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Instrucció reguladora dels procediments d’adjudicació de contractes no subjectes a 

normativa harmonitzada per a Logaritme, Serveis Logístics, AIE 

 

 

 

Presentació 

Logaritme, Serveis Logístics, AIE (en endavant, Logaritme) és una agrupació d’interès econòmic, 

forma jurídica prevista en la Llei 12/1991, de 21 d’abril, d’agrupacions d’interès econòmic. 

L’agrupació es va constituir durant l’any 2001 i, en l’actualitat està participada per l’ Institut Català de 

la Salut (ICS), l’empresa pública Banc de Sang i Teixits (BST), el Consorci de Castelldefels Agents 

de Salut -constituït per l’ ICS i l’ Ajuntament de Castelldefels- (CASAP), i també  l’ Hospital Clínic de 

Barcelona.  

L’objecte social de Logaritme és el desenvolupament d’activitats auxiliars i complementàries dels 

seus socis, les quals es concreten en la prestació de serveis de gestió logística, emmagatzematge, i 

distribució de tot tipus de subministrament.  

Logaritme té personalitat jurídica pròpia, es regeix pels seus estatuts, i en allò no previst, per la 

legislació mercantil aplicable.  

El recurs al mercat per a la contractació d’obres, serveis i subministraments es realitzarà per 

Logaritme en aplicació de les normes establertes per la legislació de contractes per al sector públic. 

Aquest marc normatiu està constituït pel Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat 

pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, TRLCSP), i altres normes de 

desenvolupament reglamentari.  

Logaritme, d’acord amb la Llei, té caràcter de poder adjudicador però no la consideració 

d’administració pública, i l’accés al mercat d’obres, béns i serveis s’instrumentarà, segons es tracti, 

mitjançant procediments d’adjudicació subjectes o no subjectes a regulació harmonitzada.  

En relació a aquests procediments, i en compliment del previst en la l’article 191 del TRLCSP, 

Logaritme es dota de regulació pròpia per a l’adjudicació d’aquests contractes. 
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Títol I. Disposicions generals 

1. Objecte i finalitats d’aquesta Instrucció 

La present Instrucció té per objecte regular els procediments d’adjudicació dels contractes de  

Logaritme no subjectes a regulació harmonitzada a fi de garantir als licitadors i candidats l’efectivitat 

dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, i 

que el contracte és adjudicat a qui presenta l’oferta econòmicament més avantatjosa.   

No és objecte d’aquesta Instrucció regular els efectes, el compliment i I'extinció dels contractes 

derivats de l’adjudicació dels procediments tramitats per a tal fi.  

2. Àmbit d’aplicació 

Aquesta Instrucció serà d’aplicació en els termes i l’abast que aquesta determini a l’actuació 

contractual de Logaritme per a procediments d’adjudicació de contractes que, d’acord amb els 

articles 13 i següents del TRLCSP, no estan subjectes a normativa harmonitzada.  

La delimitació d’aquests tipus contractuals s’està a les accepcions donades en les normes següents: 

- contractes d’obra, els definits en l’article 6 del TRLCSP, 

- contractes de concessió d’obra pública, els definits en l’article 7 del TRLCSP, 

- contractes de subministrament, els definits en l’article 9 del TRLCSP, 

- contractes de serveis, els definits en l’article 10 del TRLCSP. 

 

Quan un contracte contingui prestacions corresponents a un altre o uns altres de diferent classe dels 

abans esmentats, i als efectes de determinar les normes aplicables per a la seva adjudicació, s’ha 

d’atendre, en tot cas, al caràcter de la prestació que tingui més importància des del punt de vista 

econòmic.  

La conjuminació de prestacions corresponents a diferents contractes en un contracte mixt només 

procedirà quan les prestacions requerides hagin de restar vinculades entre si, o siguin 
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complementàries, de manera que sigui indefectible considerar-les i tractar-les com a una unitat 

dirigida a la satisfacció d’una determinada necessitat adreçada a la consecució d’una finalitat pròpia 

de Logaritme. 

3. Règim jurídic aplicable 

Els contractes adjudicats per Logaritme en el marc dels procediment d’adjudicació subjectes a 

aquesta Instrucció tindran la consideració de contractes privats. 

L’ordre jurisdiccional civil és el competent per resoldre les gestions litigioses relatives a la 

preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció dels contractes subjectes a aquesta 

Instrucció. 

Els Plecs per a les contractacions podran preveure la remissió a arbitratge per resoldre les 

diferències entre les parts sobre els efectes, compliment, i extinció dels contractes, conforme al 

previst en l’article 50 del TRLCSP i les disposicions de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, 

d’arbitratge. 

 

Títol II. Configuració general i elements estructurals  dels contractes 

Capítol I. Aspectes generals 

4. Necessitat i idoneïtat del contracte 

Logaritme adreça la seva activitat contractual al compliment i la realització de les seves finalitats 

institucionals. A aquest efecte,  Logaritme determinarà la naturalesa i extensió de les necessitats 

que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat i, la idoneïtat del seu objecte i contingut per 

satisfer-les, deixant constància en l’expedient de contractació. 

5. Objecte del contracte. Normes per a la seva definició 

L’objecte del contracte ha de ser determinat.   
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No es pot fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir així els requisits 

de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que corresponguin.  

Quan I'objecte del contracte admeti fraccionament i es justifiqui degudament en I'expedient es pot 

preveure la realització independent de cadascuna de les parts mitjançant la seva divisió en lots (i 

altres subdivisions), sempre que ho exigeixi la naturalesa de I'objecte o, siguin susceptibles 

d’utilització o aprofitament separat  i constitueixin una unitat funcional.  

També es poden contractar de manera separada prestacions diferenciades dirigides a integrar-se en 

una obra, tal com aquesta es defineix a I'article 6 del TRLCSP quan aquestes prestacions gaudeixin 

d’una substantivitat pròpia que permeti una execució separada, perquè les han de dur a terme 

empreses que disposin d’una habilitació determinada.   

En els casos previstos en els paràgrafs anteriors, les normes procedimentals i de publicitat que 

s’han d’aplicar en I'adjudicació de cada lot o prestació diferenciada es determinen en funció del valor 

acumulat del conjunt. 

