INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ - FUNDACIÓ PRIVADA EDUCACIÓ I ART
I.ANTECEDENTS
En relació a la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP):
1. Fundació Privada Educació i Art (FEDUART) és una “fundació pública” per reunir els
requisits de l’article 3.1.e) de la LCSP i, per tant, s’ha de considerar com a Poder adjudicador
segons l’article 3.3.b
2.L’article 316 LCSP estableix que els contractes dels poders adjudicadors que no tinguin la
consideració d’administracions públiques es regeixen per les normes del Títol I del Llibre
Tercer (ja no és possible l’autoregulació a través d’un Reglament o Instrucció Interna sinó
que s’aplica directament la LCSP)
3.L’article 317 LCSP estableix que la preparació i adjudicació de contractes subjectes a
regulació harmonitzada es regiran per les normes de les seccions 1ª i 2ª del Capítol I, Títol I
del Llibre II de la LSCP.
4. L’article 318 apartat (b) LCSP estableix que els contractes d’obres, concessions d’obres i
concessions de serveis per valor igual o superior a 40.000 € i els contractes de serveis i
subministraments d’import igual o superior a 15.000 € (fins els imports de regulació
harmonitzada) es podran adjudicar per qualsevol dels procediments previstos en la secció
2ª, capítol I, Títol I del Llibre Segon de la LSCP.
5. L’article 318 apartat (a) LCSP estableix que els contractes d’obres, concessions d’obres i
concessions de serveis per valor inferior a 40.000 € i els contractes de serveis i
subministraments d’import inferior a 15.000 € es podran adjudicar directament a qualsevol
empresari.
Artículo 317 Preparación y adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada
La preparación y adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada que concierten los poderes
adjudicadores a que se refiere el presente Título se regirán por las normas establecidas en las Secciones 1.ª y 2.ª
del Capítulo I del Título I del Libro II de esta Ley.
Artículo 318 Adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada
En la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada se aplicarán las siguientes disposiciones:
a) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, de concesiones
de obras y concesiones de servicios, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de servicios y suministros,
podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación
profesional necesaria para realizar la prestación objeto del contrato.
b) Los contratos de obras, concesiones de obras y concesiones de servicios cuyo valor estimado sea igual o
superior a 40.000 euros e inferior a 5.548.000 euros y los contratos de servicios y suministros de valor estimado
superior a 15.000 euros e inferior a 221.000 euros, se podrán adjudicar por cualquiera de los procedimientos
previstos en la Sección 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la presente Ley, con excepción del
procedimiento negociado sin publicidad, que únicamente se podrá utilizar en los casos previstos en el artículo
168.

Artículo 118 Expediente de contratación en contratos menores
1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de
contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.
En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación motivando
la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la
factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.
2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba
existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el
informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las
reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o
conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación
comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el artículo
168.a).2.º
4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.

4.FEDUART és una entitat depenent de l’Ajuntament de Vic i que realitza els serveis través
d’encomanes de gestió, per la qual cosa li són d’aplicació els article 6 i 32 LCSP. Això vol dir
que en les relacions amb l’ajuntament no és d’aplicació la LCSP però està sotmesa a una
sèrie de controls.
Artículo 6 Convenios y encomiendas de gestión
1.....
2. .....
3. Asimismo, quedan excluidas del ámbito de la presente Ley las encomiendas de gestión reguladas en la
legislación vigente en materia de régimen jurídico del sector público.

II.CRITERIS D’ACTUACIÓ
Primer.Pel que fa als contractes sotmesos a regulació harmonitzada (art.317 LCSP) i
contractes sotmesos al procediment de la pròpia Llei (art.318 b), la fundació donarà
compliment als procediments establerts en la referida normativa.
Segon.Contractes menors:
Es poden adjudicar directament els contractes el valor estimat dels quals sigui inferior a 40.000
€ en obres i concessions i inferior a 15.000 €, en subministraments i serveis 1, IVA exclòs en els
dos casos, sempre que es compleixin també totes les condicions següents:
1. En el valor estimat del contracte cal incloure-hi tots els possibles conceptes de despesa
associats al principal que hagi de facturar el mateix proveïdor.
2. El contracte no pot tenir una durada superior a un any, ni ser objecte de pròrroga.
3. Quan es tracta de contractes de subministraments o serveis que són repetitius, periòdics o
recurrents l’adjudicació directa només es pot utilitzar si l’import anual de la despesa és
inferior a 15.000 €, IVA exclòs.

