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Objecte

Amb l’objectiu d’establir i sistematitzar de manera determinada els procediments de
contractació de Companyia d’Aigües Sabadell, S.A. (en endavant “Aigües Sabadell”) de
les obres, serveis i subministraments finançats amb les atribucions de recursos
emesos per l’Agència Catalana de l’Aigua en concepte de reposició i millores per a
la gestió dels Sistemes de Sanejament en Alta de Sabadell, es dicten les presents
instruccions Internes de Contractació (IIC). Malgrat que aquesta Companyia no està
subjecta a l’àmbit del vigent Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en
endavant “TRLCSP”), i per tant no li resulta d’aplicació aquesta normativa en no ser cap
entitat pertanyent al sector públic, les presents IIC s’han ajustat als principis de
contractació que estableix l’esmentada Llei, exceptuant aquells supòsits de contractació
que s’hagin d’ajustar a la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de
contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals (en
endavant, referida com a LSE).
2.

Responsabilitats

L’aplicació d’aquesta instrucció és del Director de Sanejament i Nous Usos de l’aigua.
3.

Procediment

El 31 d’octubre de 2007 es va publicar al BOE la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (en l’actualitat Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, referida en les
presents Instruccions com a TRLCSP), que té com a principal objectiu regular la contractació del sector públic, amb la finalitat de garantir el compliment dels principis de llibertat
d’accés a les licitacions, publicitat, transparència dels procediments i no discriminació i
igualtat de tractament entre els candidats.
En aquella mateixa data també es va publicar al BOE la Llei 31/2007, de 30 d’octubre,
sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els
serveis postals (LSE).
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Aigües Sabadell, en tant que societat d’economia mixta públic-privada participada majoritàriament pel sector privat, no es troba inclosa dins l’àmbit subjectiu del TRLCSP. No obstant les presents IIC procuren ajustar a la citada normativa els processos de contractació
d’aquesta societat dins l’àmbit abans definit, excloent aquells contractes que per altra
banda sí es troben subjectes a la LSE.
En aquest sentit, la LSE en resulta d’aplicació als contractes d’obres, subministrament i
serveis referents a les activitats del sector de l’aigua (article 7 de la LSE), el valor estimat
dels quals, IVA no inclòs, sigui igual o superior a 418.000 euros en subministraments i
serveis, i a 5.225.000 euros en els contractes d’obres.
Per la seva banda, la Disposició Addicional Vuitena del TRLCSP, relativa als “Contractes
celebrats en els sectors de l’aigua, de l’energia, dels transports i dels serveis postals”, per
tal de determinar quines són les normes del TRLSCP que resulten d’aplicació en
l’adjudicació d’aquests contractes, el seu apartat segon diu: “(...) Los contratos excluidos
de la aplicación de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, que se celebren en estos sectores
por los entes, organismos y entidades mencionados, se regirán por las disposiciones pertinentes de la presente Ley, sin que les sean aplicables, en ningún caso, las normas que
en ésta se establecen exclusivamente para los contratos sujetos a regulación armonizada”. Estan subjectes a regulació harmonitzada aquells contractes d’obres igual o superior
a 5.225.000 euros, i els contractes de serveis i subministraments igual o superior a
418.000 euros.

Per tant, serà aplicable el règim previst en el TRLCSP, exceptuant les disposicions aplicables als supòsits subjectes a regulació harmonitzada, als contractes d’obres de reposicions i millores que siguin d’import inferior a 5.225.000 euros, i els contractes de serveis i
subministraments d’aquest mateix àmbit que siguin d’import inferior a 418.000 euros.
En conseqüència, en tots els supòsits anteriorment indicats l’adjudicació dels contractes
estarà sotmesa als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat,
igualtat i no discriminació, regint-se la tramitació i adjudicació d’aquests contractes, per
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part d’Aigües Sabadell, per les presents IIC.
Per tant, d’acord amb tot l’exposat anteriorment, les presents IIC tenen per objecte regular
els procediments de contractació dels contractes d’obres, serveis i subministraments finançats amb les atribucions de recursos emeses per l’Agència Catalana de l’Aigua en
concepte de reposició i millores per a la gestió dels Sistemes de Sanejament en Alta de
Sabadell, que es trobin inclosos en els supòsits anteriorment indicats, amb la finalitat de
garantir l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació i que el contracte s’adjudica al candidat que presenti l’oferta
econòmicament més avantatjosa.
Les presents IIC han estat aprovades per la Direcció General que, a aquests efectes, n’és
competent, i es troben publicades al Perfil del Contractant d’Aigües Sabadell, accessible a
través del web de la societat www.aiguessabadell.cat.
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació de les instruccions
Les presents IIC tenen per objecte regular els procediments de contractació d’Aigües Sabadell exclusivament per a l’adjudicació dels contractes d’obres, serveis i subministraments finançats amb les atribucions de recursos emeses per l’Agència Catalana
de l’Aigua en concepte de reposició i millores per a gestió dels Sistemes de Sanejament en Alta de Sabadell, d’acord amb el règim previst pels contractes no subjectes a
regulació harmonitzada regulats al TRLCSP, això és: Els contractes d’obres el valor estimat dels quals (IVA no inclòs) sigui inferior a 5.225.000 euros, i els contractes de serveis i
subministraments el valor estimat dels quals (IVA no inclòs) sigui inferior a 418.000 euros.
Aquestes IIC, d’acord amb el què estableix el TRLCSP, no tenen per finalitat regular els
efectes i extinció dels contractes esmentats, que es regiran pel dret privat.
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L'objectiu de les presents IIC és assegurar que les contractacions s'ajusten als principis
de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, així
com que l'adjudicació recau sobre l'oferta econòmicament més avantatjosa per a Aigües
Sabadell.