6. Termini de durada dels contractes 

La determinació de la durada dels contractes s’estarà a la consideració de la naturalesa de les 

prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre periòdicament a 

concurrència la seva realització. 

Els Plecs de clàusules podran preveure una o diverses pròrrogues sempre que les característiques 

del contracte romanguin inalterables durant  el període de durada d’aquestes i, que la concurrència 

pera la seva adjudicació s’hagi realitzat considerant la durada màxima del contracte, inclosos els 

períodes de pròrroga. La tramitació de les pròrrogues, el seu caràcter i el consentiment per les parts, 

serà de conformitat amb l’establert en els  Plecs de clàusules aprovats per Logaritme.  

La durada màxima de les pròrrogues no podrà ser superior a la durada del contracte inicial, i la 

durada màxima dels contractes (incloent les pròrrogues)  serà de 6 anys per a serveis i de 4 anys 

pels contractes de subministraments i obres d’una certa periodicitat. 
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7. Preu 

La retribució del contractista consisteix en un preu cert expressat en euros (EUR), sens perjudici que 

aquest pagament pugui fer-se mitjançant altres maneres previstes en la Llei.  

L’òrgan de contractació tindrà cura perquè el preu sigui l’ adequat per al compliment efectiu del 

contracte mitjançant  una estimació correcta del seu import, atenent el preu general de mercat, en el 

moment de fixar el pressupost de licitació.  

El preu del contracte es pot formular en termes de preus unitaris, referits als diferents components 

de la prestació o, a les unitats d’aquesta que es lliurin o s’executin, o també en termes de preus 

aplicables a tant alçat a la totalitat o a una part de les prestacions del contracte. En tot cas, 

s’indicarà com a partida independent l’import del Impost sobre el Valor Afegir (IVA) que hagi de 

suportar Logaritme.  

Els preus fixats en el contracte poden ser revisats o actualitzats en els termes que prevegin els 

Plecs de clàusules que regeixen la contractació, quan hagin de ser ajustats, a l’alça o a la baixa, per 

tenir en compte les variacions econòmiques que s’esdevinguin durant I' execució del contracte.   

Els contractes, quan la seva naturalesa i objecte ho permetin, poden incloure clàusules de variació 

de preus en funció del compliment de determinats objectius de terminis o de rendiment, així com 

també penalitzacions per incompliment de clàusules contractuals, i han de determinar amb precisió 

els supòsits en què es produiran aquestes variacions i les regles per determinar-les. 

8. Valor estimat del contracte  

El valor estimat del contracte (VEC) el determina l' import total, pagador segons les estimacions de I' 

òrgan de contractació, sense incloure la part corresponent a l’ IVA suportat.  

El seu càlcul considerarà, amb caràcter indicatiu i de conformitat amb el previst en l’article 88 del 

TRLCSP, el preu general de mercat, l’exercici de qualsevol forma d’opció eventual, les eventuals 

pròrrogues, i també l’import d’aquelles modificacions del contracte previsibles en el Plecs en el 

moment d’aprovar l’expedient de contractació. 

L’establiment del VEC per als tipus contractuals s’estarà a les normes següents: 
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a) En els contractes d’obres i de concessió d’obra pública, el càlcul del valor estimat ha de tenir en 

compte l’import d’aquestes, així com també el valor total estimat dels subministraments 

necessaris per a la seva execució que I' òrgan de contractació hagi posat a disposició del 

contractista.   

b) En els contractes de subministrament que tinguin per objecte I' arrendament financer, I' 

arrendament o la venda a terminis de productes, el valor que s’ha de prendre com a base per 

calcular el valor estimat del contracte és el següent: 

- En el cas de contractes de durada determinada, quan la durada sigui igual o inferior a 

dotze mesos, el valor total estimat per a la durada del contracte; quan la durada sigui 

superior a dotze mesos, el valor total, inclòs I' import estimat del valor residual.  

- En el cas de contractes la durada dels quals no es fixi per referència a un període de 

temps determinat, el valor mensual multiplicat per  48. 

c) En els contractes de subministrament o de serveis que tinguin un caràcter de periodicitat, o de 

contractes que s’hagin de renovar en un període de temps determinat, s’ha de prendre com a 

base per calcular el valor estimat del contracte alguna de les quantitats següents: 

- El valor real total dels contractes successius similars adjudicats durant I'exercici 

precedent o durant els dotze mesos previs, ajustat, quan sigui possible, en funció dels 

canvis de quantitat o valor previstos per als dotze mesos posteriors al contracte inicial.  

- El valor estimat total dels contractes successius adjudicats durant els dotze mesos 

següents al primer Iliurament o en el transcurs de I'exercici, si aquest és superior a dotze 

mesos. 

L’elecció del mètode per calcular el valor estimat no es pot efectuar amb la intenció de 

sostreure el contracte a I' aplicació de les normes d’adjudicació que corresponguin. 

d) En els contractes de serveis, a I' efecte de calcular-ne I' import estimat, s’han de prendre com a 

base, si s’escau, les quantitats següents: 

- En els serveis d’assegurances, la prima pagadora i altres formes de remuneració.  

- En serveis bancaris i altres serveis financers, els honoraris, les comissions, els 

interessos i altres formes de remuneració.   
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- En els contractes de serveis en què no s’especifiqui un preu total, si tenen una durada 

determinada igual corresponent a tota la durada. Si la durada és superior a 48 mesos o 

no està fixada per referència a un període de temps determinat, el valor mensual 

multiplicat per 48. 

e) Quan la realització d’una obra, la contractació d’uns serveis o I' obtenció d’uns subministraments 

homogenis pugui donar  Iloc  a I'adjudicació simultània de contractes per lots separats, s’ha de 

tenir en compte el valor global estimat de la totalitat dels lots. 

f) Per als acords marc i per als sistemes dinàmics d’adquisició s’ha de tenir en compte el valor 

màxim estimat, exclòs l’ IVA, del conjunt de contractes previstos durant la durada total de I' 

acord marc o del sistema dinàmic d’adquisició 

 

Capítol  II. Parts en el contracte 

Secció 1a.  Òrgan de contractació 

9. Competència per contractar 

Logaritme assigna la competència en matèria de contractació al seu administrador, nomenat per l’ 

Assemblea de socis, d’acord amb els seus Estatuts1.  

