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INTRODUCCIÓ
L'Associació AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE LA REGIÓ
METROPOLITANA DE BARCELONA, fou constituïda el dia 21 de setembre de 2001, i que consta inscrita
en el Registre d'organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya, Secció complementària, amb el
número d'inscripció C 009/01, d'acord amb el que preveu l'art. 19.1 del Decret 110/1996, de 2 d'abril,
pel qual es regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre
corresponent.
A efectes de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP),
l'Associació AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE LA REGIÓ
METROPOLITANA DE BARCELONA, es considerada com a Sector Públic i Poder Adjudicador, d’acord amb
els articles 3.1.h) i 3.3.b) i c) de la LCSP. Aquesta condició subjectiva (de poder adjudicador que no és
administració pública) determina el règim d’aplicació de la LCSP a l’associació i, per tant, el règim
d'adjudicació dels contractes previst a l'article 175 del citat text legal que, en tot cas, ha de sotmetre’s als
principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.
En aquest sentit, els articles 173, 174 i 175 de la LCSP estableixen les normes dels poders adjudicadors
que no tinguin el caràcter d’administració pública, que han d’aplicar per a l’adjudicació dels seus
contractes.
En concret l’article 175 estableix que: “En la adjudicación de contratos no sujetos a regulación
armonizada serán de aplicación las siguientes disposiciones:
a) La adjudicación estará sometida, en todo caso, a los principios de publicidad, concurrencia,
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.
b) Los órganos competentes de las entidades a que se refiere esta sección aprobarán unas instrucciones,
de obligado cumplimiento en el ámbito interno de las mismas, en las que se regulen los procedimientos
de contratación de forma que quede garantizada la efectividad de los principios enunciados en la letra
anterior y que el contrato es adjudicado a quien presente la oferta económicamente más ventajosa. Estas
instrucciones deben ponerse a disposición de todos los interesados en participar en los procedimientos de
adjudicación de contratos regulados por ellas, y publicarse en el perfil de contratante de la entidad”.
Tanmateix, en adaptació a la LCSP, s’aproven les presents Instruccions relatives a la contractació de
l'Associació AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE LA REGIÓ
METROPOLITANA DE BARCELONA , en atenció a la seva condició de poder adjudicador, i tenen per
objecte regular l’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada, de conformitat amb
l’article 175 LCSP citat i, en concret, els procediments de contractació dels contractes:
d’obres, de quantia inferior a 4.845.000,00 euros, IVA exclòs.
de subministrament, de quantia inferior a 193.000,00 euros, IVA exclòs,i
de serveis, de quantia inferior a 193.000,00 euros, IVA exclòs.
També s’estableix com a annex, l’esquema general dels diferents procediments i règim d’aplicació per
aquells supòsits de contractes sotmesos o no a la regulació harmonitzada, sense perjudici de les
adaptacions concretes en funció del contracte i de les seves circumstàncies, a l’objecte de tenir un ampli
coneixement pels interessats en contractar amb l'Associació AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DEL
SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA.
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CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Àmbit d’aplicació
1. Les presents instruccions s’aplicaran a la selecció del contractista i a l’adjudicació dels contractes que
no estiguin sotmesos a la regulació harmonitzada en aplicació dels principis de publicitat,
concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació establerts a l’art. 175 de la
LCSP.
2. Segons la LCSP, els contractes no sotmesos a regulació harmonitzada, es subjectaran a les
disposicions de caràcter general per a tot el sector públic, establertes en el títol prelimitar i el llibre
primer de l’esmentada llei.

Article 2.- Òrgans de contractació:
Els òrgans de contractació de l'Associació AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI DE
TRANSPORT URBÀ DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA (en endavant AMTU) variarà en funció
del tipus de procediment i de la quantia:
1) L’òrgan de contractació pels contractes menors serà el Director general de l'AMTU. L’adjudicació dels
contractes es farà mitjançant comunicació de l’acceptació de l’oferta.
2) L’òrgan de contractació pels contractes que es tramitin pel procediment negociat serà el President de
l'AMTU. L’adjudicació es farà mitjançant resolució del President i en donarà compte al Comité
Executiu en les seves sessions.
3) L’òrgan de contractació pels contractes que es tramitin pel procediment obert/restringit serà el
Comité Executiu. L’adjudicació es farà en la corresponent sessió del Comité mitjançant acord dels
seus membres.
En tot cas, queden delegades en el Director general de l'AMTU les facultats de publicació dels anuncis de
licitació i adjudicació, notificació de les adjudicacions a les empreses participants, formalització del
contractes, així com qualsevol altra facultat que se’n derivi en observança del seguiment i compliment
del corresponent contracte.