A títol enunciatiu, i amb independència dels criteris fixats per al compliment dels principis
de contractació, l’assoliment dels mateixos implicarà el següent:
a)

Principi de publicitat: Aigües Sabadell realitzarà publicitat dels anuncis de licitació i

de les contractacions acordades de conformitat amb el que s'indica en aquestes IIC.
S’entendrà acomplert el principi de publicitat amb la inserció al Perfil del Contractant de la
informació relativa a la licitació d’aquells contractes d’obres d’import igual o superior a
50.000 euros, i d’aquells contractes de serveis i subministraments igual o superior a
18.000 euros.
b)

Principi de concurrència: Aigües Sabadell permetrà l'accés de diferents empreses

per a la contractació, per tal de promoure la competència, de manera que s'obtingui una
oferta adequada al mercat i òptima per a la mateixa.
c)

Principi de transparència: Aigües Sabadell tramitarà els seus procediments de con-

tractació d'acord amb les normes que s'estableixen en aquestes IIC i segons els requeriments que en cada cas es determinin en els Plecs de Condicions.
d)

Principi de confidencialitat: Aigües Sabadell no divulgarà la informació facilitada

pels candidats que aquests hagin designat com a confidencial.
e)

Principi d'igualtat i no-discriminació: Aigües Sabadell donarà als licitadors i candi-

dats un tractament igualitari i no discriminatori.
f) Oferta econòmicament més avantatjosa: Aigües Sabadell justificarà que l'oferta seleccionada és la més avantatjosa per a ella i respon a les seves necessitats.

Article 2.- Òrgans de contractació i funcions
A tal efecte s’adjunta com a Annex I de les presents IIC detall dels òrgans de contractació
d’Aigües Sabadell segons el tipus de procediment i/o l’import de la contractació.
Les funcions de l’òrgan de contractació d’Aigües Sabadell seran les assignades per les
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presents IIC i, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, les següents:

a.

Aprovació dels Plecs de Condicions.

b.

Exclusió de les ofertes anormals o desproporcionades.

c.

Adjudicació del contracte.

d.

Interpretació del contracte.

Un cop adjudicat el contracte per l’òrgan de contractació competent, quedarà automàticament facultat per a la formalització del mateix el Director General d’Aigües Sabadell.

Article 3. Capacitat del contractista

Els Plecs de Condicions establiran les prohibicions per a contractar amb Aigües Sabadell.
En qualsevol cas, no podran contractar amb Aigües Sabadell les persones físiques o jurídiques en qui concorri alguna de les circumstàncies establertes en el TRLCSP. Quan per
la quantia de la contractació no fos necessària l'elaboració de plecs, es podran especificar
en la sol·licitud d'ofertes els requisits que s'estimin necessaris d'acord amb l'objecte del
contracte.

La capacitat d'obrar s'acreditarà pels mitjans establerts en el TRLCSP.

La solvència tècnica, econòmica i financera s'acreditarà pels mitjans establerts en el
TRLCSP que determini l’òrgan de contractació o aquells altres que el mateix consideri
adients, els quals s’indicaran a l’anunci de licitació o en la invitació a participar en el procediment i en el Plec de Condicions.

En quant a la classificació de les empreses, aquesta no serà obligatòria, tret que a
l’anunci de licitació o en la invitació a participar en el procediment i en els plecs es disposi
el contrari per part de l'òrgan de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 65.5
del TRLCSP. No obstant això, la classificació que tinguin les empreses serà sempre mitjà
de prova de la solvència segons el que es disposa en l'article 74.2 del TRLCSP. La prova
del contingut dels Registres oficials d’empreses classificades s'efectuarà mitjançant certi-
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ficació de l'òrgan encarregat del mateix, que podrà expedir-se per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.