10. Responsable del contracte 

L’òrgan de contractació podrà designar un responsable del contracte amb l’aprovació de l’expedient 

i per mitjà dels Plecs.  

Aquest responsable podrà ser una persona física o jurídica vinculada o aliena a Logaritme, i li 

correspondrà supervisar I'execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb 

                                                           

1  Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/195/2008, de 18 de novembre (DOGC 
5275, de 10/12/2008),  
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la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitza correctament, dins I'àmbit de facultats 

que aquells li atribueixin. 

11. Perfil del contractant 

Logaritme donarà publicitat i accessibilitat a la informació relativa a la seva activitat contractual, sens 

perjudici d’emprar altres mitjans de publicitat, a través d’Internet per mitjà del seu Perfil del 

contractant ubicat en la Plataforma de Serveis pera la Contractació Pública (PSCP, recurs corporatiu 

del sector públic de la Generalitat de Catalunya) i, també per mitjà de la seva web corporativa, en 

les adreces URL següents: 

a) Plataforma de Serveis pera la Contractació Pública (PSCP):   

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&set-locale=ca_ES 

 

b) Logaritme, Serveis Logístics, AIE (Logaritme):  

http://www.logaritme.net   

 

El perfil del contractant de Logaritme podrà incloure qualsevol dada i informació referent a la seva 

activitat contractual, com ara, anuncis d’informació prèvia, procediments en curs o acabats i la 

documentació relativa als mateixos, els contractes adjudicats, etc, i qualsevol altra informació útil de 

tipus general, com dades de contacte i mitjans de comunicació que es poden emprar per relacionar-

se amb l’òrgan de contractació.   

La publicació dels diferents aspectes d’una contractació estaran exposats en el Perfil del contractant 

durant un mes des de la data de publicació de la seva adjudicació. 

12. Assistència a l’òrgan de contractació 

L’òrgan de contractació podrà estar assistit per una mesa de contractació o per la seva àrea o servei 

de contractació per al desenvolupament de les funcions esmentades en aquesta Instrucció.  
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a) Contractes amb un import superior a  50.000,00 EUR (abans d’IVA) i inferior al corresponent 

llindar comunitari, els Plecs inclouran la possibilitat que l’òrgan de contractació decideixi si 

estarà assistit per una mesa o per la seva àrea o servei de contractació. 

b) Contractes amb un import igual o inferior a 50.000,00 EUR (abans d’ IVA) i inferior al 

corresponent llindar comunitari, l’òrgan de contractació estarà assistit per la seva àrea o servei 

de contractació. 

Tant la mesa com la seva àrea o servei de contractació, en les seves funcions d’assistència a 

l’òrgan de contractació, podran estar assessorats per comissions tècniques i/o pel responsable del 

contracte. 

13. Composició de la mesa de contractació 

La mesa de contractació estarà constituïda almenys per un president, dos vocals, essent un 

d’aquests un assessor jurídic, i un secretari amb veu però sense vot,  nomenats per I'òrgan de 

contractació. 

14. Actuacions de la mesa de contractació i del servei de contractació 

Les funcions i tasques de la mesa de contractació o, en el seu cas, de l ‘àrea o servei de 

contractació són: 

a) Obrir, qualificar i valorar la documentació del sobre número 1 presentats pels empresaris que 

concorren a la licitació de la contractació. 

b) Comunicar als empresaris dels defectes o omissions esmenables en la documentació 

presentada en el sobre número 1. S’haurà de concedir un termini no superior a tres dies hàbils 

perquè els licitadors els corregeixin o esmenin davant de la mateixa mesa de contractació o, en 

el seu cas, del servei de contractació. 

c) Determinar els empresaris admesos a la licitació, els rebutjats i les causes del rebuig. 

d) Obrir, qualificar i valorar la documentació dels sobres 2 i 3 dels empresaris admesos a la 

licitació. 

e) Proposar a l’òrgan de contractació la proposta/es més avantatjosa/es de conformitat als Plecs.  
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f) Aquesta proposta d’adjudicació no crea cap dret a  favor del licitador proposat davant de  

Logaritme. No obstant això, quan I'òrgan de contractació no adjudiqui el contracte d’acord amb 

la proposta formulada, n’ha de motivar la decisió. 

Del que s’hagi actuat, se’n ha de deixar constància en acta. 

15. Acte públic  d’obertura dels sobres 2 i 3 

La tramitació dels procediments d’adjudicació de Logaritme subjectes a aquesta Instrucció per a 

contractes d’import igual o superior a 100.000,00 EUR (abans d’IVA) sotmetran a acte públic els 

tràmits d’obertura dels sobres 2 i 3.  

L’acte públic d’obertura de les proposicions contingudes en els sobres 2 i 3 es durà a terme en el 

lloc i data assenyalats de conformitat amb l’anunci de licitació i, es desenvoluparan de conformitat 

amb les indicacions  següents: 

- L’acte d’obertura de proposicions s’iniciarà amb la lectura de l’anunci de licitació, se seguirà 

de la informació del número i nom dels licitadors i candidats personats i admesos en el 

procediment. Abans de l’obertura dels sobres, es donarà ocasió als interessats per a la 

comprovació del seu estat, conforme a com van ser lliurades. 

- Davant supòsits, com ara, discrepància entre les proposicions que constin com a rebudes i 

les existents en poder de la mesa o, en el seu cas en poder de l’àrea o servei de 

contractació de Logaritme,  o davant dubtes en les condicions de secret en què s’hagin 

hagut de custodiar, l’acte es suspendrà de manera urgent, per fer les investigacions 

oportunes sobre el que hagi passat i, tota vegada aclarit, es tornarà a convocar l’esmentat 

acte públic  en temps i forma de conformitat amb els Plecs. 