4. En les adjudicacions directes d’obres cal incorporar sempre a l’expedient, abans de
l’aprovació de la despesa, un pressupost previ, i també un projecte tècnic quan les normes
específiques així ho requereixen.
5. Pels contractes menors s’exigirà els compliment dels següents requisits segons els
diferents supòsits que s’exposen a continuació:
Supòsit 1: Import entre 1 € i 3.000 €, IVA exclòs: no cal fer res (excepte si són obres,
que cal adjuntar un pressupost).
Supòsit 2: Import d’un contracte de serveis estigui entre 3.000 € i 14.999 € (IVA
exclòs) i si és un contracte d’obres fins a 20.000 € (IVA exclòs): cal adjuntar almenys
un pressupost i escriure en el document que s’adjunta com Annex una justificació
del motiu pel qual no es demana més d’un pressupost (recomanable a partir de
10.000 €) i perquè s’ha seleccionat el contractista.
Supòsit 3:Import de Contracte d’Obres estigui entre 20.001 fins a 39.999 € (IVA
exclòs), s’hauran de demanar necessàriament tres pressupostos i, en el seu cas,
escriure una motivació detallada si es proposa adjudicar el contracte a un pressupost
que no sigui el més econòmic (valoració tècnica i valoració econòmica).
Tercer. En qualsevol contractació es garantirà l’efectivitat dels principis de publicitat,
concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació i, també, que
l’adjudicació dels contractes es faci a l’oferta més avantatjosa des del punt de vista
econòmic.
III.CONTINGUT CONTRACTES
Tot i que no és obligatori, en alguns contractes adjudicats directament pot ser molt convenient
formalitzar-los per escrit, amb la finalitat de deixar clar quins són els drets i les obligacions de
les parts, en quin supòsit hauran d’incloure, com a mínim, les mencions següents:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

La identificació de les parts
L’acreditació de la capacitat dels firmants per subscriure el contracte
La definició de l’objecte del contracte
L’enumeració dels documents que conformen el contracte
El preu del contracte o la manera de determinar- lo, i les condicions de pagament
La durada del contracte o les dates estimades d’inici i finalització.
Les condicions de recepció, lliurament o admissió de les prestacions
Les condicions de pagament
Els supòsits en què procedeixi la resolució.
El deure de confidencialitat del contractista i informació de protecció de dades.

Les mencions anteriors es consideraran efectuades quan constin en qualsevol dels
documents contractuals, incloses les ofertes o acceptacions.

Periòdicament, els directors dels centres de la Fundació (Escoles Bressol, La FarineraCAVV i Casals d’Estiu) hauran de donar notícia al Patronat de tots els contractes
que formalitzi, inclosos aquells que s’hagin adjudicat sense que hi hagi hagut publicitat ni
concurrència.
IV.ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Primer.Contractes menors:
L’adjudicació dels contractes menors correspon als següents òrgans de contractació:
a) Al Director/a de les Escoles Bressol o al Director/a de La Farinera, en el respectiu àmbit de
competència, fins a la suma de 3.000 €
b) Al Comitè de Direcció de la fundació de 3.001 € a 15.000 € pels contractes de
subministraments o serveis i fins a 40.000 € pels contractes d’obres.
Segon.Resta de contractes:
La competència per a la seva adjudicació correspon a l’òrgan de contractació que estarà
format pels membres del Comitè de Direcció, dos membres del Patronat designats pel
President, així com el Secretari de la Fundació.
L’òrgan de contractació, que actuarà per majoria simple, verificarà la solvència tècnica i
econòmica dels contractistes, i resoldrà de forma motivada els procediments de
contractació. Serà d’aplicació, en tot cas, el previst en la normativa sobre contractes del sector
públic.
Correspon al Secretari del Comitè de Direcció custodiar sota la seva responsabilitat la
documentació corresponent a tots els expedients de contractació i donar les explicacions
que li pugui demanar el patronat.
Vic, a 14 de Febrer del 2019