Article 4. Perfil del contractant
El Perfil del Contractant de l'òrgan de contractació es troba en la pàgina web d’Aigües
Sabadell, www.aiguessabadell.cat, essent accessible per qualsevol persona que accedeixi a l’esmentada pàgina web a través d’Internet.
El citat perfil, en tot cas, s’ajustarà a allò que disposa l'article 53 del TRLCSP.

Article 5. Expedient de contractació
Amb l’excepció dels contractes d’adjudicació directa que seguirà la tramitació detallada a
l’article 8 d’aquestes IIC, tot contracte subjecte a les presents IIC anirà precedit de la tramitació d’un expedient de contractació, que estarà integrat pels documents assenyalats
per a cada un dels procediments regulats en aquestes IIC, i en el qual es justificarà la necessitat o conveniència de les prestacions objecte del contracte per a la satisfacció de les
finalitats preteses.
L’expedient de contractació s’iniciarà contenint la següent informació:

-

Petició raonada, exposant la necessitat, característiques i valor estimat de les prestacions objecte del contracte.

-

Justificació del procediment de contractació escollit.

-

Plec de Condicions que hagin de regir el contracte, en els supòsits en què així
s’estableixi per les presents IIC.

Completat l’expedient de contractació, es dictarà resolució motivada per l’òrgan de contractació aprovant el mateix i disposant l’obertura del procediment d’adjudicació. Abans de
l’adjudicació del contracte o simultàniament a aquest, l’òrgan de contractació haurà
d’haver aprovat la despesa, excepte en el supòsit excepcional de contractació
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d’emergència previst a les presents IIC.

Els expedients de contractació podran seguir la tramitació ordinària, urgent i
d’emergència. Dins de l’expedient haurà de figurar un informe en el supòsit que se segueixi la tramitació urgent o d’emergència. En cas contrari, s’entendrà que la tramitació és
ordinària.
Els expedients qualificats d’urgents seguiran la mateixa tramitació que els ordinaris amb
les següents particularitats:

a)

Es podrà acordar el començament de l’execució del contracte una vegada aquest

hagi estat adjudicat i abans de la formalització del mateix, sempre que s’hagin constituït
les garanties pel compliment de les obligacions derivades del contracte previstes, si escau, en el Plec de Condicions.

b)

Els terminis per presentar sol·licituds de participació o per presentar ofertes es po-

dran reduir a la meitat dels terminis establerts per a la tramitació ordinària.
Quan Aigües Sabadell hagi d’actuar de manera immediata a causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin greu perill o de necessitats que afectin a la seguretat
i salut pública i/o al medi ambient, l’expedient de contractació s’ajustarà a la següent tramitació excepcional d’emergència:

a)

L’òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient administratiu, podrà

ordenar l’execució d’allò que resulti necessari per remeiar l’esdeveniment produït, satisfer
la necessitat sobrevinguda o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part, sense
subjectar-se als requisits formals establerts en aquestes IIC.
b)

Executades les actuacions objecte d’aquest règim excepcional, l’òrgan de contrac-

tació procedirà a l’aprovació de les mateixes i de la despesa corresponent, prèvia justificació del seu caràcter d’emergència. Les contractacions que s’hagin celebrat seguint
l’expedient d’emergència es publicaran al Perfil del Contractant d’Aigües Sabadell.
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Les prestacions relatives a la resta de l’activitat necessària per a completar

l’objectiu a assolir, però que no tinguin caràcter d’emergència, es contractaran conforme
allò establert en aquestes IIC.

Article 6. Procediments de contractació
Els tràmits procedimentals a aplicar en la contractació per part d’Aigües Sabadell s'establiran en funció de les quanties dels contractes. Totes les quanties s'entenen IVA exclòs i
referides al valor estimat del contracte.

Els contractes s'adjudicaran sempre a l'oferta econòmicament més avantatjosa, segons
els criteris de valoració d'ofertes que es disposin en els Plecs de Condicions que regeixin
la licitació.
Aigües Sabadell adjudicarà els contractes inclosos en l’àmbit d’aplicació de les presents
IIC mitjançant els següents tipus de procediments de contractació:

1.

CONTRACTACIÓ DIRECTA

2.

PROCEDIMENT NEGOCIAT

3.

PROCEDIMENT OBERT

4.