- En l’acte s’ha de manifestar el resultat de la qualificació dels documents presentats, amb 

expressió de les proposicions admeses, de les rebutjades i de la causa o les causes de no 

admissió d’aquestes últimes.  Les proposicions rebutjades o no admeses  resten excloses 

del procediment d’adjudicació del contracte i els sobres que les continguin no poden ser 

oberts.  

- Abans de l’obertura de la primera proposició s’ha d’invitar els licitadors i candidats personats  

perquè manifestin els dubtes que tinguin o que demanin les explicacions que considerin 
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necessàries, i la mesa o, en el seu cas en poder de l’àrea o servei de contractació, ha de 

procedir als aclariments i les respostes pertinents, però sense que en aquest moment es 

pugui admetre documents que no hagin estat lliurats durant el termini d’admissió de 

proposicions, o el de correcció o esmena de defectes o omissions. 

Independentment  de I' import del contracte, no es farà aquest acte públic en els supòsits següents: 

a) 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. 

b) Quan una imperiosa urgència, resultant d’esdeveniments imprevisibles per a I'òrgan de 

contractació i no imputables a ell, demani una ràpida execució del contracte. En aquest cas es 

podrà iniciar I'execució del contracte sense necessitat de la prèvia formalització. 

 

Secció 2a.  Capacitat i solvència de l’empresari/a 

16. Condicions d’aptitud 

Podran contractar amb Logaritme les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 

tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin suficient solvència econòmica, financera i tècnica o 

professional, d’acord amb la naturalesa del corresponent contracte. Aquests requeriments hauran de 

concórrer en el licitador i candidat en el moment de finalització del termini per a la presentació de 

proposicions.  

Així mateix, els empresaris hauran de disposar d’habilitació empresarial i/o professional que, si 

s’escau, siguin exigibles per  dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi I' objecte del 

contracte.  

Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries de contractes les prestacions dels quals 

estiguin compreses dins les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que, d’acord amb els seus estatuts o 

regles fundacionals, els siguin pròpia.  

Podran també contractar amb Logaritme les unions d’empresaris que es constitueixin temporalment 

a aquest efecte, i no és necessari formalitzar-les en escriptura pública fins que no s’hagi efectuat 

I'adjudicació del contracte a favor seu.   
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Als efectes de presentar-se com a licitadors i candidats han d’indicar en un document privat els 

noms i les circumstàncies dels que la constitueixin, la participació de cadascun i els mitjans concrets 

que cadascuna de les empreses disposa segons les necessitats previstes en el Plecs, l’assumpció 

del compromís de constituir-ne formalment la unió temporal, a obligar-se de manera solidària i a 

nomenar un únic apoderat amb poders suficients per exercir els drets i complir amb les obligacions 

si resulten adjudicataris del contracte,  en referència a la durada total del contracte i fins a la seva 

total extinció.   

No podran contractar amb Logaritme les persones físiques o jurídiques en les que es dóna alguna 

de les circumstàncies previstes en l’article 60 del TRLCSP, relatives a les prohibicions per 

contractar, 

17. Acreditació de la capacitat d’obrar 

17.1. Empreses nacionals 

Les persones físiques han de presentar el document nacional d’identitat o el document que 

legalment el substitueixi.   

Les persones jurídiques han d’aportar I'escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte 

fundacional, i les seves modificacions, en què constin les normes per les quals es regula el seu 

objecte i/o la seva activitat, degudament inscrits, si s’escau, en el registre públic que correspongui, 

segons el tipus de persona jurídica de què es tracti. 

17.2. Empreses comunitàries no espanyoles 

Els empresaris no espanyols que són nacionals d’estats membres de la Unió Europea (UE) han 

d’acreditar la seva capacitat d’obrar mitjançant la seva inscripció en el registre procedent d’acord 

amb la legislació de I' Estat membre de la UE on són establerts o, mitjançant la presentació d’una 

declaració jurada o un certificat dels previstos en I' Annex IX de la Directiva  2004/18/CE  2.   

Aquests licitadors estrangers han de presentar una declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels 

jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que de manera directa o 

                                                           
 
2   Veure:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:es:PDF 
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indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que 

pugui correspondre al licitador. 

17.3. Empreses no comunitàries 

Les persones físiques o jurídiques d’estats no pertanyents a la Unió Europea han d’acreditar la seva 

capacitat d’obrar amb un informe de la missió diplomàtica permanent d' Espanya a I'estat 

corresponent o de l’oficina consular en I'àmbit territorial del qual radiqui el domicili de l’empresa.   

Així mateix s’ha d’incloure, adjunt un informe de la respectiva missió diplomàtica permanent 

espanyola que I'estat de procedència de l’empresa estrangera admet al seu torn la participació 

d’empreses espanyoles en la contractació amb I'administració i amb els ens, organismes o entitats 

del sector públic assimilables als enumerats a I'article 3 del TRLCSP, de manera substancialment 

anàloga.  

Per subscriure contractes d’obra, a més, aquestes empreses han de tenir oberta una sucursal a 

Espanya, amb designació d’apoderats o representants per a les seves operacions i, han de estar 

inscrites en el Registre Mercantil.   

Aquests licitadors estrangers han de presentar una declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels 

jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que de manera directa o 

indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s'escau, al fur jurisdiccional estranger que 

pugui correspondre al licitador. 

18. Acreditació de la solvència econòmica  i financera i, tècnica o professional 

La solvència econòmica i financera i tècnica o professional s’acreditarà pels empresaris, com a 

licitadors i candidats,  mitjançant I' aportació dels mitjans que determini I'òrgan de contractació per 

mitjà dels Plecs, d’ entre els previstos en els articles 75 i següents del TRLCSP,  els quals hauran 

d’estar vinculats a l’objecte del contracte i ser proporcionals a aquest. 

19. Certificats de garantia de qualitat 

Quan I'òrgan de contractació exigeixi la presentació de certificats emesos per entitats o organismes 

independents que acreditin que I'empresari compleix determinades normes de qualitat, han de fer 
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referència als sistemes d’assegurament de la qualitat basats en la sèrie de normes europees en la 

matèria emesos per entitats certificadores.   

