competència sense que l’accés a la participació pugui ser limitat a un determinat àmbit territorial
o a persones físiques amb exclusió de les jurídiques o
a la inversa.
Article 41.

Jurat del concurs.

1. El jurat està compost exclusivament per persones
físiques sense cap vinculació amb els participants en
els concursos. A aquests efectes, s’entén que no hi ha
cap vinculació quan no hi concorri cap de les causes
d’abstenció previstes en l’article 28 de la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
En els casos en què s’exigeixi una qualificació professional específica per participar en el concurs, com
a mínim un terç dels membres del jurat ha de tenir les
mateixes qualificacions o d’altres d’equivalents.

CAPÍTOL V
Disposicions comunes
Article 42.

Article 43.

Subcontractació.

Informació sobre obligacions laborals.

L’entitat contractant ha d’assenyalar en el plec de
clàusules l’obligació del licitador de sotmetre’s a totes
les disposicions sobre protecció i condicions de treball
aplicables en el lloc on s’han d’efectuar les obres o s’han
de prestar els serveis objecte del contracte. Així mateix,
ha d’assenyalar l’autoritat o les autoritats de les quals
els licitadors poden obtenir informació sobre aquesta
obligació.
Igualment, ha de soicitar als licitadors que manifestin
que han tingut en compte aquestes obligacions en les
seves ofertes.
Article 44. Exclusió d’actuacions restrictives de la competència.
1. En els procediments d’adjudicació, ja siguin
oberts, restringits o negociats, particularment en el cas
d’adjudicació sobre la base d’un acord marc, queda
exclòs qualsevol tipus d’acord, pràctica restrictiva o abusiva que produeixi o pugui produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència en els termes previstos en la Llei 16/1989, de 17 de juliol, de defensa
de la competència. Només es pot requerir informació
als candidats o els licitadors per tal que precisin o completin el contingut de les seves ofertes, així com els requisits exigits per les entitats contractants, sempre que això
no tingui un efecte discriminatori.
2. Sigui quin sigui el procediment d’adjudicació d’un
contracte de serveis, no es pot rebutjar cap candidat
o licitador per l’única circumstància de la seva condició
de persona física o jurídica. Això no obstant, es pot exigir
a les persones jurídiques que indiquin en les seves ofertes, o en les seves soicituds de participació, el nom
i la qualificació professional de les persones responsables
de l’execució del servei de què es tracti.
Article 45.

Agrupacions d’empresaris.

1. Les entitats contractants poden contractar amb
unions d’empresaris que es constitueixin temporalment
a aquest efecte, sense que sigui necessària la formalització de les unions en una forma jurídica determinada
fins que s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte a favor
seu. Aquests empresaris queden obligats solidàriament
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davant l’entitat contractant al compliment del contracte
fins que s’extingeixi.
2. En tot cas, l’entitat adjudicadora pot obligar que
els empresaris que concorren en la unió temporal nomenin una persona que actuï, durant l’execució del contracte, com a representant o apoderat únic amb poders
suficients per exercir els drets i complir les obligacions
que en derivin fins a l’extinció del contracte.
Article 46.

Admissió de variants.

1. Quan la forma d’adjudicació del contracte sigui
el concurs, l’entitat contractant pot tenir en consideració
variants o alternatives presentades per un licitador sempre que compleixin les condicions mínimes i els requisits
per a la seva presentació establerts per l’entitat en el
plec de condicions. En cas que no s’acceptin variants
o alternatives, l’entitat contractant ho ha de fer constar
en el plec.
2. L’entitat contractant no pot rebutjar la presentació d’una variant per l’única raó d’haver estat elaborada
de conformitat amb especificacions tècniques definides
mitjançant una referència a especificacions tècniques
europees o a especificacions tècniques nacionals reconegudes de conformitat amb els requisits essencials definits en el Reial decret 1630/1992, de 29 de desembre,
pel qual es dicten disposicions per a la lliure circulació
de productes de construcció, en aplicació de la Directiva
89/106/CEE.
Article 47.

Ofertes anormalment baixes.

1. Si en un determinat contracte les ofertes són
anormalment baixes en relació amb la prestació, l’entitat
contractant, abans de poder rebutjar-les, ha de demanar
per escrit als qui hagin presentat les ofertes les precisions
que consideri oportunes sobre la composició de l’oferta
corresponent, i ha de comprovar la composició tenint
en compte les explicacions que li proporcionin, per a
la qual cosa pot fixar un termini de resposta no inferior
a tres dies a comptar de la recepció de la petició d’aquestes explicacions.
2. L’entitat contractant pot tenir en consideració justificacions objectives com ara l’economia del mètode
de construcció o fabricació, les solucions tècniques escollides, les condicions excepcionalment avantatjoses de
què es beneficiï el licitador per a l’execució del contracte
o l’originalitat del producte o l’obra proposats pel licitador.
3. L’entitat contractant només pot rebutjar les ofertes anormalment baixes a causa de la percepció d’un
ajut estatal si, havent estat consultat el licitador, aquest
no ha pogut demostrar que l’ajut en qüestió ha estat
autoritzat per la Comissió Europea o notificat a la Comissió Europea, d’acord amb el que estableix l’apartat 3
de l’article 93 del Tractat. Les entitats contractants que
rebutgin una oferta per les raons exposades n’han d’informar la Comissió.
Article 48. Preferència d’ofertes comunitàries en els
contractes de subministrament.
1. Aquest article és aplicable a les ofertes que continguin productes originaris de països tercers amb els
quals la Unió Europea no hagi subscrit, en un marc multilateral o bilateral, cap acord que garanteixi un accés
comparable i efectiu de les empreses de la Unió als
mercats dels països tercers esmentats, sens perjudici
de les obligacions de la Unió o dels seus estats membres
respecte als països tercers.
2. Qualsevol oferta presentada per a l’adjudicació
d’un contracte de subministrament es pot rebutjar quan
la part dels productes originaris dels països tercers, deter-
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minats de conformitat amb el Reglament (CEE) número
802/1968 del Consell, de 27 de juny, relatiu a la definició comuna de la noció d’origen de les mercaderies,
modificat pel Reglament (CEE) número 3860/1987,
sigui superior al 50 per 100 del valor total dels productes
que componen aquesta oferta. A efectes d’aquest article,
els suports lògics utilitzats en els equips de xarxes de
telecomunicació han de ser considerats productes.
3. Quan dues ofertes o més siguin equivalents respecte als criteris d’adjudicació utilitzats en cada cas, s’ha
de donar preferència a l’oferta que no pugui ser rebutjada
en aplicació del que disposa l’apartat anterior. El preu
de les ofertes es considera equivalent, a efectes d’aquest
article, quan la seva diferència no excedeix del 3 per
100.
No obstant això, no s’ha de donar preferència a l’oferta que seria escollida si s’apliqués el que s’ha disposat
anteriorment, quan aquesta obligui l’entitat contractant
a adquirir material amb unes característiques tècniques
diferents de les del material existent i això doni lloc a
incompatibilitats o dificultats tècniques excessives, de
funcionament o de manteniment, o impliqui un cost
desproporcionat.
4. Als efectes d’aquest article, per determinar la part
dels productes originaris dels països tercers, no han de
ser presos en consideració els països tercers als quals
s’hagi estès el benefici de les disposicions de la Directiva
objecte de transposició en virtut d’una decisió del Consell
de les Comunitats Europees, de conformitat amb el contingut de l’apartat 1 d’aquest article.
Article 49.

Certificats de garantia de qualitat.