PROCEDIMENT RESTRINGIT

Aigües Sabadell utilitza la mateixa denominació per als procediments que la prevista al
TRLCSP. No obstant això, no es considera aplicable allò disposat al TRLCSP respecte a
les normes de tramitació, sinó que serà aplicable el disposat en els articles següents, així
com en els corresponents Plecs de Condicions per a l'adjudicació dels contractes.

En qualsevol cas, amb independència de les quanties que s'indiquen a continuació, Aigües Sabadell podrà optar per un procediment obert o restringit sigui quina sigui la seva
quantia, o procediment negociat amb publicitat prèvia al Perfil del Contractant i/o mitjans
alternatius o addicionals.
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Tot i que a continuació es detalla tota la informació per a cada tipus de contractació,
s’adjunta al final de la Instrucció Annex I un resum dels òrgans de contractació segons
els tipus de procediment e import a portar a terme.

Article 7. Contractació directa

7.1. Delimitació
Es subjecten a contractació directa aquelles contractacions l’import de les quals sigui inferior a 50.000 € (IVA exclòs) en el cas dels contractes d’obres, i a 18.000 € (IVA exclòs) en
el cas dels contractes de serveis i subministraments.

7.2. Expedient de contractació

-

Sol·licitud d’oferta. L’expedient de contractació haurà de contenir una petició raonada, exposant la necessitat, característiques i valor estimat de les prestacions objecte del contracte.

-

Contracte signat. Tal i com s’estableix en el l’Annex IV Revisió i validació contractes, cal un contracte quan els imports de la contractació sigui igual o superior a
18.000 €.
(contracte preferentment elaborat per l’organització).

-

Validació i aprovació de l’oferta/contracte per part de l’òrgan de contractació.

La contractació directa s'abonarà contra factura aprovada pel contractant.

En qualsevol cas i en qualsevol moment, Aigües Sabadell podrà requerir al contractista
que acrediti la seva capacitat per contractar.
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Article 8. Procediment negociat

8.1. Delimitació
Es podrà contractar mitjançant el procediment negociat en tot cas quan l’import del contracte sigui inferior a 1.000.000 d’euros, en el cas dels contractes d’obres, i a 100.000 euros en el cas dels contractes de serveis i subministraments, i independentment de l’import
de contractació, en els supòsits previstos en els articles 170, 171, 173 i 174 del TRLCSP.

8.2. Expedient de contractació

En aquells contractes que la quantia sigui igual o superior a 50.000 Euros, IVA exclòs, en
els contractes d’obres, i a 18.000 Euros, IVA exclòs, en els contractes de serveis i subministraments, s'elaborarà un plec de condicions generals de la contractació, que serà part
integrant del contracte, en el qual es delimitaran les característiques bàsiques del contracte (objecte, pressupost o import estimat, terminis, documentació exigible, etc.), així com el
règim d'admissió de variants, si existeix, les modalitats de recepció de les ofertes, les garanties que hauran de constituir els empresaris i les característiques tècniques essencials
en cas de no exigir Plec de Prescripcions Tècniques.

Aquest Plec de Condicions Generals de Contractació inclourà també els criteris d'adjudicació i els barems d'aplicació a cada un d'aquests criteris. Els criteris de valoració s'indicaran per ordre decreixent d'importància i la seva ponderació serà sempre quantitativa.

El Plec de condicions generals de contractació podrà incloure aspectes econòmics i tècnics que puguin ser objecte de negociació amb els empresaris.

L'òrgan de contractació pot incloure en l'expedient, si així ho considera necessari, un Plec
de Prescripcions Tècniques i/o un Projecte.

Aigües Sabadell enviarà el Plec de condicions generals de la contractació, sempre que
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aquest sigui exigible, i la resta de documentació que consideri necessària per efectuar
l'oferta, almenys a tres empreses capacitades per a la realització de l'objecte del contracte, sempre que això sigui possible, sol·licitant-la presentació d'una oferta en el termini i
forma que en aquest document s'assenyali i amb qui podrà negociar.

Les invitacions caldrà enviar-les simultàniament a tots els empresaris escollits, assenyalant la data límit i lloc per a la presentació de les ofertes, adju ntant, si escau,
el Plec de Condicions. En l’expedient de contractació haurà de quedar constància
de l’enviament i recepció de les invitacions, així com de les ofertes rebudes.
Un cop rebudes les ofertes, s’iniciarà el procés de negociació amb els licitadors, vetllant
que tots ells rebin el mateix tracte, procedint a adjudicar el contracte al licitador justificadament escollit per l’òrgan de contractació i a la publicació de l’adjudicació al Perfil del
Contractant.
Aigües Sabadell negociarà els termes de la contractació, deixant constància d'aquesta
negociació en l'expedient.