L’òrgan de contractació ha de reconèixer els certificats equivalents expedits per organismes 

establerts en qualsevol estat membre de la Unió Europea, i també acceptar altres proves de 

mesures equivalents de garantia de la qualitat que presentin els empresaris. 

Secció 3 a. Documentació a presentar 

20. Documentació a presentar pels licitadors i candidats 

La documentació a presentar pels licitadors i candidats s’estarà, amb caràcter general a les 

indicacions següents, sens perjudici d’allò que estableixin de manera específica les bases de 

contractació aprovades per l’òrgan de contractació de Logaritme:  

a) Els procediments d’adjudicació de contractes en els quals l’òrgan de contractació decideixi estar 

assistit per una mesa de contractació, seran informats en l’anunci de licitació i, la documentació 

requerida serà: 

 Sobre 1. Documentació personal 

Sol·licitud de participació conforme al model que figura en l’annex dels Plecs  (inclusiva de la 

declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions de contractar amb el 

sector públic  i, de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social i altres obligacions exigides per la normativa vigent. 

Addicionalment, la sol·licitud de participació haurà d’incorporar la documentació acreditativa 

de la seva capacitat d’obrar i contractar i també de  la seva solvència de conformitat amb les 

prescripcions dels Plecs. 

 Sobre 2. Documentació o proposta tècnica, avaluable en aplicació de criteris d’adjudicació 

no quantificables de manera automàtica. 

Els continguts, característiques i requisits d’aquesta proposta tècnica, així com de la 

possibilitat de presentació de variants, hauran de ser conformes als requeriments i 
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condicions formulats en els Plecs amb la finalitat de facilitar la seva avaluació en aplicació 

dels criteris d’adjudicació no quantificables de manera automàtica establerts en aquest Plec. 

 Sobre 3. Documentació corresponent, si s’escau, a la proposta tècnica i, a la proposta 

econòmica, avaluables en aplicació de criteris d’adjudicació quantificables de manera 

automàtica. 

Els continguts de la proposta tècnica corresponents a aquells aspectes (dades i/o 

informacions) que seran avaluats mitjançant l’aplicació de criteris d’adjudicació 

quantificables de manera automàtica establerts pels Plecs, i també, els continguts 

corresponents a la proposta econòmica formalitzada d’acord amb les característiques i 

requisits també determinats pels Plecs aprovats per Logaritme.  

 

 

b) Els procediments d’adjudicació de contractes en els quals l’òrgan de contractació decideixi estar 

assistit per la seva àrea o servei de contractació, la documentació requerida serà, llevat que els 

Plecs estableixin una altra cosa, la següent: 

 Sobre 1. Documentació personal 

Sol·licitud de participació conforme al model que figura en l’annex dels Plecs  (inclusiva de la 

declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions de contractar amb el 

sector públic  i, de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social i altres obligacions exigides per la normativa vigent. 

 Sobre 2. Documentació o proposta tècnica, avaluable en aplicació de criteris d’adjudicació 

no quantificables de manera automàtica. 

Els continguts, característiques i requisits d’aquesta proposta tècnica, així com de la 

possibilitat de presentació de variants, hauran de ser conformes als requeriments i 

condicions formulats en els Plecs amb la finalitat de facilitar la seva avaluació en aplicació 

dels criteris d’adjudicació no quantificables de manera automàtica establerts en aquest Plec. 
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 Sobre 3. Documentació corresponent, si s’escau, a la proposta tècnica i, a la proposta 

econòmica, avaluables en aplicació de criteris d’adjudicació quantificables de manera 

automàtica. 

Els continguts de la proposta tècnica corresponents a aquells aspectes (dades i/o 

informacions) que seran avaluats mitjançant l’aplicació de criteris d’adjudicació 

quantificables de manera automàtica establerts pels Plecs, i també, els continguts 

corresponents a la proposta econòmica formalitzada d’acord amb les característiques i 

requisits també determinats pels Plecs aprovats per Logaritme.  

 

c) En tot cas, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la 

Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig 3, hauran d’indicar 

aquesta circumstància i, només estan obligades a incorporar en el Sobre 1 la sol·licitud de 

participació conforme al model i requeriments que indiquin els Plecs, sempre i quan les dades i 

informacions publicades en l’esmentat registre siguin vigents. 

 

Logaritme, amb la finalitat de simplificar actuacions i tràmits i, previ consentiment exprés dels 

licitadors i candidats, accedirà a la Plataforma d’Integració i Col·laboració administrativa (PICA)4 

per a la consulta i verificació del compliment de requeriments dels licitadors i candidats en 

matèria tributària i de Seguretat Social, als efectes de la capacitat d’obrar i contractar en el marc 

del TRLCSP. 

 

                                                           
 
3 El RELI està gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. 
Consulteu adreça URL: http://www.gencat.net/economia/jcca ).  

4  Accés al catàleg de serveis Via Oberta del Consorci AOC, mitjançant la Plataforma d’integració i col·laboració 

administrativa (PICA) – URL: http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici-.  
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Títol III. Preparació dels contractes 

Capítol I. L’expedient de contractació 

21. Expedient de contractació. Contingut i aprovació. 

La subscripció de contractes per Logaritme requereix del tràmit previ d’un expedient, iniciat per 

l’òrgan de contractació i on motivarà la necessitat i idoneïtat del contracte referit a la totalitat del seu 

objecte, sens perjudici de la seva eventual divisió en lots, de conformitat a questa Instrucció.  

L’expedient s’iniciarà amb el contingut indicatiu següent: 

- Informe raonat de l’àrea o servei de Logaritme que promou la contractació, on es motivarà la 

necessitat, les característiques i l’import calculat de les prestacions objecte del contracte. 

- Les bases i/o plecs per a la contractació. 

Completat l’expedient, I'òrgan de contractació dictarà resolució d’aprovació motivada, aprovant la 

despesa i disposant l’obertura del procediment d’adjudicació corresponent. 