ANNEX 1 – REQUISITS PER A CONTRACTACIÓ DE CONTRACTES MENORS

I. NÚMERO I TIPUS D’EXPEDIENT (omplir unitat contractació i compres)
Nº EXPEDIENT: XXXXXX

⃝ Obres

⃝ Subministraments

⃝ Serveis

II. OBJECTE
Descripció breu del contracte

III. FORMA D’ADJUDICACIÓ
Adjudicació directa (contracte menor), d’acord amb els articles 118 i 318 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
IV. JUSTIFICACIÓ
A) NECESSITAT DEL CONTRACTE
Nota: Explicació de la necessitat de formalitzar el contracte.

B) NO ALTERACIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE / JUSTIFICACIO ADJUDICAICONS DIRECTES MATEIX
CONTRACTISTA
Nota1:
Cal justificar/afirmar que no s’està alterant l’objecte del contracte amb la finalitat d’evitar l’aplicació de les regles
generals de la contractació (per fraccionament, menysteniment de costos associats o qualsevol altra causa) i, si es
tracta d’una despesa en subministraments o serveis que és repetitiva, periòdica o recurrent, que el cost anual és en
tot cas inferior a 15.000 €, IVA exclòs.
Nota2:
Amb l’única excepció del cas de l’art. 168.a.2n de la LCSP, cal justificar/afirmar que durant l’exercici econòmic vigent
el contractista no ha rebut més adjudicacions directes que, individualment o conjuntament, superin la xifra límit
corresponent al tipus de contracte (vegeu la nota 1, al final). Si el total dels contractes supera aquesta xifra però els
seus objectes són qualitativament diferents, o si les prestacions no constitueixen una unitat d’execució econòmica i
jurídica, el nou contracte es considera admissible, però la justificació ha de constatar aquest fet.

C) DETERMINACIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE
Cas 1: Import entre 1 € i 3.000 €, IVA exclòs: no cal fer res (excepte si són obres, que cal adjuntar
un pressupost).
Cas 2: Import entre 3.000 € i 14.999 €, IVA exclòs (i fins a 20.000 € per contracte obres): cal
adjuntar almenys un pressupost, i escriure unes línies justificant el motiu pel qual no s’ha
demanat més d’un pressupost s’ha seleccionat aquest contractista.

Cas 3: Import contracte obres entre 20.000 € i fins a 39.999 €, IVA exclòs:
1.

Cal adjuntar 3 pressupostos. Si s’adjudica al més econòmic, no cal fer res.

2.

Cal una motivació detallada (unes quantes línies) si no és possible demanar o aconseguir
tres pressupostos, o bé en cas que, tot i haver-se’n aconseguit més d’un, es proposi
adjudicar el contracte a un pressupost que no sigui el més econòmic (valoració tècnica i
valoració econòmica).

V. ADJUDICACIÓ
Obra/subministrament/servei:
Contractista:
NIF:
Import (IVA exclòs):
Import (IVA inclòs):
Partida pressupostària:
Centre de cost:
Exercici anual:

APROVACIÓ DE L’ORGAN DE CONTRACTACIÓ COMPETENT

---------------------------------------------- ------------DIRECTOR FARINERA / DIRECTOR EWSCOLES BRESSOL / COMITÈ DIRECCIÓ

VI. ANNEXES
ANNEX 1: Document de motivació de la necessitat del contracte (en el cas de les obres és substituït pel
projecte, quan aquest és necessari)
ANNEX 2: Factura de l’obra/servei/subministrament
ANNEX 3: Pressupost/os (en el cas de les obres és imprescindible tenir-ne almenys un)