Aigües Sabadell publicarà en el Perfil del Contractant el seguiment del procediment de
negociació per a l'adjudicació de la contractació corresponent.
En el supòsit que no s’hagin presentat ofertes o el resultat de la negociació així ho determini el procediment es declararà desert.

Article 9. Procediment obert

9.1. Delimitació
S’aplicarà el procediment obert en els casos en que la quantia del contracte sigui igual o
superior a 1.000.000 d’euros i inferior a 5.225.000 euros, en el cas dels contractes
d’obres, i igual o superior a 100.000 euros i inferior a 418.000 euros en el cas dels contractes de serveis i subministraments. No serà aplicable el procediment obert en els su-
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pòsits d'utilització del procediment negociat per raó diferent a la quantia.

9.2. Expedient de contractació

S'elaborarà amb caràcter previ un Plec de Condicions on s'especificaran com a mínim els
següents extrems:

- Requisits per poder licitar (capacitat i solvència econòmica i tècnica).
- Definició de l'objecte de la contractació i requeriments tècnics.
- Tràmits a seguir per Aigües Sabadell per a l'adjudicació.
- Criteris de valoració de les ofertes.
El Plec de Condicions fixarà els termes de la contractació, a l'estar exclosa la negociació
en aquest procediment.
Es publicarà l'anunci de licitació en el Perfil del Contractant d’Aigües Sabadell, o en mitjans alternatius, als efectes que tot licitador interessat pugui presentar-se a la licitació.

El termini per a la presentació de proposicions s'establirà de forma clara en cada plec i no
podrà ser inferior a 26 dies, comptats des de la data de publicació de l'anunci en el perfil
del contractant de la societat o mitjans alternatius.
Rebudes les proposicions presentades pels licitadors, es procedirà a l’obertura de la documentació administrativa i a l’obertura de les ofertes d’acord amb allò assenyalat al Plec
de Condicions. Posteriorment es procedirà a la valoració de les ofertes per qui hagi estat
designat per l’òrgan de contractació i a la resolució de l’adjudicació per part de l’òrgan de
contractació, publicant-se l’adjudicació al Perfil del Contractant.
En el supòsit que no s’hagin presentat ofertes o les presentades siguin inadequades, irregulars o inacceptables el procediment es declararà desert.
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Article 10. Procediment restringit

10.1. Delimitació

Es podrà utilitzar el Procediment restringit en els mateixos supòsits que els establerts pel
Procediment Obert, quan no s’opti per aquest darrer.

10.2. Expedient de contractació

En aquest procediment qualsevol empresari o professional pot sol·licitar la seva participació en el mateix, essent convidats a presentar una oferta únicament els empresaris o professionals seleccionats per Aigües Sabadell que compleixin els requisits i criteris de
selecció establerts al Plec de Condicions, en els termes i condicions establerts a la invitació.

S'elaborarà amb caràcter previ un Plec de Condicions on s'especificaran com a mínim els
següents extrems:
-

Requisits per poder licitar (capacitat i solvència econòmica i tècnica) i criteris de selecció dels sol·licitants.

-

Definició de l'objecte de la contractació i requeriments tècnics.

-

Tràmits a seguir per Aigües Sabadell per a l'adjudicació. Fases del procediment
restringit.

-

Criteris de valoració de les ofertes.

El Plec de Condicions fixarà els termes de la contractació, a l'estar exclosa la negociació
en aquest procediment.
Es publicarà l'anunci de licitació en el Perfil del Contractant d’Aigües Sabadell, o en mitjans alternatius, als efectes que tot licitador interessat pugui sol·licitar la seva participació
a la licitació.
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El procediment restringit constarà de dues fases diferenciades: la fase de selecció de
candidats i la fase de selecció de l’adjudicatari.

a)

La fase de selecció de candidats, o primera fase, consistirà en l’elecció dels em-

presaris que seran convidats a presentar ofertes. Aquesta selecció es realitzarà d’acord
amb els criteris de selecció establerts al Plec de Clàusules Particulars. La selecció de les
empreses haurà de ser en número que, de forma motivada, s’especifiqui a l’expedient de
contractació, no podent ser inferior a tres, sempre que sigui possible. Els termini mínim
per a la presentació de les sol·licituds de participació serà de 26 dies des de la publicació
de l'anunci de licitació al Perfil del Contractant o mitjans alternatius. A les sol·licituds s’hi
haurà d’acompanyar la documentació corresponent als requisits per poder licitar i criteris
de selecció d’acord amb el que s’estableixi al Plec de Condicions, per tal de seleccionar
els candidats que seran convidats a presentar ofertes.

b)