 

Capítol II. Les bases de la contractació 

22. Les bases de la contractació 

Els procediment s d’adjudicació de contractes tramitats per Logaritme aprovaran l’aplicació de les 

bases que els han de regir  de la manera següent: 

a) Contractes amb un import superior a  50.000,00 EUR (abans d’IVA) i inferior al corresponent 

llindar comunitari, les bases es constituiran per un Plec de clàusules administratives i per un 

Plec de prescripcions tècniques. 

b) Contractes amb un import igual o inferior a 50.000,00 EUR (abans d’IVA) i inferior al 

corresponent llindar comunitari, les bases es podran constituir per un Plec simplificat. 
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L’aprovació dels Plecs de clàusules administratives particulars, dels Plecs simplificats i, dels Plecs 

de prescripcions tècniques correspon a l’òrgan de contractació de Logaritme. 

23. Constitució de garanties 

Logaritme podrà requerir, per mitjà de les bases de la contractació, la prestació de garanties 

provisionals i/o definitives a l’empara del previst en l’article 104 del TRLCSP, amb les finalitats 

següents: 

- La prestació de garantia provisional, per als licitadors i candidats, per respondre del 

manteniment de les seves propostes tècniques i econòmiques fins a l’adjudicació del 

contracte i si s’escau, la formalització del contracte. 

- La prestació de garantia definitiva, per a l’adjudicatari/s, per assegurar la correcta execució 

de la prestació. 

La determinació dels imports per a les esmentades garanties s’estaran a les normes següents: 

- La garantia provisional serà com a màxim del 3% del pressupost base de licitació (IVA 

exclòs). 

- La garantia definitiva serà equivalent al 5% del l’import d’adjudicació (IVA exclòs), quan 

l’import d’adjudicació s’hagi determinat a tant alçat, i quan s’hagi determinat en funció de 

preus unitaris serà equivalent al 5% del pressupost base de licitació (IVA exclòs). 

La constitució de garanties serà davant la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya, 

en qualsevol dels seus serveis territorials 5. 

24. Plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars 

a) Plecs de clàusules administratives particulars (PCA). Aquests Plecs han de contenir els actes i 

condicions definidores dels drets i les obligacions per a les parts,  altres mencions requerides 

per aquesta Instrucció i, si s’escau també,  pel TRLCSP i les seves normes de desplegament. 

                                                           
 
5 Consulteu la URL: http://www.gencat.cat/economia/departament/   



 

Polígon Industrial Molí del Racó 
C/ Molí d’en Guineu, 18-22 
08770 – Sant Sadurní d’Anoia  
www.logaritme.net 

 

 
 
 

Logaritme – Instrucció Pàg. 22 / 30
 

b) Plecs de prescripcions tècniques (PPT). Aquests plecs han de contenir les prescripcions 

tècniques particulars que hagin de regir la realització de la prestació, definir els seus 

requeriments i/o les seves qualitats, i han de contenir, com a mínim, els aspectes següents: 

- Característiques tècniques i d’execució que hagi de complir la total realització del 
contracte.  

- Preu de les unitats en què es descompon el pressupost.  

- Si s’escau, requisits, modalitats i característiques tècniques de les variants. 

25. Informació relativa a condicions de subrogació de contractes de treball 

Els procediments d’adjudicació de contractes que imposin a l’adjudicatari l’obligació de subrogar-se 

com a ocupador determinades relacions laborals serà informada per mitjà de les bases de 

contractació aprovades per Logaritme.   

A aquests efectes, l’empresa contractista que efectuava la prestació objecte d’un procés 

d’adjudicació i que tingui la condició d’ocupadora dels treballadors afectats resta obligada a 

proporcionar la informació necessària per permetre I'avaluació dels costos laborals que implica 

aquesta mesura a requeriment de I'òrgan de contractació. 

Títol IV. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes 

Capítol I. Normes generals de publicitat, recepció de sol·licituds de participació i 

comunicacions 

26. Publicitat dels anuncis 

Els anuncis referents a una contractació subjecta a publicitat, tan per a la fase de licitació com per a 

la fase d’adjudicació del contracte, es publicaran al Perfil de contractant de Logaritme.  

Igualment, i amb caràcter potestatiu, es podran publicar els anuncis en qualsevol diari oficial així 

com també a la premsa diària. Les despeses d’aquests anuncis aniran a càrrec del adjudicatari o 

dels adjudicataris, segon es tracti. 
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27. Terminis de recepció de sol·licituds de participació  

L’òrgan de contractació de Logaritme tindrà en compte per fixar els terminis de recepció de 

proposicions,  la complexitat del contracte i, el temps necessari per a la preparació i presentació de 

propostes, sense perjudici dels terminis mínims establerts en aquesta Instrucció. 

En els procediments d’adjudicació de contractes, el termini mínim de recepció de les proposicions i 

de la resta de documentació ha de ser de 7 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la data de 

publicació de I'anunci  de licitació en el Perfil del contractant de Logaritme, havent de constar 

expressament en aquest anunci el dia i l’hora de finalització del termini de recepció, així com també 

el lloc de presentació de les proposicions. 

28. Comunicacions 

Totes les comunicacions i tots els intercanvis d’informació podran fer-se, a elecció de I'òrgan de 

contractació, per carta, per telefax o per correu electrònic a I' adreça del quals consti en I'anunci de 

licitació.  

Logaritme, en funció de les disponibilitats organitzatives i d’implantació de recursos tècnics de 

suport,  incorporarà l’ús de mitjans electrònics per a les comunicacions per mitjà dels seus Plecs, de 

conformitat amb allò previs en les normes reguladores de l’ús d’aquests mitjans en el  sector públic 

de la Generalitat de Catalunya. 

 

Capítol II. Desenvolupament del procediment. Disposicions generals 

29. Verificació d’aptitud dels licitadors i candidats per a l’adjudicació dels contractes  

L’adjudicació dels contractes es realitzarà basant-se en els criteris previstos en aquesta Instrucció 

envers les propostes dels licitadors i candidats que no hagin estat exclosos per complir les 

condicions d’aptitud previstes per aquesta Instrucció en la Secció 2a.  Capacitat i solvència de 

l’empresari/a.   
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La mesa de contractació o, en el seu cas, l’àrea o servei de contractació podrà convidar els 

licitadors que completin o facin més explícits els certificats i documents presentats en el Sobre 1. 