Article 3.- Mesa de Contractació i servei d’assistència a l’òrgan de contractació
1) Mesa de contractació
En els contractes que es tramitin pel procediment negociat amb publicitat, procediment obert o
restringit, es constituirà una Mesa de Contractació per a l’examen de la documentació sobre la capacitat i
solvència dels licitadors i avaluarà les ofertes.
La Mesa estarà formada per un president, que serà el de l'associació, o en qui delegui, un mínim de dos
vocals, que seran tècnics de l'AMTU, sense perjudici que el president pugui nomenar més vocals en
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funció del contracte, i un secretari, que serà qui presti les funcions d’assessorament jurídic a la societat.
Serà la Mesa de contractació qui elevarà la proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació.
2 ) Servei d’assistència a l’òrgan de contractació:
En els contractes que es tramitin pel procediment negociat sense publicitat es constituirà un servei
d’assistència a l’òrgan de contractació per a l’examen de la documentació sobre la capacitat i solvència
dels licitadors i avaluarà les ofertes.
Aquest servei estarà format pel Director general de l'AMTU i el personal que sigui designat a l’efecte a
cada licitació.
Serà el Director general de l'AMTU qui elevarà la proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació.

Article 4.- Tramitació urgent:
Si la celebració del contracte és necessària per atendre una necessitat urgent, o si resultés necessari
accelerar l’adjudicació per raons d’interès públic, l’òrgan de contractació podrà declarar urgent la seva
tramitació amb motivació suficient en la documentació preparatòria.
En aquest cas, serà d’aplicació la reducció de terminis per a la licitació i adjudicació del contracte, en
qualsevol procediment d’adjudicació, que quedaran reduïts a la meitat.

Article 5.- Publicitat:
S’entendrà complides les exigències derivades del principi de publicitat amb la inserció de la informació
relativa a la licitació dels contractes que superin el valor de 50.000.-€ en el perfil de contractant de
l'associació, d’acord amb l’art. 175.c) LCSP.
Tanmateix, en el cas d’emprar el procediment obert o restringit, també es podrà fer de forma facultativa
el corresponent anunci al BOP, així com en diaris i premsa locals.

Article 6.- Solvència i classificació
Per celebrar contractes amb l'AMTU caldrà acreditar estar en possessió de les condicions mínimes de
solvència econòmica, financera i professional o tècnica que es determini en cada licitació, podent
demanar una determinada classificació als licitadors per definir les condicions de solvència requerides
per celebrar el corresponent contracte, segons allò establert a l’article 54.5 de la LCSP.
En tot cas, en els contractes de serveis i obres es requerirà, en tot cas, especificar en l’oferta o sol·licitud
de participació els noms i la qualificació professional del personal responsable d’executar la prestació.
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CAPÍTOL II.- PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ

Article 7.- Contractes menors
Es consideren contractes menors els d’import inferior a 50.000,00 euros, quan es tracti de contractes
d’obres, o de 18.000,00 euros quan es tracti d’altres contractes (quantitats sense IVA). Els contractes
menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de
l’habilitació professional, amb compliment de les normes establertes en l’article 95 de la LCSP.
Només es necessari l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Respecte als contractes artístics es regiran, en quant a la seva preparació i adjudicació, es regularan, en
defecte de normes específiques, per la Llei 30/2007, de 29 d’octubre, de contractes del sectors públic, i
les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se supletòriament les restants normes de dret
administratiu o, si s’escau, les normes de dret privat, segons correspongui per raó del subjecte o entitat
contractant. En quant als seus efectes i extinció, aquests contractes es regiran pel dret privat (art. 20
d’aquesta Llei).