Quan les entitats contractants exigeixin la presentació
de certificats expedits per organismes independents, que
acreditin que el prestador de serveis compleix determinades normes d’assegurament de la qualitat, han de fer
referència als sistemes d’assegurament de la qualitat
basats en la sèrie de normes UNE-EN 29000, certificades
per organismes conformes a la sèrie de normes UNE-EN
45000.
Les entitats contractants han de reconèixer els certificats equivalents expedits per organismes autoritzats
establerts en altres estats membres. També han d’acceptar altres proves de mesures equivalents d’assegurament de la qualitat que presentin els prestadors de
serveis que no tinguin accés als certificats esmentats
o no tinguin cap possibilitat d’obtenir-los en el termini
fixat.
Article 50.

Informació sobre els contractes.

1. Les entitats contractants han de comunicar simultàniament a la Comissió Europea i a la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa de l’Administració de l’Estat o, si s’escau, de la comunitat autònoma corresponent,
en un termini de dos mesos des de la seva formalització,
els contractes subscrits. L’òrgan de la comunitat autònoma ha de donar coneixement al de l’Administració
de l’Estat de la informació rebuda. Les entitats contractants ho han de comunicar mitjançant el model d’anunci
que la Comissió aprovi i publiqui en el «Diari Oficial de
les Comunitats Europees». Així mateix, han de comunicar-ho, si s’escau, al Registre públic de contractistes
de la comunitat autònoma de la qual depenguin, a la
qual estiguin vinculades o de la qual hagin obtingut l’autorització per exercir l’activitat.
2. Les entitats contractants que adjudiquin contractes de serveis d’investigació i desenvolupament als quals
s’apliqui l’article 25.b) només poden esmentar la designació principal de l’objecte del contracte d’acord amb
la classificació de l’annex VI. Quan no sigui aplicable
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a aquests contractes l’article 25.b), la informació es pot
limitar si ho exigeixen motius de secret comercial. No
obstant això, les entitats contractants han de vetllar perquè les informacions publicades siguin almenys tan detallades com les que conté la convocatòria de licitació.
Quan s’utilitzi un sistema de classificació, la informació
ha de recollir com a mínim la referent a la categoria
prevista en l’article 21.2. En els casos inclosos en l’annex
VI B, les entitats contractants han d’indicar en l’anunci
si n’accepten la publicació.
3. Les entitats contractants han de conservar,
almenys durant un període de quatre anys a partir de
la data d’adjudicació, la informació adequada sobre cada
contracte que els permeti de facilitar a la Comissió Europea la informació que necessiti i justificar posteriorment
les decisions relatives als aspectes següents:
a) Classificació, selecció de les empreses i adjudicació dels contractes.
b) Utilització de les excepcions a l’aplicació de les
especificacions tècniques europees, d’acord amb el que
disposa l’article 14.
c) Utilització de procediments sense convocatòria
de licitació prèvia de conformitat amb el que estableix
l’article 25.
d) Inaplicació de les disposicions dels títols II, III i
IV, en virtut de les excepcions previstes en el títol I.
4. Les entitats que exerceixin activitats en els sectors de producció, transport o distribució d’aigua potable,
electricitat, serveis de ferrocarrils urbans, tramvies, troleibusos o autobusos, instaacions d’aeroports i ports
marítims o fluvials o altres terminals, han de comunicar
als licitadors al més aviat millor les decisions adoptades
en relació amb l’adjudicació del contracte i, en cas que
se soiciti així, ho han de fer per escrit.
Així mateix, han de comunicar tan aviat com sigui
possible a partir de la recepció d’una soicitud per escrit
a qualsevol candidat o licitador descartat els motius del
rebuig de la seva candidatura o de la seva oferta i, respecte a qualsevol contractista que hagi efectuat una oferta admissible, les característiques i els avantatges relatius
de l’oferta seleccionada, així com el nom de l’adjudicatari.
No obstant això, les entitats contractants poden decidir no donar a conèixer una informació determinada relativa a l’adjudicació del contracte quan la seva divulgació
dificulti l’aplicació de la Llei, sigui contrària a l’interès
públic, perjudiqui els interessos comercials legítims de
determinades empreses, públiques o privades, inclosos
els de l’empresa a la qual s’hagi adjudicat el contracte
o pugui falsejar la competència.

TÍTOL V

cle 2.1 d’aquesta Llei, adscrites o vinculades a aquestes,
o a les quals hagin atorgat un dret especial o exclusiu,
les competències següents en relació amb els contractes
dels quals es regulen els procediments d’adjudicació:
a) Resoldre les reclamacions que es presentin per
infracció de les normes que conté aquesta Llei.
b) Acordar les mesures cautelars necessàries per
assegurar l’eficàcia de la resolució que es dicti al seu
moment.
c) Fixar les indemnitzacions que escaiguin, amb la
corresponent reclamació de danys i perjudicis prèvia,
per infracció així mateix de les disposicions contingudes
en aquesta Llei.
2. Si l’entitat contractant és una associació de les
previstes en l’apartat b) de l’article 2.1 i hi ha diverses
administracions públiques de referència per l’adscripció
o la vinculació diferent dels seus membres, o una sola
entitat contractant es troba en el mateix supòsit, perquè
opera en diversos sectors dels inclosos en l’article 3,
la reclamació pot ser presentada davant de qualsevol
de les administracions públiques esmentades que està
obligada a emetre resolució.
3. Als efectes de l’apartat 1 d’aquest article, quan
l’entitat contractant tingui relació amb més d’una Administració pública, per raó de la seva adscripció o la vinculació formal i del títol administratiu que explota, l’Administració competent és la que l’hagi atorgat.
Article 52. Principi de coaboració amb la Comissió
Europea.
Quan, a petició de la Comissió Europea, es tramiti
un procediment relatiu a possibles incidències advertides
en l’adjudicació d’un contracte, com a conseqüència de
l’aplicació del que disposa aquesta Llei, les entitats contractants han d’aportar la informació que els sigui requerida per trametre a la Comissió Europea la resposta que
sigui procedent.
CAPÍTOL II
Tramitació de les reclamacions
Article 53. Procediment.
El procediment per tramitar les reclamacions per
infracció del que disposa aquesta Llei es regeix per les
disposicions de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
amb les especialitats que es recullen en els articles
següents.
Article 54.

Reclamacions i altres mesures de control
dels procediments
CAPÍTOL I
Reclamacions en els procediments d’adjudicació de
contractes
Article 51.

Competència.

1. Els òrgans de contractació de les administracions
públiques esmentades a l’article 2.1 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
o els altres òrgans de les administracions públiques que,
si s’escau, designin les comunitats autònomes, han
d’exercir, respecte de les entitats enumerades en l’arti-
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Legitimació.

1. Pot deduir la reclamació corresponent a l’empara
del que disposa aquesta Llei qualsevol persona que tingui
o hagi tingut un dret subjectiu o un interès legítim en
l’adjudicació d’algun dels contractes inclosos en aquesta
Llei que consideri que ha estat perjudicada o que pot
ser-ho per l’incompliment per part de les entitats contractants de les disposicions que conté.
2. És aplicable quan sigui compatible amb aquesta
Llei el que disposa el títol III de la Llei de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 55.

Iniciació del procediment.

1. Qualsevol persona que vulgui iniciar un procediment de reclamació ha de notificar prèviament a l’entitat contractant la violació presumpta o l’incompliment
del que disposa aquesta Llei i la seva intenció d’iniciar-lo.
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2. El procediment s’inicia mitjançant la presentació
de la reclamació corresponent per una persona interessada, d’acord amb el que preveu l’article següent.
3. El termini per presentar la reclamació és de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació,
si s’escau, de la licitació del contracte en el «Diari Oficial
de les Comunitats Europees» o des que es produeixi
la infracció que es denuncia.
La presentació de la reclamació es regeix pel que
preveu l’article 38.4 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 56.

Contingut de la reclamació.

