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INSTRUCCIÓ 1/2016 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CONTRACTACIÓ 

PÚBLICA SOBRE L’APLICACIÓ DIRECTA DE DETERMINADES DISPOSICIONS 

DE LES DIRECTIVES 2014/23/UE I 2014/24/UE  

 

En data 18 d’abril de 2016 ha finalitzat el termini de transposició de les Directives 

2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, relativa a l’adjudicació dels contractes de 

concessió i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, sense 

haver estat transposades per la legislació de l’Estat. D’acord amb la jurisprudència 

del Tribunal de Justícia de la Unió Europea les directives que no hagin estat 

transposades en el termini corresponent, tenen un efecte directe, si les seves 

disposicions són incondicionals i prou clares i precises.  

La Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 

Generalitat de Catalunya, en data 6 d’abril de 2016, ha aprovat l’informe 1/2016 en el 

qual es concreten quines disposicions de les directives esmentades són d’aplicació 

directa. 

Per tal de determinar els efectes en relació a la tramitació i execució dels contractes 

de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, i d’acord amb les 

competències de la Direcció General de Contractació Pública que estableix l’article 

22.1.g) del Decret 45/2016, de 19 de gener, d'estructuració del Departament d'Afers 

Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, es dicta la següent: 

 

INSTRUCCIÓ 

1. Objecte i àmbit d’aplicació 

Aquesta instrucció té per objecte concretar els efectes de l’aplicació directa de 

determinades disposicions de les Directives 2014/23/UE i 2014/24/UE, d’acord amb 

l’informe 1/2016 de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 

Generalitat de Catalunya. 

L’àmbit d’aplicació abasta els contractes del sector públic subjectes i no subjectes a 

regulació harmonitzada, que tramitin els poders adjudicadors de la Generalitat de 

Catalunya, i del seu sector públic.  

 



  

2. Tipificació dels contractes 

2.1 S’han de qualificar com a contractes d’obra tots els contractes que tinguin per 

objecte algun dels treballs que consten en l’annex II de la Directiva 2014/24/UE, que 

s’adjunta a aquesta instrucció, d’annex 1. 

2.2 S’han de considerar contractes de serveis subjectes a regulació harmonitzada 

tots els contractes que tinguin per objecte alguna de les categories de l’annex II del 

Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic, que tinguin un valor estimat 

igual o superior a l’import del llindar dels contractes subjectes a regulació 

harmonitzada, excepte els que tinguin per objecte: 

- L’adquisició, el desenvolupament, la producció o la coproducció de programes 

destinats a serveis de comunicació audiovisual o a serveis de comunicació 

radiofònica, que siguin adjudicats per proveïdors del servei de comunicació 

audiovisual o radiofònica; els contractes relatius al temps de radiodifusió o al 

subministrament de programes que siguin adjudicats a proveïdors del servei de 

comunicació audiovisual o radiofònica.  

-Qualsevol dels següents serveis jurídics:  

 La representació legal d’un client per un advocat en un arbitratge o una 

conciliació o en un procediment judicial.  

 L’assessorament jurídic prestat com a preparació d’un procediment judicial, 

arbitral o de conciliació. 

 Els serveis de certificació i autenticació de documents que hagin de ser 

prestats per un notari. 

 Els serveis jurídics prestats per administradors, tutors o altres serveis jurídics 

els proveïdors dels quals siguin designats per un òrgan jurisdiccional o per llei 

per  desenvolupar funcions específiques sota la supervisió dels citats òrgans 

jurisdiccionals.  

 Altres serveis jurídics relacionats amb l’exercici del poder públic. 