Article 8.- El procediment negociat
1) En el procediment negociat, l’adjudicació recaurà en el licitador justificadament elegit per l’òrgan de
contractació, després d’efectuar consultes amb diversos candidats i negociar les condicions de
l’oferta amb un o diversos.
Serà necessari sol·licitar, com a mínim, tres ofertes a tres empreses capacitades per desenvolupar
l’objecte del contracte. Negociaran les ofertes per a adaptar-les als requisits indicats en el plec, en el
seu cas, o en els possibles documents complementaris, amb la fi d’identificar l’oferta econòmica més
avantatjosa.
2) Negociat sense publicitat: es tramitaran pel procediment negociat sense publicitat, els contractes
amb valor estimat inferior a 200.000,00 euros, si es tracta de contractes d’obres, o, de 60.000,00
euros si es tracta d’altres contractes, i en els supòsits següents:
a] Després d’haver-se seguit un procediment obert o restringit, i no s’hagi presentat cap oferta o
candidatura, o les ofertes no siguin adequades, sempre que les condicions inicials del contracte no es
modifiquin substancialment.
b] Quan per raons tècniques o artístiques només es pugui adjudicar a un empresari determinat.
c] Quan una imperiosa urgència, resultant d’aconteixements imprevisibles per l’òrgan de contractació
requereixi una execució immediata del contracte.
d] Quan es tracti d’obres o serveis complementaris que no figurin en el projecte ni en el contracte,
però que degut a una circumstància imprevista passin a ser necessaris per a executar l’obra o prestar el
servei tal i com estava descrita en el projecte o el contracte, sense modificar-la, i que la seva execució
s’encomani al a qui se li va adjudicar l’obra principal, sempre que l’import acumulat de les obres o
serveis complementaris no superi el 50% del preu primitiu (articles 155 B i 158 B LCSP).
e] Quan es tracti de serveis en els que no sigui possible establir llurs condicions amb la precisió
necessària per adjudicar-los pels procediments obert o restringit, especialment en els contractes que
tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual o en el cas de serveis financers i d’assegurances.
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(article 158 A LCSP).
3) Negociat amb publicitat: es tramitaran pel procediment negociat amb publicitat, els contractes amb
valor superior a 200.000,00 euros i inferior a 1.000.000,00 euros, si es tracta de contractes d'obres, o
superior a 60.000,00 euros i inferior a 100.000,00 euros en la resta dels contractes, o que no estiguin
contemplats en el paràgraf anterior, i d'acord amb els articles següents d'aquesta instrucció.

Article 9.- El procediment obert i restringit
1) Els contractes d'obres, subministrament i/o serveis en els quals no s'hagi previst en aquesta
instrucció la seva adjudicació mitjançant el procediment negociat, s'adjudicaran utilitzant el
procediment obert o el procediment restringit, seguint allò previst en aquesta instrucció:
En el procediment obert tot empresari interessat podrà presentar una proposició.
En el procediment restringit només podran presentar proposicions aquells empresaris que, a
la seva sol·licitud, i en atenció a la seva solvència sobre la base dels criteris establerts en el
plec, siguin seleccionats per l'òrgan de contractació.
2) En aquests procediments, la selecció de l'empresa adjudicatària es produirà, una vegada acreditada
conforme al plec de condicions la capacitat i solvència per contractar, mitjançant la valoració de les
ofertes conforme als factors d'avaluació establerts en els plecs de condicions de licitació, sense que
per part de l'òrgan de contractació pugui negociar-se sobre els diferents aspectes de les ofertes
presentades.
3) Els factors d'avaluació de les ofertes s’anunciaran amb la deguda concreció, establint, en els supòsits
d'avaluació objectiva, la fórmula o procés lògic per a l'obtenció de la puntuació. En els criteris
d'adjudicació que requereixin d'un judici de valor, s'haurà de descriure els elements principals que
seran tinguts en consideració. Aquests criteris tindran necessàriament un pes relatiu inferior als
objectius.
4) És d'aplicació a aquests procediments allò indicat sobre el diàleg competitiu, regulat en els articles
163 i següents i el previngut per al concurs de projectes dels articles 168 i ss de la LCSP.
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CAPÍTOL III.- DISPOSICIONS COMUNS ALS PROCEDIMENTS NEGOCIAT, OBERT I RESTRINGIT.