La fase de selecció de l’adjudicatari, o segona fase, consistirà en l’enviament si-

multani i per escrit de les invitacions als candidats seleccionats per presentar una oferta.
Simultàniament, la invitació es publicarà també al Perfil del Contractant, indicant les empreses seleccionades. El termini mínim de presentació d’ofertes per part dels candidats
seleccionats serà de 26 dies a comptar des de la data de l’enviament de la invitació.
Rebudes les proposicions presentades pels licitadors, es procedirà a l’obertura de les
ofertes d’acord amb allò assenyalat al Plec de Condicions. Posteriorment es procedirà a
la valoració de les ofertes per qui hagi estat designat per l’òrgan de contractació i a la resolució de l’adjudicació per part de l’òrgan de contractació, publicant-se l’adjudicació al
Perfil del Contractant.
En el supòsit que no s’hagin presentat ofertes o les presentades siguin inadequades, irregulars o inacceptables el procediment es declararà desert.
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Article 11. Contingut dels anuncis de licitació i d’adjudicació
En tots aquells procediments regulats en les presents IIC que així s’estableixi, l’entitat
procedirà a publicar al Perfil del Contractant un anunci de licitació amb el contingut mínim
que es detalla a l’Annex II de les presents IIC.
Tots els contractes adjudicats a l’empara de les presents IIC, a excepció dels adjudicats
de forma directa per raó de la quantia, es publicaran al Perfil del Contractant, constant
detallat a l’Annex III de les presents IIC el contingut mínim de l’anunci d’adjudicació.

Article 12. Valoració de les proposicions

La valoració de la solvència econòmica i financera, tècnica o professional, així com de les
ofertes presentades, correspondrà als serveis tècnics que l'òrgan de contractació designi.
En els casos que manqui personal tècnic suficient, aquests informes seran emesos almenys per dos membres del personal que ocupin activitats relacionades amb la matèria
objecte del contracte o que hagin participat directament en la tramitació de l'expedient.
En els procediments oberts i restringits regulats en les presents IIC, l’obertura de les ofertes econòmiques s’efectuarà en acte que podrà ser públic.

Article 13. Adjudicació
En els procediments d’adjudicació on el criteri sigui únicament el preu ofert, l’adjudicació
caldrà realitzar-la en el termini màxim d’un mes, llevat que en el Plec de Condicions se
n’estableixi, motivadament, un altre de superior, a comptar des del dia següent de
l’obertura de les ofertes, quan correspongui, o de la data de finalització de recepció de les
ofertes en la resta de procediments.
En els procediments on es valori l’oferta amb més d’un criteri, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en el termini màxim de quatre mesos, llevat que en el Plec de Condicions se n’estableixi, motivadament, un altre de superior, a comptar des del dia següent
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de l’obertura de les ofertes, quan correspongui, o de la data de finalització de recepció de
les ofertes en la resta de procediments.
Transcorreguts els terminis assenyalats per l’adjudicació sense que s’hagi dictat l’acord
d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta i a que se’ls retorni o
cancel·li la garantia constituïda, sense cap mena d’indemnització. No obstant, l’òrgan de
contractació podrà sol·licitar als licitadors que mantinguin la seva oferta per un termini
superior, prèvia comunicació als licitadors i publicació al Perfil del Contractant, mantenintse la licitació amb aquells licitadors que acceptin la pròrroga.
L’òrgan de contractació resoldrà sobre l’adjudicació, tenint, alternativament, la facultat
d’adjudicar el contracte a la proposició globalment més avantatjosa o declarar desert el
concurs.
La resolució d’adjudicació del contracte haurà de ser motivada en referència als criteris
d’adjudicació que figurin en el Plec de Condicions, haurà d’especificar els motius pels que
rebutja una candidatura o oferta i les característiques i avantatges de l’oferta seleccionada, incorporant la indicació de les puntuacions, totals i parcials, obtingudes per totes les
empreses admeses, en cada un dels criteris d’adjudicació, i es notificarà a tots els licitadors. Es considerarà motivació suficient si a la resolució de l’adjudicació l’òrgan de contractació accepta i assumeix el contingut de l’informe tècnic de valoració.
Si l’òrgan de contractació s’aparta de la proposta d’adjudicació caldrà que justifiqui els
motius de la resolució.
L’òrgan de contractació podrà deixar sense efecte el procediment de contractació, quan
concorrin circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de manera lògica i raonable, ho
justifiquin, podent igualment desistir del procediment o renunciar a la celebració del contracte per motius degudament motivats a l’expedient.
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El resultat de l’adjudicació es notificarà motivadament en el termini màxim de 10 dies al
licitador adjudicatari i a la resta de licitadors, publicant-se al Perfil del Contractant en el
mateix termini.

