QUADRE 1 – Delimitació entre Regulació No Harmonitzada (RNH) i regulació Harmonitzada (RH)

RNH (a adjudicar segons Instruccions internes)

RH (a adjudicar segons Directiva i TRLCSP)

Contractes que es trobin dintre d’aquests llindars:

Contractes que es trobin dintre d’aquests llindars:

Obres:

Obres:

menys de 5.225.000€

igual o més de 5.225.000€

Serveis:
serveis inclosos en l’Annex II TRLCSP (veure Addenda A) i per
import menor de 209.000€

Serveis:
serveis inclosos en l’Annex II TRLCSP (veure Addenda A) i
import igual o superior a 209.000€

Subministr:

Subministr:

menys de 209.000€

igual o més de 209.000€

Serveis inclosos en l’Annex XIV de la Directiva 24/2014 (veure Addenda B) de Serveis inclosos en l’Annex XIV de la Directiva 24/2014 (veure Addenda B) de
menys de 750.000€
igual o més de 750.000€
Concessions de serveis o obres públiques de menys de 5.225.000€

Concessions de serveis o obres públiques igual o més de 5.225.000€
Contractes subvencionats (art. 17 TRLCSP)
Contractes de col·laboració públic privat (art. 13 TRLCSP)

Queden exclosos de l’aplicació de la Directiva, els contractes de la Secció Tercera del Capítol I, entre els que hi ha els contractes de serveis descrits en l’art 10
Directiva 24/2014 (veure Addenda C)
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QUADRE 2.- Delimitació de procediments d’adjudicació (*1)
Menor (*2)

Obert o restringit

Contr. d’obres

Fins a 50.000€

Menys de 5.225.000€

Contr. serveis

Fins a 50.000€

Menys de 209.000€

Contr. subministrament

Fins a 50.000€

Menys de 209.000€

Contractes oberts amb M.G.E. (*3)
Obres

Fins a 1.000.000€

Serveis

Fins a 100.000€

Subministraments

Fins a 100.000€

(*1) Els imports es corresponen amb el Valor estimat de contracte (IVA no inclòs)
(*2) Durada inferior a un any
(*3) MGE = mesures de gestió eficient (art. 8 Decret llei 3/2016 de 31 maig)

Procediment negociat:

només aplicable en els següents casos (sigui quin sigui el seu import):

Supòsits generals
Art. 170 a:

Quan les proposicions o ofertes econòmiques en els procediments oberts, restringits o de diàleg competitiu seguits prèviament siguin irregulars o inacceptables perquè

els han presentat empresaris sense aptitud, per incompliment en les ofertes de les obligacions legals relatives a la fiscalitat, protecció del medi ambient i condicions de treball a
què es refereix l’article 119, perquè infringeixen les condicions per a la presentació de variants o millores, o perquè inclouen valors anormals o desproporcionats, sempre que no
es modifiquin substancialment les condicions originals del contracte.
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Art. 170 c: Quan, després d’haver-se seguit un procediment obert o restringit, no s’hagi presentat cap oferta o candidatura, o les ofertes no siguin adequades, sempre que les
condicions inicials del contracte no es modifiquin substancialment. Si es tracta de contractes subjectes a regulació harmonitzada, s’ha de remetre un informe a la Comissió de la
Unió Europea, si aquesta ho sol·licita.

Art. 170 d: Quan, per raons tècniques o artístiques o per motius relacionats amb la protecció de drets d’exclusiva, el contracte només es pugui encomanar a un empresari
determinat.

Art. 170 e: Quan una imperiosa urgència, resultant d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació i no imputables a aquest, demani una execució ràpida del
contracte que no es pugui aconseguir mitjançant l’aplicació de la tramitació d’urgència regulada a l’article 112.

Contractes d’obres
Art. 171 c: Quan les obres consisteixin en la repetició d’altres de similars adjudicades per procediment obert o restringit al mateix contractista per l’òrgan de contractació, sempre
que s’ajustin a un projecte base que hagi estat objecte del contracte inicial adjudicat pels procediments esmentats, que la possibilitat de fer ús d’aquest procediment estigui
indicada a l’anunci de licitació del contracte inicial i que l’import de les noves obres s’hagi computat en fixar la quantia total del contracte. Únicament es pot recórrer a aquest
procediment durant un període de tres anys, a partir de la formalització del contracte inicial.

Contractes de gestió de serveis públics
Art. 172 a: Quan es tracti de serveis públics respecte dels quals no sigui possible promoure concurrència en l’oferta.
Art. 172 c : Els relatius a la prestació d’assistència sanitària concertats amb mitjans aliens, derivats d’un conveni de col·laboració entre les administracions públiques o d’un
contracte marc, sempre que aquest hagi estat adjudicat amb subjecció a les normes d’aquesta Llei.

Contractes de subministrament
Art. 173 b: Quan els productes es fabriquin exclusivament per a fins de recerca, experimentació, estudi o desenvolupament; aquesta condició no s’aplica a la producció en sèrie
destinada a establir la viabilitat comercial del producte o a recuperar els costos de recerca i desenvolupament.

Art. 173 c: Quan es tracti de lliuraments complementaris efectuats pel proveïdor inicial que constitueixin bé una reposició parcial de subministraments o instal·lacions d’ús corrent,
o bé una ampliació dels subministraments o instal·lacions existents, si el canvi de proveïdor obliga l’òrgan de contractació a adquirir material amb característiques tècniques
diferents, i dóna lloc a incompatibilitats o a dificultats tècniques d’ús i de manteniment desproporcionades. La durada d’aquests contractes, així com la dels contractes renovables,
per regla general, no pot ser superior a tres anys.

Art. 173 d: Quan es tracti de l’adquisició en mercats organitzats o borses de primeres matèries de subministraments que hi cotitzin.
Página 3 de 4

Art. 173 e: Quan es tracti d’un subministrament concertat en condicions especialment avantatjoses amb un proveïdor que cessi definitivament en les seves activitats comercials, o
amb els administradors d’un concurs, o a través d’un acord judicial o un procediment de la mateixa naturalesa.

Contractes de serveis
Art. 174 a : Quan a causa de les característiques de la prestació, especialment en els contractes que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual i en els compresos en
la categoria 6 de l’annex II, no sigui possible establir les seves condicions amb la precisió necessària per adjudicar-lo per procediment obert o restringit.

Art 174 c: Quan els serveis

consisteixin en la repetició d’altres de similars adjudicats per procediment obert o restringit al mateix contractista per l’òrgan de contractació, sempre

que s’ajustin a un projecte base que hagi estat objecte del contracte inicial adjudicat pels procediments esmentats, que la possibilitat de fer ús d’aquest procediment estigui
indicada en l’anunci de licitació del contracte inicial i que l’import dels nous serveis s’hagi computat en fixar la quantia total del contracte.
Únicament es pot recórrer a aquest procediment durant un període de tres anys, a partir de la formalització del contracte inicial.

Art. 174 d: Quan el contracte en qüestió sigui la conseqüència d’un concurs i, d’acord amb les normes aplicables, s’hagi d’adjudicar al guanyador. En cas que hi hagi diversos
guanyadors se’ls ha de convidar tots a participar en les negociacions.
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