La reclamació ha de contenir com a mínim els punts
següents:
a) Identificació de la persona que reclama, amb indicació del domicili per a notificacions. A aquests efectes,
es poden incloure els números o les claus que corresponguin als mitjans de telecomunicació amb què compti
l’empresa.
b) Identificació de l’entitat contractant i, si s’escau,
del «Diari Oficial de les Comunitats Europees» en què
s’hagi publicat la licitació corresponent.
c) Els preceptes d’aquesta Llei que es considerin
incomplerts per l’entitat contractant i, si s’escau, la
indemnització que se soicita, tot això acompanyat de
la motivació corresponent.
d) Les mesures cautelars que se soicitin, i també
la motivació de la soicitud esmentada.
e) Lloc, data i signatura.
Article 57.

Admissió de les reclamacions.

1. L’òrgan competent per emetre resolució disposa
d’un termini de vuit dies hàbils per decidir motivadament
sobre l’admissió de la reclamació. Aquest termini s’incrementa en tres dies hàbils que es concedeixen a l’interessat per esmenar, si s’escau, algun requisit.
2. Només és procedent la inadmissió en el cas que
la reclamació no s’ajusti al que disposa l’article 56 o
quan es presenti fora de termini o davant un òrgan
incompetent.
3. L’acord d’inadmissió posa fi a la via administrativa
i contra aquest es pot interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
Article 58.

Mesures cautelars.

1. En el mateix termini establert en l’article anterior,
l’òrgan competent per emetre resolució ha de decidir,
motivadament, sobre l’adopció de les mesures cautelars
soicitades pel reclamant o altres que consideri oportunes per corregir la presumpta infracció dels procediments regulats en aquesta Llei o impedir que es causin
perjudicis als interessos afectats, i pot suspendre, si s’escau, el procediment d’adjudicació en curs o la formalització del contracte.
A aquests efectes, l’òrgan decisori, en el termini de
dos dies hàbils des que es rebi la reclamació, l’ha de
comunicar a l’entitat contractant, la qual disposa d’un
termini de tres dies, també hàbils, per presentar les aegacions que consideri oportunes referides a l’adopció
de les mesures cautelars soicitades pel reclamant o
a les propostes pel mateix òrgan decisori. Si transcorregut aquest termini no es formulen aegacions, cal continuar el procediment.
2. En l’adopció de mesures cautelars, cal atenir-se
al que preveu l’article 111 de la Llei de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment admi-
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nistratiu comú, i no és aplicable el que disposa el seu
apartat 4.
3. Les mesures cautelars que s’adoptin no es poden
prolongar per un termini superior a dos mesos i han
de cessar, en tot cas, quan s’executi la resolució administrativa corresponent, prevista en l’article 62 d’aquesta
Llei.
4. L’òrgan competent per emetre resolució, d’ofici
o a instància d’una part, pot acordar en qualsevol
moment del procediment la suspensió, la modificació
o la revocació de les mesures cautelars en virtut de circumstàncies sobrevingudes o que no van poder ser conegudes en el moment d’adoptar-les.
5. Contra la resolució sobre mesures cautelars es
pot interposar un recurs davant la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Article 59.

Participació dels interessats.

El tràmit d’audiència i la participació dels interessats
es regeix pel que preveuen els articles 84, 85 i 86 de
la Llei de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, per bé que el termini per a la presentació d’aegacions és de cinc dies
hàbils.
Article 60.

Termini per emetre resolució.

1. L’òrgan competent ha de dictar la resolució motivada que sigui procedent en el termini de dos mesos.
2. Sens perjudici de l’obligació d’emetre resolució
que correspon a l’Administració, les reclamacions deduïdes s’entenen desestimades pel transcurs del termini
per a la seva resolució, amb els efectes previstos en
l’article 64.1 d’aquesta Llei.
Article 61. Concurrència del procediment amb un altre
de tramitat per la Comissió Europea.
L’òrgan competent per emetre resolució ha de suspendre el procediment a petició d’una part si s’acredita
documentalment que s’està seguint un procediment de
conciliació, tal com regula el capítol IV d’aquest títol,
pels mateixos fets davant la Comissió, i decidir, si escau,
la suspensió de les mesures cautelars que hagi pogut
acordar. La suspensió del procediment s’aixeca, així
mateix a petició d’una part, si la conciliació no prospera.
Article 62.

Contingut de la resolució.

1. La resolució del procediment pot acordar l’anuació de les decisions iegals adoptades per l’entitat
contractant, incloent-hi la supressió de les característiques tècniques, econòmiques o financeres discriminatòries contingudes en l’anunci de licitació, l’anunci periòdic indicatiu, l’anunci sobre l’existència d’un sistema de
classificació, la convocatòria de licitació mateixa, els
plecs de condicions o qualsevol altre document relacionat amb el procediment d’adjudicació en qüestió.
2. La resolució pot decidir també l’anuació de l’adjudicació del contracte si aquest no ha estat encara
formalitzat.
3. Si el contracte està formalitzat, l’Administració
pot declarar, si és procedent, l’obligació d’indemnitzar
la persona interessada pels danys i les perjudicis que
li hagi pogut ocasionar l’incompliment del que preveu
aquesta Llei per part de l’entitat contractant. L’import
de la indemnització s’ha de fixar d’acord amb el que
preveu l’article següent.
Article 63.

Determinació de la indemnització.

1. L’òrgan competent per emetre resolució s’ha de
pronunciar, si s’ha soicitat, sobre la procedència o no
d’indemnització per danys i perjudicis.
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2. Perquè sigui procedent la indemnització, s’ha
d’exigir que s’hagi provat que hi ha hagut infracció del
que disposa aquesta Llei i que el reclamant hauria tingut
una possibilitat real d’obtenir el contracte si no s’hagués
comès la infracció.
3. La indemnització s’ha de fixar atenent en la mesura que sigui possible els criteris de l’article 141.2 i 3
de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
La indemnització ha de cobrir com a mínim les despeses ocasionades per la preparació de l’oferta o la participació en el procediment de contractació.
Article 64.

CAPÍTOL III
Règim de certificats
Article 65.

Sistema de certificació.

1. Les entitats contractants poden comparèixer a
un sistema de certificació en què es faci constar pels
agents als quals es refereix l’article 67, després dels
exàmens periòdics pertinents, que, en aquests moments,
els procediments d’adjudicació dels contractes que apliquen s’ajusten a les disposicions d’aquesta Llei.
2. Els responsables de l’emissió dels certificats han
d’adjuntar-hi un informe escrit per compte de les entitats
contractants sobre els resultats del seu examen. Abans
d’emetre un certificat, els responsables de la seva emissió han de comprovar que les possibles irregularitats
observades en els procediments d’adjudicació dels contractes o en l’aplicació pràctica d’aquests han estat corregides i que s’han pres mesures per evitar que es repeteixin.
Article 66.

Referència als certificats.

Les entitats contractants que hagin obtingut el certificat poden incloure la declaració següent en els anuncis dels contractes sotmesos a aquesta Llei i subjectes
a la publicitat en el «Diari Oficial de les Comunitats
Europees»:
«L’entitat contractant ha obtingut un certificat conforme a la Directiva 92/13/CEE del Consell, en el qual
es fa constar que, amb data ..., els seus procediments
d’adjudicació de contractes i la seva aplicació pràctica
s’ajusten al dret comunitari en matèria d’adjudicació de
contractes i a les normes nacionals que incorporen
aquest dret.»
Article 67.

certificats, i establir les qualificacions acadèmiques i professionals necessàries per fer-ho. En tot cas, s’exigeix
que com a mínim tinguin un títol d’ensenyament superior
de caràcter oficial d’una durada de tres anys o que hagin
superat determinats exàmens d’aptitud professional, que
ofereixin les garanties corresponents, organitzats o reconeguts per l’Administració de la qual depengui o a la
qual estigui vinculada l’entitat contractant o que hagi
atorgat la concessió o l’autorització corresponent d’alguna de les activitats esmentades en l’article 3 d’aquesta
Llei.
CAPÍTOL IV

Control i executivitat de les resolucions.

