
 
 

INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ 
 
 
1. Objecte 

 
L’objecte de les presents Instruccions Internes de Contractació és regular els procediments 
interns de contractació de Barcelona en Comú, respectant allò disposat a l’ordenament 
jurídic vigent, en concret a la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, de finançament de partits 
polítics i a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 
 
2. Àmbit subjectiu 

 
Aquestes instruccions s’aplicaran als contractes d’obres, serveis i subministres que siguin 
subscrits per Barcelona en Comú, amb NIFG66476136, i domicili social a Barcelona, 
C/Marina, 131 bis, baixos. 

 
3.- Àmbit objectiu 

 
Amb caràcter general, tots els contractes d’obres, serveis y subministres, que hagin de ser 
concertats per Barcelona en Comú. 

 
Són contractes d’obra els que tinguin per objecte la construcció o reforma sobre un bé 
immoble. 

 
Són contractes de serveis els que tinguin per objecte prestacions de fer consistents en el 
desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o 
un subministrament, incloent aquells en els quals l’adjudicatari s’obligui a executar el servei 
de forma successiva i per preu unitari. 

 

Són contractes de subministrament aquells que tenen per objecte l’adquisició, 
l’arrendament financer o l’arrendament, amb o sense opció de compra, de productes o bens 
mobles. 

 
 
4.- Exclusions 

 
4.1. Els contractes de naturalesa laboral, que es regiran per la legislació laboral. 

 
En qualsevol cas, les ofertes d’ocupació es publiquen a la pàgina web de Barcelona en 
comú. 

 
4.2. Els contractes d’arrendament d’immobles, que es regiran per la normativa 
específica per raó de l’objecte del contracte. 
 



4.3. Les despeses electorals o les despeses derivades de campanyes electorals de 
forma  individual o formant part d’una coalició electoral. 

 

No obstant això, els contractes formalitzats no subjectes a aquestes instruccions, igualment 
es regiran pels seus principis inspiradors, és a dir: publicitat, lliure concurrència, 
transparència, igualtat i no discriminació. 

 
 
5.- Règim jurídic dels contractes 

 
D’acord amb les lleis vigents, els contractes celebrats amb Barcelona en Comú són 
contractes privats, i es regiran per aquestes instruccions, i en allò no previst, en les lleis 
civils que resultin d’aplicació en funció de l’objecte de cada contracte. 

 
En qualsevol cas, l’execució, compliment i resolució dels contractes es regiran per la 
legislació privada. 

 
 
6.- Jurisdicció 

 
La jurisdicció ordinària civil serà la competent per entendre de qualsevol controvèrsia 
relativa a la preparació, adjudicació, execució, efectes, compliment, resolució i extinció dels 
contractes concertats per Barcelona en Comú. 

 
 
7.- Principis de contractació 

 
D’acord amb allò disposat legalment, els procediments de la contractació de Barcelona en 
Comú s’inspiraran, i en tot cas respectaran, els principis de (i) publicitat, (ii) lliure 
concurrència, (iii) transparència, (iv) igualtat i (v) no discriminació. 

 
7.1. Publicitat 

 
Totes les ofertes de contractació de Barcelona en Comú, seran publicades, al menys, a la 
seva pàgina web. 

 
 
7.2. Lliure concurrència 

 
Barcelona en Comú procurarà que als seus processos de contractació concorri un nombre 
ampli d’interessants, sense establir cap limitació de cap classe. 

 
 
7.3. Transparència 

 
Barcelona en comú serà proactiu en el procés de donar a conéixer amb caràcter general 
la informació relativa als seus processos de contractació en la seva integritat. 

 
A tal efecte, garantirà el respecte a les lleis de transparència vigents que li resultin 
d’aplicació. 
 
7.4. Igualtat i no discriminació 

 
Barcelona en comú garantirà en tot cas la igualtat de tracte de tots els licitadors i la no 



discriminació per cap motiu, assegurant la imparcialitat i equitat als procediments, impedint 
que es puguin produir situacions de desfavor d’un licitador en front d’un altre. 

 
 
8.- Procediment de contractació 

 
Els contractes sotmesos a aquestes instruccions seguiran el següent procediment: 

 
 
8.1. Preparació 

 
El procediment de contractació s’iniciarà amb un informe intern que delimitarà les 
necessitats a cobrir amb el contracte i un pressupost estimat destinat a acomplir les 
obligacions que d’ell se'n derivin. 

 
També s'haurà de redactar un Plec de Bases amb el següent contingut mínim: 

 
(i) Descripció clara de l’objecte del contracte, amb especificacions dels 
materials, productes o serveis a contractar. 

 
(ii) Termini d’execució del contracte, i informació, al seu cas, de la 
possibilitat de pròrrogues. 

 
(iii) Criteris de valoració o negociació i ponderació de les ofertes, 
que asseguraran la millor relació entre qualitat i preu. 