 

- Els serveis de defensa civil, protecció civil i prevenció de riscos laborals prestats 

per organitzacions o associacions sense ànim de lucre i inclosos en els següents 

codis CPV: 75250000-3  -serveis dels cossos de bombers i serveis de rescat-; 

75251000-0 -serveis dels cossos de bombers-; 75251100-1 -serveis d’extinció 

d’incendis-; 75251110-4 -serveis de prevenció d’incendis-; 75251120-7  -serveis 

d’extinció d’incendis forestals-; 75252000-7 -serveis de rescat; 75222000-8  -serveis 

de defensa civil-; 98113100-9 serveis relacionats amb la seguretat nuclear; 



  

85143000-3 serveis d’ambulància, excepte els serveis de transport en ambulància 

de pacients. 

- Els serveis públics de transport de viatgers per ferrocarril o en ferrocarril 

metropolità. 

- Els serveis relacionats amb campanyes polítiques, incloses en els codis CPV 

79341400-0 -serveis de campanyes de publicitat-; 92111230-3 -producció de 

pel·lícules de propaganda- i 92111240-6 -producció de videocintes de propaganda-, 

quan són adjudicats per un partit polític en el context d’una campanya electoral.  

- Els serveis de recerca i desenvolupament no inclosos en els codis CPV 73000000-

2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 y 73430000-5, i sempre que compleixin 

les dues condicions següents: a) que els beneficis pertanyin exclusivament a 

l’administració per a la seva utilització en l’exercici de la seva pròpia activitat, i b) que 

el servei prestat sigui remunerat íntegrament per l’administració. 

- Els contractes organitzats en l’àmbit de la seguretat i la defensa, que tinguin per 

objecte obres, serveis o subministraments amb finalitats militars, o de seguretat amb 

informació classificada.  

2.3 Els contractes de serveis de l’annex XIV de la Directiva 2014/24/UE, que 

s’adjunta a aquesta instrucció d’annex 2, es consideraran subjectes a regulació 

harmonitzada quan tinguin un valor estimat igual o superior a 750.000 €. 

2.4 S’han de considerar contractes subjectes a regulació harmonitzada els 

contractes de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió i els contractes 

de concessió d’obra pública, amb valor estimat igual o superior a 5.225.000 €. 

3. Càlcul del Valor Estimat dels Contractes 

3.1 En aquells contractes licitats conjuntament per més d’un òrgan de contractació, 

el valor estimat es calcularà tenint en compte el valor total del contracte amb 

independència de l’origen de la despesa. 

3.2 En els contractes de concessió de serveis i de concessió d’obra pública, el valor 

estimat del contracte es calcula en base al volum de negoci estimat del futur 

concessionari, com a conseqüència de l’adjudicació de la concessió, exclòs l’IVA. 

3.3 El mètode de càlcul per determinar el valor estimat de la concessió, s’ha 

d’incloure en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, i ha de tenir en 

compte, com a mínim: 



  

- El valor de les possibles modificacions i les pròrrogues. 

- Les rendes procedents de l’abonament de les tarifes per part dels usuaris, quan no 

siguin tarifes, taxes o preus públics recaptats a compte i per a ingressar a l’òrgan 

contractant. 

- Els pagaments, subvencions o avantatges financers, que s’abonin al concessionari, 

per part de l’òrgan de contractació o de tercers, derivats de la concessió. 

- Les rendes derivades de la venda o arrendament, de qualsevol bé o actiu que formi 

part de la concessió. 

- El valor de tots els subministraments i serveis que l’òrgan de contractació posi a 

disposició del concessionari, sempre que siguin necessaris per a la prestació del 

servei o l’execució de les obres. 

- Les primes o pagaments als candidats o licitadors. 

4. Supòsits d’adjudicació per procediment negociat  

4.1 Els contractes d’obra, subministrament, concessió d’obra pública, gestió de 

serveis públics i serveis, es podran adjudicar per procediment negociat, amb 

independència de la quantia, només quan es doni algun dels supòsits dels següents 

articles del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic: 

- Article 170.a); article 170.c); article 170.d); article 170.e); article 171.c); article 

172.a); article 172.c); article 173.b); article 173.c); article 173.d); article 173.e); article 

174.a); article 174.c); i article 174.d). 