1. Les resolucions dictades en el procediment
exhaureixen la via administrativa i poden ser impugnades
davant els tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa.
2. Sens perjudici del que disposa l’apartat anterior,
aquestes resolucions són directament executives i és
aplicable, si s’escau, el que disposa l’article 97 de la
Llei de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.

Competència per emetre certificats.

1. Els responsables de l’emissió dels certificats han
de ser independents de les entitats contractants i han
d’exercir les seves funcions de manera objectiva. Així
mateix, han de garantir, de manera apropiada, que tenen
la qualificació i l’experiència professionals pertinents.
2. S’han de determinar, per reglament, els requisits
que han de reunir els responsables de l’emissió dels
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Procediment de conciliació
Article 68.

Soicitud.

Qualsevol persona que tingui o hagi tingut interès
a obtenir un contracte comprès en l’àmbit d’aplicació
d’aquesta Llei i que consideri, en el marc del procediment
d’adjudicació del contracte esmentat, que ha estat perjudicada o pot ser-ho per l’incompliment de les normes
de procediment pot soicitar la conciliació regulada en
els articles següents.
La soicitud per iniciar el procediment de conciliació
s’ha d’adreçar per escrit a la Comissió Europea o al Ministeri d’Economia i Hisenda (Junta Consultiva de Contractació Administrativa), que l’ha de trametre tan aviat com
sigui possible a la Comissió.
Article 69.

Procediment.

El procediment de conciliació s’ha de tramitar d’acord
amb el que estableixen el capítol 4 de la Directiva
92/13/CEE i les normes dictades a aquest efecte en
desplegament del capítol 4 esmentat per la Comissió
Europea.
Article 70. Concurrència del procediment amb altres
procediments de control.
Si en relació amb un procediment d’adjudicació d’un
contracte, una persona interessada, diferent de la que
ha instat la conciliació, formula una reclamació, l’entitat
contractant n’ha d’informar els conciliadors.
Article 71.

Efectes del procediment de conciliació.

Les mesures adoptades en aplicació del procediment
de conciliació no han d’afectar les mesures que la Comissió o l’Estat pugui prendre en aplicació dels articles 169
i 170 del Tractat o en aplicació del capítol 3 de la Directiva 92/13/CEE, els drets de la persona que hagi invocat
l’aplicació del procediment, els de l’entitat contractant
o els de qualsevol altra persona.
Disposició addicional primera.
afegit.

Impost sobre el valor

En les quantitats establertes en aquesta Llei no es
considera inclòs l’import corresponent a l’impost sobre
el valor afegit, ni l’impost general indirecte canari quan
el contracte s’hagi de fer en l’àmbit territorial de les
illes Canàries.
Disposició addicional segona. Llindars aplicables a les
administracions públiques i els organismes autònoms.
No obstant el que disposa l’article 2.2 d’aquesta Llei,
quan les administracions públiques i els seus organismes
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autònoms adjudiquin contractes que es refereixin a activitats recollides en l’article 3 han d’aplicar els llindars
establerts en l’article 8 a efectes de la publicitat dels
anuncis dels contractes en el «Diari Oficial de les Comunitats Europees».
Disposició addicional tercera.

Entitats contractants.

S’entenen com a entitats contractants als efectes d’aquesta Llei, amb caràcter enunciatiu i no limitador, les
no recollides en l’article 2.2 que s’esmenten a continuació:
I. Entitats contractants del sector de la producció,
el transport o la distribució d’aigua potable:
Entitats que produeixen o distribueixen aigua en virtut
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, i del Reial decret legislatiu 781/1986,
de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Canal d’Isabel II, Llei 17/1984, de 20 de desembre,
de la Comunitat Autònoma de Madrid.
Aigües Ter-Llobregat, Llei 4/1990, de 9 de març, del
Parlament de Catalunya.
Consorci d’Aigües de Tarragona, Llei 18/1981, d’1
de juliol, d’actuacions a Tarragona en matèria d’aigües.
II. Entitats contractants del sector de la producció,
el transport o la distribució d’electricitat:
Entitats encarregades de la producció, el transport
o la distribució d’electricitat en virtut del que disposa
la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric.
«Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima».
III. Entitats contractants del sector del transport o
la distribució de gas o combustible per a calefacció:
Entitats que operen en virtut de la Llei 34/1998, de
7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs.
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VII. Entitats contractants del sector dels serveis de
ferrocarrils urbans, tramvies, troleibusos o autobusos:
Entitats que presten serveis públics de transport urbà
d’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local; Reial decret legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local, i la legislació autonòmica corresponent si s’escau.
Entitats que presten serveis públics de transport interurbà mitjançant autobusos, d’acord amb la Llei
16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports
terrestres i la legislació autonòmica corresponent si s’escau.
Empresa Nacional de Transports de Viatgers per
Carretera (ENATCAR).
Entitats que presten serveis públics d’autobusos d’acord amb la disposició transitòria tercera de la Llei
16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports
terrestres.
VIII. Entitats contractants del sector de les instaacions d’aeroports:
Ens Públic Aeroports Espanyols i Navegació Aèria.
Estatut aprovat pel Reial decret 905/1991, de 14 de
juny, modificat parcialment pels reials decrets
1993/1996, de 6 de setembre, i 1711/1997, de 14
de novembre.
IX. Entitats contractants del sector dels ports marítims o fluvials o altres terminals:
Ens Públic Ports de l’Estat i Autoritats Portuàries a
què es refereix la Llei 27/1992, de 24 de novembre,
de ports de l’Estat i de la marina mercant, i altres administracions portuàries.
X. Organismes contractants del sector de les telecomunicacions:
«Telefónica de España, Sociedad Anónima».
«Retevisión, Sociedad Anónima».

IV. Entitats contractants de prospecció i extracció
de petroli o gas:

Disposició addicional quarta. Règim de l’organisme
públic Aeroports Espanyols i Navegació Aèria.

Les que exerceixin les activitats esmentades de conformitat amb la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector
d’hidrocarburs.

1. L’organisme públic Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA), en el que no preveu aquesta Llei,
ha d’ajustar el seu règim de contractació al dret privat.
2. Els béns de domini públic aeroportuari que siguin
innecessaris per al compliment de finalitats d’aquest
caràcter poden ser desafectats pel ministre de Foment,
amb la declaració d’innecessarietat prèvia pel Consell
d’Administració d’AENA, i s’han d’incorporar al patrimoni
de l’organisme públic, que pot procedir a la seva alienació
o permuta. Si el valor és superior a tres mil milions de
pessetes, la seva alienació, a més, ha de ser autoritzada
pel Govern a proposta del ministre de Foment.

V. Entitats contractants del sector de la prospecció
i l’extracció de carbó o altres combustibles sòlids:
Entitats encarregades de la prospecció de carbó o
altres combustibles sòlids en virtut de la Llei 22/1973,
de 21 de juliol, de mines, modificada per la Llei 54/1980,
de 5 de novembre, i pel Reial decret legislatiu
1303/1986, de 28 de juny.
VI. Entitats contractants del sector dels serveis de
ferrocarrils:
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).
Ens Públic Gestor d’Infraestructures Ferroviàries (GIF),
excepte per als contractes subjectes a la Llei 13/1995,
de 18 de maig, de contractes de les administracions
públiques, segons el que disposa l’article 160.quatre de
la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures administratives, fiscals i de l’ordre social.
Ferrocarrils de Via Estreta (FEVE).
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
Eusko Trenbideak (Bilbao).
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).
Ferrocarrils de Mallorca.