Article 10.- Anunci licitació o invitació
L'anunci o la invitació a participar en el procediment de contractació contindrà les següents dades:






Identificació de l'expedient de contractació
Termini per a la presentació de sol·licituds de participació.
Lloc de presentació de les ofertes.
Plec de Condicions del contracte, si escau.
Documentació tècnica sobre l'abast del contracte, si escau.

Article 11.- Termini de recepció d’ofertes:
Els terminis de recepció de les ofertes i sol·licituds de participació en els contractes, es fixaran pels
òrgans de contractació tenint en compte el temps que raonablement pugui ser necessari per a preparar
aquells, atesa la complexitat del contracte.
Amb caràcter general, en el supòsit de procediment obert, el termini per a la recepció d'ofertes serà de
26 dies per a contractes d'obres i 15 dies per a altres contractes.
En el supòsit de procediment restringit, el termini per a la presentació de sol·licituds de participació serà,
com a mínim, de 10 dies, comptats des de la publicació de l'anunci.

Article 12.- Presentació d’ofertes i sol·licituds
1) Les proposicions i la documentació complementària es presentaran en el termini assenyalat en
l'anunci de licitació.
2) Les proposicions reuniran les següents característiques:
a) Hauran d'ajustar-se al previst en el plec de condicions, i la seva presentació suposa l'acceptació
incondicionada per l'empresari del contingut d'aquestes clàusules o condicions, sense excepció o
reserva alguna.
b) Seran secretes i s'arbitraran els mitjans que garanteixin tal caràcter fins al moment de la licitació
pública.
c) Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició, sense perjudici de l'admissibilitat de variants
o millores, quan així es contemplin en el plec de condicions.
d) En la proposició haurà d'indicar-se, com a partida independent, l'import de l'Impost sobre el Valor
Afegit que hagi de ser repercutit.
3) En tot moment es respectarà la igualtat dels licitadors i la transparència en el procés de manera que:
a) No s'admetran ofertes fora del termini assenyalat per a la recepció de sol·licituds de participació.
b) Les obertures de les ofertes en processos amb concurrència es portaran a terme de manera
simultània, una vegada finalitzat el termini de licitació.
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Article 13. Documentació complementària:
1) Les proposicions en el procediment obert i les sol·licituds de participació hauran d'anar
acompanyades dels següents documents, d'acord amb l'article 130 de la LCSP:
a) Els que acreditin la personalitat jurídica de l'empresari i, si escau, la seva representació.
b) Els que acreditin la classificació de l'empresa, si escau, o justifiquin els requisits de la seva solvència
econòmica, financera i tècnica o professional.
c) Una declaració responsable de no incórrer en prohibició de contractar. Aquesta declaració inclourà la
manifestació de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents, sense perjudici que la justificació acreditativa de tal
requisit haver presentar-se, abans de la signatura del corresponent contracte.
d) Per a les empreses estrangeres, en els casos que el contracte vagi a executar-se a Espanya, la
declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols.
2) Quan sigui necessària la presentació d'altres documents s'indicarà aquesta circumstància en el plec
de clàusules administratives particulars o en el document descriptiu i en el corresponent anunci de
licitació.
3) Si el licitador disposa de la inscripció en el Registre Electrònic de licitadors de la Generalitat de
Catalunya (RELI), a la instància haurà de fer esmena de la data en que s’ha acordat per la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, hi haurà d’incloure còpia
del certificat acreditatiu d’aquesta inscripció acompanyat d’una declaració responsable emesa pel
licitador o pel seu representant manifestant la vigència de les dades que inclou. La inscripció al RELI
acreditarà les circumstàncies esmentades en les lletres a), b) i c) anteriors