A efectes merament informatius, sense que tinguin cap transcendència jurídica, les adjudicacions també es podran publicar a la premsa diària escrita i al Diari Oficial de la Unió
Europea o altres Diaris oficials, si així ho decideix l’òrgan de contractació d’Aigües Sabadell.

Article 14. Formalització del contracte
El contracte s’haurà de formalitzar per escrit, sempre que sigui igual o superior a 18.000€
i hagi estat validat i aprovat segons el que s’estableix en el l’Annex IV d’aquest procediment,
, mitjançant document privat, signant-se per les parts, en el termini màxim de 30 dies a
comptar des de la data de notificació de l’adjudicació i prèvia aportació de la documentació requerida per l’òrgan de contractació.
En el supòsit que l’adjudicatari no atengués el requeriment d’Aigües Sabadell, no complís
els requisits per a la celebració del contracte o impedís que es formalitzés en el termini
assenyalat, Aigües Sabadell podrà procedir a resoldre l’adjudicació, donant un tràmit
d’audiència a l’interessat de 10 dies naturals. En aquest supòsit es confiscarà la garantia i
Aigües Sabadell podrà exigir la indemnització pels danys i perjudicis causats. En aquests
casos, Aigües Sabadell podrà adjudicar el contracte a la següent oferta econòmicament
més avantatjosa.
En el cas dels contractes adjudicats mitjançant contractació directa, s’estarà, quant a la
seva formalització, a allò establert a l’article 8 d’aquestes IIC.
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Article 15. Constitució de garanties

Aigües Sabadell podrà exigir al Plec de Condicions la constitució de garanties provisionals
pels imports que allí es determinin, que, en cap cas, podran superar el 5% de l’import de
licitació, amb la finalitat de dotar de serietat a les sol·licituds de participació i a les ofertes,
i seran posades a disposició dels interessats per la seva retirada en el termini de 30 dies
a comptar des de la data de publicació de l’adjudicació al Perfil del Contractant, retenintse les corresponents a l’adjudicatari fins al lliurament de la garantia definitiva, si s’escau.

El Plec de Condicions podrà establir la constitució de garanties definitives amb caràcter
previ a la formalització del contracte. El seu import i forma s’establirà en el Plec, i en cap
cas aquestes podran excedir del 12% de l’import d’adjudicació i en el cas de preus unitaris del 12 % de l’import de licitació.

Les garanties quedaran afectades al compliment del contracte per part del contractista
fins al moment de la finalització del termini de garantia que es reguli en el contracte i, en
particular, al pagament de les penalitats que s’imposin, així com per la reparació dels
possibles danys i perjudicis ocasionats pel contractista durant l’execució del contracte.
Les garanties es podran constituir en qualsevol de les formes establertes al Plec de Condicions, inclús en metàl·lic o mitjançant retenció de preus.

Article 16. Règim jurídic dels contractes i jurisdicció competent
Els contractes formalitzats per Aigües Sabadell a l’empara d’aquestes IIC tindran caràcter
de contractes privats, essent la jurisdicció civil la competent per conèixer de les controvèrsies que sorgeixin de la seva preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció.

Article 17. Arbitratge
En els Plecs de Condicions es podrà preveure, per part de l’òrgan de contractació, la remissió a un arbitratge, de conformitat amb la Llei 60/2003, de 23 de desembre,
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d’Arbitratge, o qualsevol altra que la substitueixi, per a la solució de les diferències que
puguin sorgir sobre els efectes, compliment i extinció dels contractes que se celebrin a
l’empara de les presents IIC.

Article 18. Còmput de terminis

Els terminis assenyalats en dies en les presents IIC es consideraran com a dies naturals,
llevat que expressament s’indiqui que són dies hàbils, comptant-se en aquest cas de conformitat amb la normativa administrativa.

Article 19. Modificació de les instruccions

Les presents IIC podran ser, en qualsevol moment, objecte de modificacions, addicions
i/o aclariments per acord de la Direcció.

Disposició Final Primera

Aquestes IIC han estat aprovades per la Direcció General i entraran en vigor el mateix dia
de la seva aprovació.