Disposició addicional cinquena. Modificació de la Llei
11/1998, de 24 d’abril, general de telecomunicacions.
Es modifica el primer incís del paràgraf segon de l’article 26 de la Llei 11/1998, de 24 d’abril, general de
telecomunicacions, incís que queda redactat de la manera següent:
«A més, han de justificar que els preus d’interconnexió que ofereixin s’orienten a costos, i desglossar-los de tal manera que el peticionari de la
interconnexió a les seves xarxes no sufragui un
import superior a l’estrictament relacionat amb el
servei soicitat.»
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Disposició addicional sisena.
comunicacions.

Infraestructures de tele-

Tots els operadors, degudament habilitats, que instain xarxes de telecomunicacions o prestin serveis de
telecomunicacions tenen, a aquests efectes, els mateixos
drets en relació amb l’ocupació del domini públic o de
la propietat privada, en els termes establerts en la Llei
general de telecomunicacions i en les seves normes de
desplegament, amb independència que duguin a terme
qualsevol altra activitat addicional.
Disposició derogatòria única.
guen.

Disposicions que es dero-

Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior en tot el que s’oposin al que estableix
aquesta Llei.
Disposició final primera.
de la legislació.

Títol competencial i caràcter

El contingut d’aquesta Llei té caràcter de legislació
bàsica, dictada a l’empara de l’article 149.1.18a de la
Constitució, en allò que es refereix al règim de contractació dels organismes i les entitats inclosos en la Llei
13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques, excepte l’últim incís de l’article
45.1 i l’apartat 2 del mateix article que han de ser d’aplicació general en defecte de regulació específica dictada per les comunitats autònomes.
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la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, les
previsions que aquesta Llei conté en matèria de terminis
per a la seva adaptació als que estableixi la Unió Europea.
Així mateix, s’autoritza el Consell de Ministres per modificar la llista d’entitats contractants que figura en la disposició addicional tercera.

Actualització de xifres fixades

Disposició final tercera.
per la Unió Europea.

Les xifres que a partir d’ara fixi la Unió Europea i
es publiquin per ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda,
en euros, unitats de compte europeu (ecus), drets especials de gir (deg) o en pessetes, substitueixen les que
figurin en el text d’aquesta Llei.
Disposició final quarta.

Llista d’activitats i anuncis.

S’ha d’aprovar mitjançant ordre ministerial de la Presidència, amb l’informe previ de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa, l’adaptació dels annexos I,
II, III, IV, V, VI (A i B), VII i VIII d’aquesta Llei a les modificacions que la normativa comunitària introdueixi en els
annexos de la Directiva 93/38/CEE.
Disposició final cinquena.

Entrada en vigor.

Disposició final segona. Actualització de terminis i llista
d’entitats contractants.

Aquesta Llei entra en vigor l’1 de gener de 1999.
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,
que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Vaquèira-Beret, 30 de desembre de 1998.
JUAN CARLOS R.

S’autoritza el Consell de Ministres perquè pugui modificar, mitjançant un reial decret, amb l’informe previ de

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

ANNEX I
Llista d’activitats professionals corresponent a la nomenclatura general d’activitats econòmiques en les Comunitats Europees (NACE)
Classes

Grups

Subgrups
i posicions

50
500
500.1
500.2
501

501.1
501.2
501.3
501.4
501.5
501.6
501.7
502
502.1
502.2
502.3
502.4
502.5
502.6
502.7

Títol

Construcció i enginyeria civil
Construcció i enginyeria civil (sense especialització), demolició
Construcció d’edificis i obres d’enginyeria civil, sense especialització.
Demolició.
Construcció d’immobles (habitatges i d’altres)
Empresa general de construcció.
Empresa d’ensostrat.
Construcció de xemeneies i forns.
Empresa d’estanquitat.
Empresa de lliscada i manteniment de façanes.
Empresa de bastides.
Empresa especialitzada en altres activitats de la construcció (carcassa inclosa).
Enginyeria civil: construcció de carreteres, ponts, vies fèrries, etc.
Empresa general d’enginyeria civil.
Empresa de moviment de terres en cel obert.
Empresa d’obres d’art terrestres (en cel obert o subterrànies).
Construcció d’obres d’art fluvials i marítimes.
Construcció de vies urbanes i carreteres (inclosa la construcció especialitzada d’aeròdroms).
Empreses especialitzades en el sector de l’aigua (reg, drenatge, portada, avaluació d’aigües residuals, depuració).
Empreses especialitzades en altres activitats d’enginyeria civil.
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Grups

Subgrups
i posicions

503

Instaació
503.1 Empresa d’instaació general.
503.2 Canalització (instaació de gas, aigua i aparells sanitaris).
503.3 Instaació de calefacció i ventilació (instaació de calefacció central, condicionament d’aire,
ventilació).
503.4 Aïllament tèrmic, sònic i antivibracions.
503.5 Aïllament d’electricitat.
503.6 Aïllament d’antenes, parallamps, telèfon, etc.

504
504.1
504.2
504.3
504.4
504.5
504.6

Títol

Decorats i acabats
Decoració general.
Guixeria.
Fusteria, orientada principalment a la coocació (inclosa la coocació de parquets).
Pintura, vidrieria, coocació de paper pintat.
Revestiment de sòls i parets (coocació de rajoles, altres sòls i revestiments adherits).
Decoració diversa (coocació d’estufes de pises, etc.).

ANNEX II
A)

Procediment obert

1. Nom, adreça, adreça telegràfica; números de telèfon, tèlex i fax de l’entitat contractant.
2. Naturalesa del contracte (subministrament, obres
o serveis; cal indicar, si escau, si es tracta d’un acord
marc).
Categoria del servei en el sentit de l’annex VI A o
VI B i descripció del servei (classificació CPC).
Si escau, s’ha d’indicar si les ofertes se soiciten per
a compra, arrendament financer, lloguer o venda a terminis o per a diverses d’aquestes opcions.
3. Lloc de lliurament, d’execució o de prestació.
4. Per a subministraments i obres:
a) Naturalesa i quantitat dels productes que s’hagin
de subministrar, inclosa qualsevol opció per a contractes
posteriors i, si és possible, la data aproximada en què
es poden exercir les opcions. En el cas d’una sèrie de
contractes a adjudicar o de contractes renovables, també
cal precisar, si és possible, la data aproximada de les
convocatòries de licitació posteriors per als productes
que s’hagin de subministrar o la naturalesa i l’abast de
les prestacions, i les característiques generals de l’obra;
b) indicacions sobre la possibilitat de licitar per una
part i/o pel conjunt dels subministraments requerits.
En cas que, per als contractes d’obres, l’obra o el
contracte estigui dividit en diversos lots, la magnitud
dels diferents lots i la possibilitat de licitar per un, per
diversos o per tots;
c) per als contractes d’obres: indicacions sobre l’objectiu de l’obra o del contracte, quan s’inclogui també
l’elaboració de projectes.
5.
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Per a serveis:

a) Naturalesa i nombre dels serveis que s’hagin de
prestar, inclosa qualsevol opció per a contractes posteriors i, si és possible, la data aproximada en què es
poden exercir les opcions. En el cas d’una sèrie de contractes renovables, també cal precisar, si és possible,
la data aproximada de les convocatòries de licitació posteriors per als serveis que s’hagin de prestar;
b) s’ha d’indicar si, d’acord amb normes legals,
reglamentàries o administratives, es reserva la prestació
del servei a una determinada professió;