Article 14.- Plecs de contractació
1) En els contractes de quantia superior a 50.000 euros, el plec de condicions del contracte contindrà
les característiques bàsiques del contracte, el règim d'admissió de variants, les modalitats de
recepció de les ofertes, els criteris d'adjudicació i les garanties que haurien de constituir, si escau, els
licitadors o l'adjudicatari. Aquests plecs seran part integrant del contracte.
2) En el plec es faran constar expressament les següents circumstàncies:
a) Els requisits de capacitat per a contractar i de solvència tècnica, econòmica i financera que haurien
de ser acreditats pels licitadors, així com els aspectes concrets que vagin a ser objecte de negociació,
degudament relacionats amb les necessitats que es pretenen cobrir i l'objecte del contracte.
b) Els valors que es vagin a estimar com anormals o desproporcionats, bé sigui per la relació entre les
ofertes econòmiques, o com a conseqüència de la conjunció de factors, tals com terminis o qualitats,
amb el preu ofert.
c) Les circumstàncies especials que haurà de complir l'empresa adjudicatària en l'execució del contracte
i que haurien de ser tingudes en compte com elements essencials de la contractació.
d) Les estipulacions corresponents als efectes, compliment i extinció dels contractes.
3) Els plecs establiran penalitats, conforme al previngut en l'article 196.1 LCSP, per als casos
d'incompliment o de compliment defectuós de la prestació que afectin a característiques de la
mateixa que s'hagin tingut en compte per a definir els criteris d'adjudicació, atribuint a l’observança
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d'aquestes característiques el caràcter d'obligació contractual essencial als efectes assenyalats en
l'article 206.h), tots ells de la LCSP.

Article 15.- Criteris de valoració de les ofertes:
1) Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa
haurà d'atendre's a criteris directament vinculats a la fi del contracte, com la qualitat, el preu, la
fórmula utilitzable per a revisar les retribucions lligades a la utilització de l'obra o a la prestació del
servei, el termini d'execució o lliurament de la prestació, el cost d'utilització, les característiques
mediambientals o vinculades amb la satisfacció d'exigències socials que responguin a necessitats,
definides en les especificacions del contracte, pròpies de les categories de població especialment
desfavorides a les quals pertanyin els usuaris o beneficiaris de les prestacions a contractar, la
rendibilitat, el valor tècnic, les característiques estètiques o funcionals, la disponibilitat i cost dels
recanvis, el manteniment, l'assistència tècnica, el servei postvenda o altres semblants.
2) En la determinació dels criteris d'adjudicació es donarà preponderància a aquells que facin referència
a característiques de l'objecte del contracte que puguin valorar-se mitjançant xifres o percentatges
obtinguts a través de la mera aplicació de les fórmules establertes en els plecs.
3) En els procediments negociats, l'avaluació es realitzarà una vegada hagi conclòs aquesta amb les
empreses licitadores mitjançant un judici de valor de les ofertes finals, en relació amb els diferents
factors que haguessin servit de base per negociar.
L’avaluació es concretarà en un informe on constarà:
Descripció dels elements essencials que defineixin l’oferta.
Elements econòmics que s’estimin més avantatjoses fonamentadament en relació a la resta
d’ofertes.
4) En processos concurrents tramitats a través del procediment ordinari o restringit la mesa de
contractació haurà de comparar les ofertes de les empreses d'acord amb els paràmetres expressats
en les condicions de la licitació pública, com a criteris d'adjudicació. Aquest procés es realitzarà
d'acord amb les següents fases:
a) L'obertura de les proposicions haurà d'efectuar-se en el termini màxim d'un mes contat des de la
data de finalització del termini per a presentar les ofertes. En qualsevol cas, l'obertura de l'oferta
econòmica es realitzarà en acte públic.
b) S'avaluarà en primer lloc els factors que requereixin d'apreciació subjectiva, i seguidament es
procedirà a l'avaluació dels factors objectius. Per a facilitar això, les ofertes s’hauran de presentar
amb la deguda separació que permeti l’estudi en moments successius (Aart.134.2, últim paràgraf)
c) Un cop valorades les proposicions en els seus aspectes tècnics i realitat l’informe de valoració, es
procedirà a l’obertura de les ofertes econòmiques i avaluació final de les propostes i es realitzarà la
proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació sobre la base de la puntuació obtinguda.