Disposició Final Segona

Les presents IIC seran d'aplicació a tots els procediments iniciats a l'endemà de la publicació de les mateixes al Perfil del Contractant d’Aigües Sabadell. S'entendran iniciats
quan s'hagués publicat en el Perfil del Contractant d’Aigües Sabadell la convocatòria del
procediment d'adjudicació. En el cas que no es publiquin es prendrà la data d'aprovació
dels plecs.
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ANNEX I. ÒRGANS DE CONTRACTACIÓ SEGONS EL TIPUS DE PROCEDIMENT I/O L’IMPORT DE LA CONTRACTACIÓ
Procediment de contractació:


Llindar econòmic:

Publicitat:

Òrgan de Contractació:



Directa
Inferior a 50.000 €
en el cas dels contractes d’obres.
Inferior a 18.000 € en
el cas de contractes
de serveis i subministraments.
No requerida

<18.000 €= Apoderat
>18.000 € =Direcció serveis
generals o Direcció general




Negociat (1)
= o > 50.000 € i no arribi a
1.000.000 € pels contractes
d’obres.
= o > 18.000 € i no arribi a
100.000 € pels contractes
de serveis i subministraments
Perfil contractant

Obert/Restringit (2)



= o >1.000.000 € i < 5.225.000 €
pels contractes d’obres.
= o > 100.000 € i < 418.000 €
pels contractes de serveis i subministraments.
Perfil contractant

Fins a 2.000.000 €= Director General
Director General assistit per la Me- assistit per la Mesa de contractació
sa de contractació
>2.000.000 €= Consell d’Administració

Apoderats: Director General i els Directors tècnics de l’àrea (Directors d’ Operacions i Director Sanejament i Nous Usos)
Mesa de contractació: Director SSGG i Responsable de Compres i Directors tècnics de l’àrea.
(1) A banda d’aquest supòsits, que aplicaran en tot cas, es podrà acudir al negociat si es compleixen els altres supòsits previstos en els articles 170, 171, 173 i 174 del
TRLCSP.
(2) Amb import igual o superior a 5.225.000 €, en el cas de contractes d’obres, i igual o superior a 418.000 € en el cas de contractes de serveis i subministraments,
s’aplicarà la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals (LSE).(Llei de Sectors Exclosos)
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ANNEX II. CONTINGUT MÍNIM DE L’ANUNCI DE LICITACIÓ

1. Entitat adjudicadora:
a)

Organisme:

b)

Número d’expedient:

2. Objecte del contracte:
a)

Descripció de l’objecte:

b)

Divisió per lots i número:

c)

Termini d’execució:

3. Tramitació i procediment:
a)

Tramitació:

b)

Procediment:

4. Pressupost base de licitació:
5. Garantia provisional:
6. Requisits específics del contractista:
a)

Classificació:

b)

Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica:

7. Presentació d’ofertes:
a)

Data límit de presentació:

b)

Lloc de presentació:
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ANNEX III. CONTINGUT MÍNIM DE L’ANUNCI D’ADJUDICACIÓ

1. Entitat Adjudicadora:
a)

Organisme:

b)

Número d’expedient:

2. Objecte del contracte:
a)

Descripció de l’objecte:

b)

Núm. i data on es va publicar l’anunci de licitació:

3. Tramitació i procediment:
a)

Tramitació:

b)

Procediment:

4. Pressupost base de licitació:
5. Adjudicació:
a)

Data:

b)

Adjudicatari:

c)

Import d’adjudicació:
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ANNEX IV. REVISIÓ I VALIDACIÓ CONTRACTES
Cal un contracte quan els imports de la contractació sigui igual o superior a 18.000 €.

TASCA

1. Negociació del contracte

DESCRIPCIÓ

RESPONSABLE

Establir les condicions del contracte
entre l’empresa i l’entitat externa si
s’escau.

- Cap o Director d’Àrea
- Entitat externa
-

2. Elaboració del contracte/Proposta de
l’entitat externa del
contracte

3. Emplenar formulari
adjunt al contracte

3. Revisió del contracte

4. Signatura del contracte

S’elabora contracte segons les
condicions establertes/Es revisa el
contracte proposat per l’entitat
externa.
S’emplena i signa el formulari Fitxa autorització i s’adjunta al contracte per la
posterior revisió per Serveis Jurídics

Es revisa el contracte i es signa la Fitxa
d’autorització com a vist i plau.

Les dues parts implicades signen el
contracte i davant d’un notari quan
s’exigeixi.

- Cap o Director d’Àrea
- Entitat externa

Cap o Director d’Àrea

Serveis jurídics

Apoderats /Entitat externa

5. Registre del contracte

Es registren els contractes

Secretària de Direcció

6. Distribució de còpies
del contracte

Es distribueix còpies del contracte als
destinataris designats pel Cap o Director
d’Àrea afecta

Secretària de Direcció

7. Arxiu del contracte

8. Control de les còpies
dels contractes

Els contractes s’arxiven segons nº assignat

Mitjançant l’autorització del responsable
dels contractes i un registre on s’indica
quan i qui fa una còpia d’un contracte,
es controla la distribució d’aquests.

Secretària de Direcció/Responsable àrea

Secretària de Direcció