5. Solvència econòmica 

5.1 No es podrà exigir com a requisit de solvència econòmica un volum de negoci 

anual superior al doble del valor estimat del contracte, o si el contracte es divideix en 

lots, de cada un dels lots. L’òrgan de contractació aplicarà aquesta regla, per 

referència a grups de lots que puguin ser adjudicats a una mateixa empresa i que 

s’hagin d’executar al mateix temps. 

En els contractes que es licitin basats en un acord marc, l’esmentat límit d’exigència 

de volum anual de negoci, es calcularà tenint en compte, el volum màxim de 

contractes que es puguin executar al mateix temps, i si es desconeix, es tindrà en 

compte el valor estimat de l’acord marc. En els sistemes dinàmics d’adquisició, el 

càlcul es farà d’acord amb el volum màxim previst dels contractes concrets, que 

s’hagin d’adjudicar en el marc d’aquest sistema.  



  

5.2 En el cas que l’empresa proposada com adjudicatària acrediti la solvència amb 

mitjans d’altres empreses o entitats, l’òrgan de contractació haurà de comprovar, 

abans d’adjudicar el contracte, que aquestes empreses o entitats compleixen els 

requisits de solvència exigits per al contracte i no incorren en prohibició de 

contractar. 

6. Documentació acreditativa del compliment de requisits de capacitat i solvència 

No es podrà exigir als licitadors que acreditin documentalment, en el moment de la 

presentació d’ofertes, el compliment dels requisits de capacitat i solvència. Els 

òrgans de contractació hauran d’admetre una declaració responsable que 

substitueixi l’acreditació documental, o el formulari normalitzat de document europeu 

únic de contractació. 

7. Lots 

7.1 En els contractes en què no hi haig divisió per lots, s’haurà d’incloure a 

l’expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de 

clàusules administratives particulars. 

7.2 En els plecs de clàusules administratives particulars es podrà establir un nombre 

màxim de lots als quals una mateixa empresa pot licitar, o limitar el nombre de lots 

que es poden adjudicar a un únic licitador. En aquest darrer cas, caldrà que 

s’estableixin els criteris per determinar per a quins i quants lots es pot limitar 

l’adjudicació a una única empresa. 

8. Valoració de les proposicions 

8.1 Les proposicions s’hauran de valorar en base a la relació cost-eficàcia, i es podrà 

tenir en compte, si escau, el cicle de vida del bé o servei.  

8.2 Per a la valoració del cicle de vida cal valorar totes les fases necessàries per a 

l’execució del contracte, tals com: 

a) Els treballs o estudis de recerca i desenvolupament. 

b) La fase producció del bé o servei. 

c) La comercialització i el transport. 

d) L’ús del bé o servei i els requeriments de manteniment, durant tota la vida útil, des 

de la compra de matèries primeres fins als costos d’eliminació i desmantellament. 



  

9.3 L’òrgan de contractació podrà establir un sistema de valoració de les 

proposicions pel qual s’estableixi un preu fix, respecte del qual els licitadors no 

puguin presentar una baixa econòmica, i competeixin només en funció de criteris de 

qualitat. En la valoració d’aquests criteris de qualitat s’haurà de donar 

preponderància als valorables mitjançant fórmules, en els termes del que estableix el 

Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

10. Causes de modificació 

10.1 Els plecs de clàusules administratives particulars hauran de preveure com a 

causes específiques de modificació del contracte les següents: 

- Les prestacions addicionals que únicament pugui portar a terme el contractista per 

raons econòmiques o tècniques o perquè una nova adjudicació pugui generar 

inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a l’Administració, 

amb un límit màxim global del 50% del valor inicial del contracte. 

- La cessió del contracte, en cas que s’admeti als plecs. 

- La successió en la persona del contractista, per fusió, absorció, escissió, aportació 

o transmissió d’empresa o branca d’activitat. 