Article 16.- Proposta d’adjudicació i contractació
1) La proposta d'adjudicació la realitzarà:
a) En el procediment negociat sense publicitat, la proposta d’adjudicació es farà mitjançant informe
tècnic justificatiu emès per un dels tècnics de l'AMTU, o en el seu cas, pel Director general.
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b) En els casos de procediment negociat amb publicitat, procediment obert o restringit serà la mesa de
contractació qui farà la proposta d’adjudicació adreçada a l'òrgan competent que decidirà sobre
l'adjudicació del contracte.
2) La proposta d'adjudicació no crea cap dret en favor del licitador proposat. No obstant això, quan
l'òrgan de contractació no adjudiqui el contracte d'acord amb la proposta formulada haurà de
motivar la seva decisió.
3) No es podrà incloure en l'adjudicació del contracte condicions contràries als plecs de condicions que
van regir la licitació.
4) Els contractes es formalitzaran en els termes i terminis previstos en els plecs de condicions que
regulin la contractació. Amb caràcter general, es formalitzaran en document privat. No obstant això,
el contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent al seu càrrec les
corresponents despeses. Això no és aplicable als contractes menors.
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DISPOSICIONS FINALS:

PRIMERA:
Els contractes objecte d’aquestes instruccions es regiran, en quant a la seva preparació i adjudicació, per
les normes específiques de la LCSP i en concret, pels articles 121, 173 i 175, i pel contingut de les
presents instruccions, aplicant-se supletòriament la normativa de dret privat. En quant als seus efectes i
extinció, es regiran pel dret privat (art. 20 LCSP).
L'Ordre Jurisdiccional civil espanyol serà el competent per a conèixer de les qüestions que se suscitin en
relació a la preparació i adjudicació dels contractes regulats en les presents instruccions i per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en relació als efectes, el compliment i l’extinció dels mateixos
(art. 21 LCSP).
Les parts renunciaran expressament al fur que pogués correspondre'ls sotmetent-se a la decisió de la
jurisdicció ordinària i a la competència dels jutjats de Granollers.
SEGONA:
1) Les presents instruccions entraran en vigor a l'endemà de la seva aprovació pel Comité Executiu de
l'AMTU.
2) Sense perjudici de garantir els principis de l'article 175 de la LCSP recollits en les presents
instruccions s'aniran introduint els mitjans electrònics en la contractació que realitzi la societat.
3) La presents instruccions es publicaran en la pàgina web www.amtu.cat, i al perfil del contractant de
l'AMTU
TERCERA:
Tots els valors indicats en aquestes instruccions són sense I.V.A.
QUARTA:
Tots els terminis indicats es refereixen a dies naturals, així com els que figurin als corresponents plecs de
clàusules administratives, llevat que expressament s’indiqui que corresponen a dies hàbils.

Setembre 2010
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ANNEX
ESQUEMA DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ SEGONS LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR
PÚBLIC
D'acord amb l'exposat i segons l'establert en la Llei de Contractes del Sector Públic, AGRUPACIÓ DE
MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA,
se sotmetrà als següents procediments de contractació depenent de la seva quantia.
1. Contractes d'obres.
OBRES
Procediment

Quantia*
Fins a:

50.000.-€

Contracte menor.

Fins a:

200.000.-€

Procediment Negociat sense Publicitat.

Fins a:

1.000.000.-€ Procediment Negociat amb Publicitat

Fins a:

4.845.000.-€ Concurs obert/procediment restringit segons instruccions.

Igual o superior a: 4.845.000.-€

Subjecte a regulació harmonitzada.

SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS
Procediment

Quantia*
Fins a:

18.000.-€

Contracte menor.

Fins a:

60.000.-€

Procediment Negociat sense Publicitat.

Fins a:

100.000.-€

Procediment Negociat amb Publicitat

Fins a:

193.000.-€

Concurs obert/procediment restringit segons instruccions.

Igual o superior a: 193.000.-€

Subjecte a regulació harmonitzada.

Nota: adaptació llindars comunitaris a l'Ordre EHA/349/2009, de 23 de desembre, per la qual es fan públics els
llindars dels diferents contractes a efectes de contractació administrativa a partir del dia 1 de gener de 2010
* Imports sense IVA
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