c) referència a l’esmentada norma legal, reglamentària o administrativa;
d) s’ha d’indicar si les persones jurídiques han d’esmentar els noms i les qualificacions professionals del
personal responsable de l’execució del servei;
e) s’ha d’indicar si els prestadors poden licitar per
una part dels serveis.
6. Possibilitat de presentació de variants.
7. Exempció d’utilització de les especificacions europees, de conformitat amb l’apartat 1 de l’article 14.
8. Termini de lliurament o execució o durada del
contracte de serveis i, en la mesura possible, la data
d’inici.
9. a) Adreça del servei al qual es poden soicitar
el plec de condicions i els documents complementaris.
b) Si escau, l’import i la forma de pagament de la
quantia que s’hagi d’abonar per obtenir els documents
esmentats.
10. a) Data límit de recepció de les ofertes.
b) Adreça a la qual s’han d’enviar.
c) Llengua o llengües en les quals s’han de redactar.
11. a) Si és procedent, persones admeses a assistir a l’obertura de les ofertes.
b) Data, hora i lloc d’aquesta obertura.
12. Si escau, fiança i garanties exigides.
13. Modalitats bàsiques de finançament i de pagament, i/o referències als textos que les regulen.
14. Si és procedent, forma jurídica que ha d’adoptar
l’agrupació de proveïdors, contractistes o prestadors de
serveis adjudicatària del contracte.
15. Condicions mínimes de caràcter econòmic i tècnic a què s’ha d’ajustar el proveïdor, el contractista o
el prestador adjudicatari.
16. Termini durant el qual el licitador està obligat
a mantenir la seva oferta.
17. Criteris d’adjudicació del contracte. Els criteris
diferents al del preu més baix s’han d’esmentar quan
no figurin en el plec de condicions.
18. Informació complementària.
19. Si escau, la referència de la publicació en el
«Diari Oficial de les Comunitats Europees» de l’anunci
periòdic d’informació al qual es refereix el contracte.
20. Data de tramesa de l’anunci per l’entitat contractant.
21. Data de recepció de l’anunci per l’Oficina de
Publicacions Oficials de les Comunitats Europees (que
ha de proporcionar aquesta Oficina).
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Procediment restringit

1. Nom, adreça, adreça telegràfica; números de telèfon, tèlex i fax de l’entitat contractant.
2. Naturalesa del contracte (subministrament, obres
o serveis; cal indicar, si escau, si es tracta d’un acord
marc).
Categoria del servei en el sentit de l’annex VI A o
VI B i descripció del servei (classificació CPC).
Si escau, s’ha d’indicar si les ofertes se soiciten per
a compra, arrendament financer, lloguer o venda a terminis o per a diverses d’aquestes opcions.
3. Lloc de lliurament, d’execució o de prestació.
4. Per a subministraments i obres:
a) Naturalesa i quantitat dels productes que s’hagin
de subministrar. Indicar les opcions per a contractes posteriors i, si és possible, la data aproximada en què es
poden exercir les opcions. En el cas d’una sèrie de contractes a adjudicar o de contractes renovables, també
cal precisar, si és possible, les dates aproximades de
les convocatòries de licitació posteriors per als productes
que s’hagin de subministrar; o la naturalesa i l’abast de
les prestacions; característiques generals de l’obra;
b) indicacions sobre la possibilitat de licitar per una
part dels subministraments requerits o pel seu conjunt.
En cas que, per als contractes d’obres, l’obra o el
contracte estigui dividit en diversos lots, la magnitud
dels diferents lots i la possibilitat de licitar per un, per
diversos o per tots;
c) per als contractes d’obres: indicacions sobre l’objectiu de l’obra o del contracte, quan s’inclogui també
l’elaboració de projectes.
5.

Per a serveis:

a) Naturalesa i nombre dels serveis que s’hagin de
prestar. Indicar les opcions per a contractes posteriors
i, si és possible, la data aproximada en què es poden
exercir les opcions. En el cas d’una sèrie de contractes
que s’hagin d’adjudicar o de contractes renovables, també cal precisar, si és possible, les dates aproximades
de les convocatòries de licitació posteriors per als serveis
que s’hagin de prestar;
b) s’ha d’indicar si, d’acord amb normes legals,
reglamentàries o administratives, es reserva la prestació
del servei a una determinada professió;
c) referència a la norma esmentada legal, reglamentària o administrativa;
d) s’ha d’indicar si les persones jurídiques han d’esmentar els noms i les qualificacions professionals del
personal responsable de l’execució del servei;
e) s’ha d’indicar si els prestadors de Serveis poden
licitar per una part dels serveis.
6. Possibilitat de presentació de variants.
7. Exempció d’utilització de les especificacions europees, de conformitat amb l’apartat 1 de l’article 14.
8. Termini de lliurament o execució o durada del
contracte de serveis i, en la mesura que sigui possible,
la data d’inici.
9. Si escau, forma jurídica que ha d’adoptar l’agrupació de proveïdors, contractistes o prestadors adjudicataris del contracte.
10. a) Data límit de recepció de les soicituds de
participació.
b) Adreça on s’han d’enviar.
c) Llengua o llengües en les quals s’han de redactar.
11. Data límit de tramesa de les invitacions per
licitar.
12. Si escau, fiança i garanties exigides.
13. Modalitats bàsiques de finançament i de pagament i/o referències als textos que les regulen.
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14. Informació sobre la situació del proveïdor, el
contractista o el prestador de serveis i les condicions
mínimes de caràcter econòmic i tècnic a què s’ha d’ajustar.
15. Criteris d’adjudicació del contracte quan no s’esmentin en la invitació a licitar.
16. Informació complementària.
17. Si escau, la referència de la publicació en el
«Diari Oficial de les Comunitats Europees» de l’anunci
periòdic d’informació a què es refereix el contracte.
18. Data de tramesa de l’anunci per les entitats
contractants.
19. Data de recepció de l’anunci per l’Oficina de
Publicacions Oficials de les Comunitats Europees (que
ha de proporcionar aquesta Oficina).
C)