Si les bases de contractació així ho preveuen, es podran instar consulta i negociació amb els 

licitadors i candidats admesos una vegada produïda l’obertura dels sobres 2 i 3. En aquelles bases 

hi han de constar els aspectes econòmics i tècnics que, si s’escau, han de ser objecte de negociació 

amb les empreses. Durant les consultes i la negociació, els òrgans de contractació han de vetllar 

perquè tots els licitadors rebin el mateix tracte. En particular no han de facilitar, de forma 

discriminatòria, informació que pugui donar avantatges a determinats licitadors respecte a la resta. 

30. Criteris per a l’adjudicació del contracte 

La mesa de contractació o, en el seu cas, l’àrea o servei de contractació proposaran a l’òrgan de 

contractació la proposta o propostes econòmicament més avantatjoses per a l’adjudicació del 

contracte.   

Aquesta proposta es fonamentarà en els criteris d’adjudicació previstos en les bases de contractació 

aprovades per Logaritme, i s’estaran, a títol indicatiu i no limitatiu, a criteris com el preu, el termini 

d’execució o Iliurament de la prestació, el cost d’utilització, el valor tècnic, les característiques 

estètiques, funcionals o mediambientals, la disponibilitat i cost dels recanvis, el manteniment, 

I'assistència tècnica, el servei postvenda o altres de semblants. Podran considerar també 

característiques de la proposta en matèria de responsabilitat social corporativa vinculades a l’objecte 

del contracte.  

Els criteris d’adjudicació han de constar en les bases de la contractació, el caràcter de la seva 

aplicació (quantificables o no de manera automàtica), així com també la ponderació relativa que 

s’atribueixi per determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa.   

L’òrgan de contractació podrà articular el procediment en fases successives mitjançant I'aplicació 

dels diferents criteris d’adjudicació assenyalats en les bases de contractació, i s’ha d’indicar en 

aquestes si es farà ús d’aquesta facultat així com també el llindar mínim de puntuació exigit al 

licitador per continuar en el procés selectiu. 
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31. Confidencialitat de dades i informacions i protecció de dades de caràcter personal 

Logaritme es compromet a respectar el caràcter confidencial de les proposicions presentades pels 

licitadors i candidats en aplicació de les normes contingudes en el TRLCSP.  

Envers les dades de caràcter personal a les que les es tingui accés, seran incorporades a un fitxer 

titularitat de Logaritme per a les gestions i tràmits derivades dels procediments d’adjudicació de 

contractes i, dels contractes que es concloguin a causa d’aquests procediments. 

Logaritme es compromet a no aplicar-les ni utilitzar-les per a finalitats distintes a les previstes 

expressament, i a no cedir-les ni revelar-les a terceres persones, llevat que sigui necessari pel 

compliment de qualsevol obligació legal existent, i a aplicar les mesures de seguretat legalment 

exigibles per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal i la seva normativa de desenvolupament.  

L’exercici dels drets previstos per la Llei, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (drets ARCO), 

pels seus titulars es realitzarà mitjançant petició escrita acompanyant còpia de document oficial que 

l’identifiqui adreçada a l’Àrea de Contractacions a la seu de Logaritme, Serveis Logístics, AIE, en 

l’adreça:  Polígon industrial Molí del Racó, C/ Molí d’en Guineu, núm. 18 – 22, de Sant Sadurní 

d’Anoia - codi postal 08770 - (Barcelona). 

 

Capítol III. L’adjudicació del contracte 

32. Renúncia o desistiment 

L’òrgan de contractació de Logaritme podrà, per raons d’interès públic degudament justificades, i 

amb la corresponent notificació als licitadors i candidats, renunciar a subscriure el contracte abans 

de la seva adjudicació. També podrà desistir abans de l’adjudicació quan adverteixi una infracció no 

esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 

d’adjudicació, d’acord amb l’article 155 del TRLCSP. 

Aquesta circumstància es notificarà als licitadors i candidats i es publicarà en el Perfil del 

contractant. 
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33. Adjudicació del contracte 

L’òrgan de contractació de Logaritme classificarà per ordre decreixent les proposicions presentades 

pels licitadors i candidats conforme als criteris d’adjudicació indicats en els Plecs, i haurà d’acordar 

l’adjudicació del contracte a la/es oferta/es més avantatjosa/es dins el termini màxim de tres (3) 

mesos, a comptar des de l’obertura de les proposicions.   

Alternativament, també podrà declarar desert el procediment d’adjudicació sinó hi ha cap proposició 

que sigui admissible d’acord amb els criteris d’adjudicació fixats els Plecs.  

33.1. Acreditació documental prèvia a l’adjudicació del contracte 

L’òrgan de contractació requerirà per qualsevol dels mitjans admissibles en dret als licitadors i 

candidats que hagin presentat les propostes econòmicament més avantatjoses perquè presentin la 

documentació acreditativa d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social, i si s’escau, sobre l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagi compromès a 

adscriure a l’execució del contracte.   

Aquesta petició procedirà, de conformitat amb els Plecs i, en el cas que aquesta informació no es 

trobi disponible dins el sobre 1 o, en els supòsits en què, estant aquests licitadors i candidats inscrits 

en el RELI, les seves dades i informacions no siguin vigents o, bé quan no hagin autoritzat a l’Àrea 

de contractacions de Logaritme a l’accés a aquestes dades i informacions a la Plataforma PICA.  

Aquest requeriment s’haurà de complimentar de la manera següent dins del termini màxim dels deu 

(10) dies hàbils comptadors des de l’endemà de la seva recepció: 

 En relació a la seva capacitat d’obrar:  

a) Acreditació de la capacitat  d’obrar d’acord amb la Instrucció, depenent de si l’empresari és 
nacional, comunitari no espanyol o no comunitari. La representació dels licitadors s’ha 
d’acreditar mitjançant un poder inscrit en el registre mercantil; el document nacional 
d’identitat o el document que legalment el substitueixi del representant també s’ha 
d’incloure. 

b) Acreditar, si així s’estableix pels annexos d’aquest Plec i, d’acord amb les característiques 
de la contractació, la seva solvència econòmica, financera i tècnica mitjançant un o diversos 
dels mitjans indicats. 
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 En relació a l’ Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE): 

a) En el cas de ser subjecte passiu de l’ IAE i restar  obligada a pagar aquest Impost, ha 
d’acreditar el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent 
a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, acompanyat d’una declaració 
responsable de no haver-se donat de baixa en la seva matrícula. 

b) En el cas de restar en algun supòsit d’exempció recollit en la Llei reguladora de las 
Hisendes Locals, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal 
d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris. 