10.2 En cas que s’admeti la revisió de preus d’acord amb la legislació vigent, s’haurà 

de tramitar com una modificació de contracte. 

10.3 Les modificacions dels contractes que es derivin de prestacions addicionals o 

de circumstàncies imprevistes, s’hauran de publicar a la plataforma de contractació 

pública de Catalunya, i en els contractes subjectes a regulació harmonitzada també 

al Diari Oficial de la Unió Europea, en el termini màxim de 30 dies a comptar de la 

formalització de la modificació. 

11. Contractes de gestió de serveis públics i de concessió d’obra pública 

11.1 Els contractes de concessió d’obra pública i de gestió de serveis públics en la 

modalitat de concessió, es defineixen per la transferència al concessionari, del risc 

operacional en l’explotació de les obres o dels serveis.  

11.2 S’entén que s’ha transferit el risc operacional, quan no es garanteixi al 

contractista, en condicions normals de funcionament, la recuperació de les 

inversions o les despeses que hagi efectuat en el marc de la concessió.  

11.3 El termini de durada de les concessions no podrà ser de més de cinc anys. Això 

no obstant, es pot ampliar aquest termini màxim, quan es consideri que el 



  

concessionari necessitarà més temps per a recuperar les inversions, mitjançant un 

informe econòmic que ha de constar a l’expedient. 

12. Publicitat i terminis de presentació de sol·licituds i proposicions 

12.1 Els terminis mínims de presentació de sol·licituds i de proposicions en relació a 

la publicació al Diari Oficial de la Unió Europea, són els que estableix el Text Refós 

de la Llei de Contractes del Sector Públic, a excepció dels següents: 

- Els terminis de presentació d’ofertes en el procediment negociat, per als contractes 

d’obra, serveis i subministraments, incloses les reduccions de termini per anunci 

d’informació prèvia, per presentació d’ofertes per mitjans electrònics o per urgència. 

S’adjunta quadre d’annex 3. 

- Els terminis de presentació de sol·licituds i d’ofertes en tots els procediments dels 

contractes de concessió d’obra pública i gestió de serveis públics. S’adjunta quadre 

d’annex 4. 

12.2 Els terminis de publicació dels anuncis de formalització del contracte i de 

modificació a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya i als 

diaris oficials si escau, són els que s’especifiquen en el quadre annex 5, d’aquesta 

instrucció. 

13. Interpretació  

La interpretació i aplicació de la normativa vigent de contractació pública s’ha de fer, 

en tot cas, de conformitat amb el que estableixen les Directives 2014/23/UE, 

2014/24/UE i la resta de normativa comunitària d’aplicació. 

14. Aplicació i transitorietat 

14.1 Els expedients iniciats mitjançant qualsevol acte que en permeti tenir 

constància abans del 19 d’abril de 2016, podran emprar el procediment negociat 

sense publicitat per qualsevol de les causes previstes al Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic. 

14.2 Fins que no s’aprovi una disposició amb rang de llei que adapti els 

procediments de contractació a les Directives 2014/23/UE i 2014/24/UE, els 

expedients de contractació no iniciats però programats abans d’aquesta data, que 

hagi d’iniciar-se o finalitzar la seva execució en una data concreta i inajornable, i 

vinculats a una activitat d’interès públic, es podran tramitar pel procediment negociat 

per urgència de l’article 170.e) del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic, sempre que s’acrediti a l’expedient la necessitat i la programació prèvia. 



  

14.3 Els contractes derivats d’acord marc es regiran pel que estableixi l’Acord Marc 

vigent del qual en deriven. 

14.4 Els poders adjudicadors no administració pública hauran d’adaptar les seves 

instruccions internes al que disposa aquesta instrucció en un termini màxim de tres 

mesos a comptar del 19 d’abril de 2016. 

Barcelona, 28 d’abril de 2016 

 

 

 

Mercè Corretja i Torrens 
Directora 
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