Procediment negociat

1. Nom, adreça, adreça telegràfica; números de telèfon, tèlex i fax de l’entitat adjudicadora.
2. Naturalesa del contracte (subministrament, obres
o serveis; cal indicar, si escau, si es tracta d’un acord
marc).
Categoria del servei en el sentit de l’annex VI A o
VI B i descripció del servei (classificació CPC).
Si escau, s’ha d’indicar si les ofertes se soiciten per
a compra, arrendament financer, lloguer o venda a terminis o per a diverses d’aquestes opcions.
3. Lloc de lliurament, d’execució o de prestació.
4. Per a subministraments i obres:
a) Naturalesa i quantitat dels productes que s’hagin
de subministrar, inclosa qualsevol opció per a contractes
posteriors i, si és possible, la data aproximada en què
es poden exercir les opcions. En el cas d’una sèrie de
contractes a adjudicar o de contractes renovables, també
cal precisar, si és possible, la data aproximada de les
convocatòries de licitació posteriors per als productes
que s’hagin de subministrar, o la naturalesa i l’abast de
les prestacions; característiques generals de l’obra;
b) indicacions sobre la possibilitat de licitar per una
part dels subministraments requerits i/o pel seu conjunt.
En cas que, per als contractes d’obres, l’obra o el
contracte estigui dividit en diversos lots, la magnitud
dels diferents lots i la possibilitat de licitar per un, per
diversos o per tots;
c) per als contractes d’obres: indicacions sobre l’objectiu de l’obra o del contracte, quan s’inclogui també
l’elaboració de projectes.
5. Per a serveis:
a) Naturalesa i nombre dels serveis que s’hagin de
prestar, inclosa qualsevol opció per a contractes posteriors i, si és possible, la data aproximada en què es
poden exercir les opcions. En el cas d’una sèrie de contractes a adjudicar o de contractes renovables, també
cal precisar, si és possible, la data aproximada de les
convocatòries de licitació posteriors per als serveis que
s’hagin de prestar;
b) s’ha d’indicar si, d’acord amb normes legals,
reglamentàries o administratives, es reserva la prestació
del servei a una determinada professió;
c) referència a les normes legals, reglamentàries o
administratives;
d) s’ha d’indicar si les persones jurídiques han d’esmentar els noms i les qualificacions professionals del
personal responsable de l’execució del servei;
e) s’ha d’indicar si els prestadors de serveis poden
licitar per una part dels serveis.
6. Possibilitat de presentació de variants.
7. Exempció de la utilització de les especificacions
europees, de conformitat amb l’apartat 1 de l’article 14.
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8. Termini de lliurament o execució o durada del
contracte de serveis i, en la mesura que sigui possible,
data d’inici.
9. Si escau, forma jurídica que ha d’adoptar l’agrupació de proveïdors, contractistes o prestadors de serveis
adjudicatària del contracte.
10. a) Data límit de recepció de les soicituds de
participació.
b) Adreça on s’han d’enviar.
c) Llengua o llengües en què s’han de redactar.
11. Si escau, fiança i garanties exigides.
12. Modalitats bàsiques de finançament i de pagament i/o referències als textos que les regulen.
13. Situació del proveïdor, contractista o prestador
de serveis i condicions mínimes de caràcter econòmic
i tècnic a què s’ha d’ajustar.
14. Criteris d’adjudicació del contracte quan no s’esmentin en la invitació a licitar o en el plec de condicions.
15. Si escau, noms i adreces dels proveïdors, els
contractistes o els prestadors de serveis ja seleccionats
per l’entitat contractant.
16. Si escau, data o dates de les publicacions en
el «Diari Oficial de les Comunitats Europees».
17. Informació complementària.
18. Si escau, la referència de la publicació en el
«Diari Oficial de les Comunitats Europees» de l’anunci
periòdic d’informació al qual es refereix el contracte.
19. Data de tramesa de l’anunci per les entitats
contractants.
20. Data de recepció de l’anunci per l’Oficina de
Publicacions Oficials de les Comunitats Europees (que
ha de proporcionar aquesta Oficina).
ANNEX III
Anunci d’un sistema de classificació
1. Nom, adreça, adreça telegràfica; números de telèfon, tèlex i fax de l’entitat contractant.
2. Objecte del sistema de classificació (descripció
dels productes, els serveis o les obres o de les seves
categories, que s’hagin de contractar a través del sistema).
3. Condicions que han de complir els proveïdors,
els contractistes i els prestadors de serveis amb vista
a la seva classificació d’acord amb el sistema i els mètodes de verificació d’aquestes. Quan la descripció d’aquestes condicions i dels mètodes de verificació sigui
voluminosa i es basi en documents a disposició dels
proveïdors, els contractistes i els prestadors de serveis
interessats, n’hi ha prou amb un resum de les condicions
i els mètodes més importants i d’una referència als documents esmentats.
4. Període de validesa del sistema de classificació
i tràmits per a la seva renovació.
5. Menció que l’anunci serveix de convocatòria de
licitació.
6. Adreça on es pot obtenir informació complementària i la documentació relativa al sistema de classificació
(quan l’adreça sigui diferent de la indicada en el punt 1).
7. Si escau, altres informacions.
ANNEX IV
Anunci periòdic
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2. a) Per als contractes de subministraments: naturalesa i quantitat o valor de les prestacions o dels productes a subministrar.
b) Per als contractes d’obres: naturalesa i amplitud
de les prestacions, característiques generals de l’obra
o dels lots relacionats amb l’obra.
c) Per als contractes de serveis: import total de les
compres previstes en cada una de les categories de serveis que figuren en l’annex VI A.
3. Data de tramesa de l’anunci per les entitats contractants.
4. Data de recepció de l’anunci a l’Oficina de Publicacions Oficials de les Comunitats Europees (que ha de
proporcionar aquesta Oficina).
5. Si escau, altres informacions.

Informacions que s’han de proporcionar obligatòriament
si l’anunci serveix de convocatòria de licitació o permet
una reducció dels terminis de recepció de les candidatures o de les ofertes
6. Menció que els proveïdors interessats han de
comunicar a l’entitat el seu interès pel contracte o els
contractes.
7. Data límit de recepció de les soicituds que tinguin com a objectiu obtenir una invitació per licitar.

Informacions que han de comunicar, sempre que se’n
disposi, quan l’anunci serveixi de convocatòria de licitació o permeti una reducció dels terminis de recepció
de les candidatures o de les ofertes
8. Naturalesa i nombre dels productes que s’hagin
de subministrar o característiques generals de l’obra o
la categoria del servei d’acord amb l’annex VI A i descripció (classificació CPC), precisant si es preveu un o
diversos acords marc. Així mateix, cal precisar, en particular, qualsevol opció per a contractes posteriors i la
data aproximada en què es poden exercir les opcions.
En el cas d’una sèrie de contractes a adjudicar o de
contractes renovables, també cal precisar la data aproximada de les convocatòries de licitació posteriors.
9. Cal indicar si les ofertes se soiciten per a compra,
arrendament financer, lloguer o venda a terminis o per
a diverses d’aquestes opcions.
10. Termini de lliurament o execució o durada del
contracte i, en la mesura possible, data d’inici.
11. Adreça on les empreses interessades han de
manifestar el seu interès per escrit.
Data límit de recepció de manifestacions d’interès.
Llengua o llengües autoritzades per a la presentació
de candidatures o d’ofertes.
12. Condicions de caràcter econòmic i tècnic, garanties financeres i tècniques exigides als proveïdors.
13. a) Data provisional, si es coneix, del llançament dels procediments d’adjudicació del contracte o
dels contractes.
b) Tipus de procediment d’adjudicació (restringit o
negociat).
c) Import i modalitats de pagament de qualsevol
quantitat que s’hagi de pagar per obtenir la documentació relativa a la consulta.
ANNEX V
Anunci sobre contractes adjudicats

Rúbriques que s’han d’emplenar en tots els casos

I. Informació que s’ha de publicar en el «Diari Oficial
de les Comunitats Europees»

1. Nom, adreça, adreça telegràfica; números de telèfon, tèlex i fax de l’entitat contractant o del servei en
el qual pot obtenir informació complementària.

1. Nom i adreça de l’entitat contractant.
2. Naturalesa del contracte (subministrament, obres
o serveis, i cal indicar, si s’escau, si es tracta d’un acord
marc).
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3. Com a mínim, un resum de l’índole i la quantitat
dels productes, les obres o els serveis subministrats.
4. a) Forma de la convocatòria de licitació (anunci
sobre el sistema de classificació, anunci periòdic, soicitud pública d’ofertes).
b) Referència de la publicació de l’anunci en el «Diari
Oficial de les Comunitats Europees».
c) En el cas de contractes adjudicats sense convocatòria de licitació prèvia, cal indicar la disposició pertinent de l’article 25 o referent als serveis inclosos en
l’annex VI B.
5. Procediment d’adjudicació del contracte (procediment obert, restringit o negociat).
6. Nombre d’ofertes rebudes.
7. Data d’adjudicació del contracte.
8. Preu pagat per les compres d’ocasió fetes en virtut de la lletra j) de l’article 25.
9. Nom i adreça del proveïdor o els proveïdors, del
contractista o els contractistes o del prestador o els prestadors de serveis.
10. Indicar, si s’escau, si el contracte ha estat cedit
o es pot cedir en subcontracte.
11. Preu pagat o preu de l’oferta més elevada i de
la més baixa que s’hagin tingut en compte en l’adjudicació del contracte.
12. Informació facultativa:
Percentatge del contracte que es pugui subcontractar
a tercers i l’import;
Criteri d’adjudicació del contracte.