 En relació a la resta d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social: 

a) Certificat positiu de l’Agència Estatal Tributària, acreditativa que el licitador i candidat es 
troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat. 

b) Certificat positiu de les intervencions delegades i territorials, acreditativa que el licitador i 
candidat es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya.  

c) Certificat positiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social, acreditativa que el licitador 
i candidat es troba al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

 

Cas de no donar compliment a aquesta petició dins de termini i en deguda forma, s’entendrà que el 

licitador i candidat ha retirat la seva proposta, de manera que l’òrgan de contractació procedirà en 

aquest supòsit a demanar la mateixa documentació al licitador i candidat següent, d’acord amb 

l’ordre de classificació de les propostes. 

33.2. Adjudicació del contracte 

L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte mitjançant resolució motivada, que notificarà als 

licitadors i candidats i, simultàniament, publicarà al Perfil del contractant, dins del termini de deu (10) 

dies naturals  següents a la recepció de la documentació.   

L’òrgan de contractació pot no comunicar ni publicar determinades dades relatives a I'adjudicació 

quan consideri, i ho justifiqui degudament en I'expedient, que la divulgació d’aquesta informació pot 

obstaculitzar I'aplicació d’una norma, ser contraria a l' interès públic o perjudicar interessos 

comercials legítims d’empreses públiques o privades o la competència lleial entre aquestes, o quan 

es tracti de contractes declarats secrets o reservats o I'execució dels quals hagi d’anar 

acompanyada de mesures de seguretat especials de conformitat amb la legislació vigent, o quan ho 

exigeixi la protecció dels interessos essencials de seguretat i s’hagi declarat així de conformitat amb 

la legislació vigent.   
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Els licitadors i candidats no adjudicataris podran, en el termini de deu dies naturals a comptar des 

del dia següent a la data de notificació de la resolució d’adjudicació, sol·licitar per escrit a I'òrgan de 

contractació els motius del rebuig de la seva proposició i de les característiques de la proposició de 

I'adjudicatari que van ser determinants de I'adjudicació en favor seu. L’òrgan de contractació 

atendrà aquesta sol·licitud dins el termini màxim de quinze (15) dies naturals, comptadors des de la 

seva recepció. 

34. Formalització dels contractes 

Els contractes resultants dels procediments d’adjudicació s’hauran de formalitzar dins un termini de  

quinze (15) dies hàbils des que hagi estat notificada l’adjudicació als licitadors i candidats. Aquests 

es formalitzaran per les parts en document administratiu, podent emprar, si se’n disposa, de 

signatura electrònica reconeguda.  

Transcorregut aquest termini, i per causes imputables al contractista no s’hagi formalitzat el 

contracte dins el termini indicat, Logaritme pot acordar resoldre I'adjudicació i exigir una 

indemnització pels danys i perjudicis causats. En aquest cas, I'òrgan de contractació podrà adjudicar 

el contracte a la següent proposta econòmicament més avantatjosa. 

En el cas que algun adjudicatari demani la intervenció del contracte per fedatari públic i/o 

formalitzar-lo en escriptura pública, les despeses aniran íntegrament al seu càrrec, i haurà de lliurar 

a Logaritme una còpia autèntica i una simple en català, i també en castellà si així ho demana 

l’adjudicatari, dins del termini de quinze (15) dies hàbils comptadors des de la seva signatura. 

35. Devolució de la documentació presentada  

Tota vegada s’hagi resolt el procediment d’adjudicació Logaritme podrà retornar als licitadors la 

documentació presentada, prèvia sol·licitud formalitzada per aquests davant l’òrgan de contractació.   

Logaritme es reserva la facultat de destruir tota aquella documentació que no hagi estat retirada dins 

del termini de dos (2) mesos des de la data de notificació de l’acord d’adjudicació, i sempre que no 

es perjudiqui als licitadors i candidats, ni vagi en detriment de l’exercici de les facultats de control 

dels òrgans competents. 
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Títol V. Contractació menor 

36. Contractes menors 

Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i 

que disposi de l’habilitació tècnica o professional necessària per realitzar la prestació, complint 

únicament amb les normes establertes seguidament: 

- Tenen la consideració de contractes menors els contractes d’obra, d’import inferior a  

50.000,00 EUR (abans d’IVA), o d’import inferior a  18.000,00 EUR (abans d’IVA) quan es 

tracti d’altres contractes. 

- Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any ni ser objecte de 

pròrroga. 

37. Expedient de contractació menor 

La tramitació de l’expedient per a contractes menors només requereix de 

- Aprovació de la despesa per l’òrgan competent 

- Incorporació de la factura o factures corresponents, formalitzades de conformitat amb la 

normativa que els és d’aplicació. 

L’expedient de contractació menor d’obres haurà d’incorporar, a més, el pressupost i, si s’escau,el 

corresponent projecte quan així es requereixi per normes específiques. Igualment,  s’haurà de 

sol·licitar l’informe de supervisió del projecte quan els treballs a realitzar afectin a I'estabilitat, 

seguretat o estanquitat de l’obra. 
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Títol VI. Entrada en vigor 

38. Subjecció a informe  

La Instrucció reguladora dels procediments d’adjudicació de contractes no subjectes a normativa 

harmonitzada per a Logaritme, Serveis Logístics, AIE ha estat informada pel Servei Jurídic de l’ 

Institut Català de la Salut en data 23/01/2012. 

39. Aprovació i producció d’efectes 

Aquesta  Instrucció ha estat aprovat per l’òrgan de contractació de Logaritme, Serveis Logístics, 

AIE, a Sant Sadurní d’Anoia en data 07/02/2012, i entrarà en vigor a l’endemà de la seva signatura 
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