 
Aquests criteris, entre d’altres, podran ser els següents: 

 
a) La qualitat, les característiques socials o mediambientals vinculades a 

les necessitats del contracte, com ara mesures d’estalvi i eficiència 
energètica, i utilització d’energia procedent de fons renovables; el 
foment de la integració social de persones amb discapacitat o grups 
vulnerables; la integració sociolaboral de persones amb discapacitat o 
en risc d’exclusió social; centres especials de treball; foment de la 
contractació de dones; la conciliació de la vida laboral, personal i 
familiar, estabilitat en el treball; aplicació de criteris ètics i de 
responsabilitat social a la prestació contractual; subministrament o 
utilització de productes basats en un comerç just i equitatiu durant 
l’execució del contracte. 

 
b) El preu, 

 
c) El termini d’execució de la prestació objecte del contracte, 

 
d) El servei post venda, l’assistència tècnica, i procés i condicions de 

l’entrega, 
 

e) Innovació tecnològica. 
 

 
(iv) Pressupost de la licitació. 

 
(v) Clàusules penals aplicables en cas d’incompliment total o parcial del contracte. 

 
(vi) Informació, si és el cas, sobre la garantia exigible. 



 
 
8.2 Publicitat 

 
L’anunci del contracte es publicarà a la pàgina web de Barcelona en Comú, serà de lliure 
accés i contindrà, com a mínim, la següent informació: 

 
(i) Característiques bàsiques del contracte, 

 
(ii) Procediment de contractació, 

 
(iii) Pressupost estimat del contracte, 

 
(iv) Criteris de valoració, 

 
(v) Forma i termini de presentació de les ofertes. 

 
També es publicarà a la pàgina web de Barcelona en Comú el Plec de Bases del contracte. 

 
 
8.3 Anàlisis de les ofertes 

 
Els òrgans interns de Barcelona en Comú valoraran les ofertes presentades, i per 
seleccionar la més avantatjosa s’ajustaran als criteris del Plec de Bases. A tal efecte, es 
redactarà un informe de valoració. 

 
8.4. Adjudicació 

 
L’adjudicació haurà d’ésser motivada i sempre recaurà sobre la proposició més avantatjosa 
d’acord amb allò establert als Plec de Bases. També podrà declarar-se deserta, cas que no 
s’hagi presentat cap oferta o les presentades incompleixin notòriament el Plec de Bases i 
les normes de contractació. 

 
8.5. Procediment urgent 

 
Quan concorrin necessitats urgents es podrà autoritzar l’adjudicació directa d’un contracte 
sense tramitar el procediment de contractació. En tot cas, s'haurà de justificar el motiu de 
l’urgència i la necessitat peremptòria. 

 
Si les prestacions contractades d’urgència no s’inicien en el termini de trenta dies, la seva 
contractació s’haurà de tramitar pel procediment ordinari.Procediment de contractació 
directa per a contractes menors 

 
 
Els contractes d’obra de valor inferior als 40.000 euros i de serveis i subministraments de 
valor inferior als 15.000 euros, podran ser objecte d’adjudicació directa, seguint els 
següents tràmits: 

 
(i) La necessitat de la contractació s’haurà de justificar per mitjà d’un informe, que 
comprendrà la motivació de la necessitat i les característiques del contracte. 

 
(ii) S’haurà d’aprovar la despesa, i s’haurà d’obtenir la corresponent factura. 

 
(iii) Quan es tracti d’un contracte d’obra, s’haurà d’obtenir el pressupost de les obres, així 
com el corresponent projecte quan legalment sigui preceptiu. 



 
(iv) En tot cas, es justificarà que ni l’objecte del contracte ni les seves prestacions s’han 
alterat amb la finalitat d’evitar l’aplicació del procediment general de contractació, i que el 
contractista no ha subscrit més contractes que superin la xifra de 40.000 euros pel contracte 
d’obra o de15.000 euros per serveis o subministrament. 

 
(v) En qualsevol cas, i sempre que sigui possible, es demanaran pressupostos i ofertes a 
tres possibles contractistes, per garantir la lliure concurrència i assegurar la millor relació 
entre necessitat i preu del contracte. 

 
 
9. Formalització del contracte 

 
Finalitzat el procediment de preparació del contracte, es decidirà la formalització del 
contracte. 

 
Per formalitzar els contractes menors podrà ser suficient l’emissió d’una ordre de compra 
o execució del servei, que farà referència al pressupost del contractista. 

 
Per la resta de contractes, la formalització haurà de fer-se per escrit, per mitjà d’un 
document privat, que tindrà el següent contingut mínim: 

 
(i) Identificació de les parts, 

 
(ii) Acreditació de la capacitat de les parts per subscriure vàlidament el contracte, 

 
(iii) L’objecte del contracte, 

 
(iv) El preu, 

 
(v) La duració i termini d’execució, 

 
(vi) Les condicions i obligacions pròpies de les prestacions objecte del contracte, 

 
(v) Les possibles clàusules penals, i 

 
10. Els supòsits de resolució del contracte i les seves conseqüències jurídiques.   
 

Règim d’aquestes instruccions de contractació 
 
Aquestes instruccions s’aproven en compliment d’allò disposat a l’article 3.4 de Llei 9/2017, 
de Contractes del Sector Públic, i la Disposició Addicional tretzena de la Llei Orgànica 
8/2007 de Finançament de Partits Polítics, i de conformitat amb allò disposat a l’article 27.2 
dels Estatuts de Barcelona en Comú. 

 
S’aplicaran també al règim contractual de l’Associació Municipalista Fearless Cities, 
vinculada amb Barcelona en Comú. 

 
 
Barcelona, juliol de 2021. 