II.
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Informació no destinada a la publicació

13. Nombre de contractes adjudicats (quan s’hagi
dividit el contracte entre més d’un proveïdor).
14. Valor de cada contracte adjudicat.
15. País d’origen del producte o del servei (origen
comunitari o no comunitari, desglossat, en aquest cas,
per països tercers).
16. Indicar si s’ha recorregut a les excepcions en
l’ús de les especificacions europees que preveu l’article
14 i, si s’escau, indicar a quina d’aquestes.
17. Indicar el criteri d’adjudicació emprat (oferta
més avantatjosa des del punt de vista econòmic, preu
més baix).
18. Indicar si s’ha adjudicat el contracte a un licitador que, en virtut de l’article 46, oferia una variant.
19. Indicar si hi han hagut ofertes que no s’han
acceptat pel fet de ser anormalment baixes, de conformitat amb l’article 47.
20. Data de tramesa de l’anunci per l’entitat contractant.
21. Respecte dels contractes que tinguin per objecte serveis que figuren en l’annex VI B, conformitat de
l’entitat contractant per a la publicació de l’anunci (apartat 2 de l’article 50).

ANNEX VI-A
Categoria

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

Designació serveis

Número
de referència CCP

Serveis de manteniment i reparació.
Serveis de transport per via terrestre (1), serveis inclosos de furgons blindats i serveis
de missatgeria, excepte transport de correu.
Serveis de transport aeri de passatgers i càrrega, excepte transport de correu.
Transport de correu per via terrestre (1), excepte ferrocarril i per via aèria.
Serveis de telecomunicació (2).
Serveis financers:
a) Serveis d’assegurances.
b) Serveis bancaris i d’inversions (3).

6112, 6122, 633, 886
712 (excepte 71235),
7512, 87304.
73 (excepte 7321).
71235, 7321.
752
Ex. 81812, 814.

Serveis d’informàtica i serveis connexos.
Serveis d’investigació i desenvolupament (4).
Serveis de comptabilitat, auditoria i tenidoria de llibres.
Serveis d’estudis de mercat i enquestes d’opinió pública.
Serveis de consultors de direcció (5) i serveis connexos.
Serveis d’arquitectura.
Serveis d’enginyeria i serveis integrats d’enginyeria.
Serveis de planificació urbana i serveis d’arquitectura paisatgística.
Serveis connexos de consultors en ciència i tecnologia.
Serveis d’assajos i anàlisis tècnics.
Serveis de publicitat.
Serveis de neteja d’edificis i serveis d’administració de béns seents.
Serveis editorials i d’impremta, per tarifa o per contracte.
Clavegueram i eliminació de deixalles.
Serveis de sanejament i serveis similars.

84
85
862
864
865, 860
867

871
874, 82201, 82206
88442
94

(1) Excepte els serveis de transport per ferrocarril inclosos en la categoria 18.
(2) Excepte els serveis de telefonia de veu, de tèlex, de radiotelefonia mòbil de cercapersones i telecomunicació per satèit.
(3) Excepte els contractes de serveis financers relatius a l’emissió, la compra, la venda i la transferència de títols o altres instruments
financers i els serveis prestats pels bancs centrals.
(4) Excepte els contractes de serveis d’investigació i desenvolupament diferents d’aquells els resultats dels quals corresponen a l’entitat
contractant per al seu ús exclusiu, sempre que aquesta remuneri íntegrament la prestació del servei.
(5) Excepte els serveis d’arbitratge i conciliació.
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ANNEX VI-B
Categoria

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Número
de referència CCP

Designació serveis

Serveis d’hoteleria i restaurant.
Serveis de transport per ferrocarril.
Serveis de transport fluvial i marítim.
Serveis de transport complementaris i auxiliars.
Serveis jurídics.
Serveis de coocació i subministrament de personal.
Serveis d’investigació i seguretat (excepte serveis de furgons blindats).
Serveis d’educació i formació professional.
Serveis socials i de salut.
Serveis d’esbarjo, culturals i esportius.
Altres serveis.

ANNEX VII
Anunci de concurs de projectes
1. Nom, adreça, números de telèfon, telègraf, tèlex
i telefax del poder adjudicador i del departament en què
es pot obtenir la informació pertinent.
2. Descripció del projecte.
3. Tipus de concurs: obert o restringit.
4. Quan es tracti de concursos oberts, data límit
de recepció dels projectes.
5. Quan es tracti de concursos restringits:
a) Nombre previst o nombre mínim i màxim de
participants.
b) Si s’escau, nom dels participants ja seleccionats.
c) Criteris que s’apliquen per seleccionar els participants.
d) Data límit de recepció de les soicituds de participació.
6. Si s’escau, cal indicar si la participació està reservada a una determinada professió.
7. Criteris que s’apliquen per valorar els projectes.
8. Si s’escau, nom dels membres del jurat seleccionats.
9. Possibilitat que la decisió del jurat sigui obligatòria per al poder adjudicador.
10. Si s’escau, nombre i import dels premis.
11. Si s’escau, possibles pagaments als participants.
12. Possibilitat que s’adjudiquin contractes d’execució als guanyadors.
13. Informació complementària.
14. Data de tramesa de l’anunci.
15. Data de recepció de l’anunci per l’Oficina de
Publicacions Oficials de les Comunitats Europees.
ANNEX VIII
Resultats de concursos de projectes
1. Nom, adreça; números de telèfon, telègraf, tèlex
i telecopiador de l’entitat contractant.
2. Descripció del projecte.
3. Nombre total de participants.
4. Nombre de participants estrangers.
5. Guanyador o guanyadors del concurs.
6. Si s’escau, premi o premis concedits.
7. Informació complementària.
8. Referència a l’anunci del concurs.
9. Data de tramesa de l’anunci.
10. Data de recepció de l’anunci per l’Oficina de
Publicacions Oficials de les Comunitats Europees.

64
711
72
74
861
872
873 (excepte 87304)
92
93
96

30154 LLEI 49/1998, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 1999.
(«BOE» 313, de 31-12-1998.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei
següent i jo la sanciono.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els pressupostos generals de l’Estat per al 1999 són
continuadors de la política de rigor en la reducció del
dèficit públic i disciplina en la despesa que es va començar a aplicar el 1996. Amb això s’assegura no només
complir l’objectiu més exigent de consolidació fiscal que
imposa la moneda única, sinó també reforçar les condicions que defineixen el nou patró de comportament
de l’economia espanyola, caracteritzat per la compatibilitat d’un creixement econòmic sostingut amb el control
dels desequilibris bàsics de l’economia, que s’està traduint en un fort ritme de creació d’ocupació.
La característica principal d’aquests pressupostos, els
primers que s’elaboren en el si de la Unió Econòmica
i Monetària europea, és que recullen les exigències d’estabilitat que han de regir en la moneda única. La Unió
Monetària implica, en efecte, més disciplina pressupostària en el marc dels compromisos fiscals més estrictes
signats en el Pacte d’estabilitat i creixement. I en el nou
context de la integració europea, la política fiscal és el
principal instrument a les mans de les autoritats nacionals per preservar els objectius d’estabilitat macroeconòmica.
Per a Espanya aquesta exigència més gran no implica
un canvi d’orientació de la política econòmica empresa,
els eixos bàsics de la qual han estat i continuen sent
la reducció del dèficit públic i el sanejament de la finança
pública i la flexibilització i liberalització de sectors econòmics claus. Al contrari, l’accés a la moneda única com
a membres fundadors i els resultats aconseguits aquests
dos últims anys constitueixen el suport principal per continuar actuant en aquesta línia.
En el pla pressupostari, l’escenari actual de creixement equilibrat de l’economia espanyola exigeix destinar
el màxim marge possible a reduir el dèficit públic. Això
és essencial per a una política fiscal activa que contribueixi a consolidar les expectatives d’estabilitat de
preus i baixos tipus d’interès que han de continuar en
els pròxims mesos, cosa que ha de permetre continuar

