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El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes 
del sector públic (TRLCSP), estableix un règim jurídic diferent segons el tipus d’ens del sector públic que 
contracti, i segons que ens trobem davant un contracte subjecte a regulació harmonitzada o no. 
 
La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) es va constituir el dia 29 d’abril de 1996, i està 
inscrita al Registre de fundacions de les Illes Balears, per Ordre del dia 16 d’octubre de 1996 de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esports, publicada al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears núm. 
137: és una fundació cultural privada, de caràcter permanent, constituïda a l'empara de la Llei 30/1994, de 
24 de novembre. El dia 20 de novembre de 2014, per escriptura autoritzada pel notari de l’Il·lustre Col·legi 
de Balears senyor Andrés Isern Estela, amb el núm. 1742 del seu protocol, va tenir lloc la fusió per absorció 
de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i la Fundació General de la Universitat de les Illes 
Balears, constituïda el juliol de 1999. 
 
De conformitat amb l’article 3.1.f) i l’article 3.3.b) del TRLCSP, la FUEIB és una entitat del sector públic 
considerada poder adjudicador que no té el caràcter d’administració pública. En conseqüència, i precisament 
pel fet de no gaudir de la condició d’administració pública, els contractes que dugui a terme són considerats 
contractes privats, la preparació i adjudicació dels quals es regeix pel TRLCSP, i es reserva per al dret privat la 
regulació dels efectes i extinció d’aquests. No obstant això, de conformitat amb l’article 20 del TRLCSP, s’han 
d’aplicar a aquesta contractació les normes establertes al títol V del llibre I del TRLCSP, sobre modificació de 
contractes. 
 
Així doncs, als contractes que subscrigui la FUEIB els és aplicable el TRLCSP en les matèries següents:  

a) quant a les disposicions generals reguladores de la contractació del sector públic i organització de 
la gestió contractual (art. 1 a 39, art. 51 a 94, art. 104, i art. 326 a 334) 
b) quant a la preparació dels contractes (art. 137) 
c) quant a l’adjudicació dels contractes (art. 189 a 191) 

 
En relació amb l’adjudicació dels contractes, el TRLCSP distingeix els contractes que estiguin subjectes a 
regulació harmonitzada dels que no hi estiguin subjectes. Així, els que hi estiguin subjectes s’han de regular 
pels mateixos preceptes prevists per a les administracions públiques, amb determinades peculiaritats 
regulades a l’article 190. En canvi, pel que fa als contractes no subjectes a regulació harmonitzada, l’article 
191, a més d’obligar al compliment d’uns principis (apartat a) i establir un règim de publicació específic per a 
determinats contractes (apartat c), estableix a l’apartat b) la necessitat que el mateix ens aprovi unes 
instruccions internes que s’hagin de complir obligatòriament que regulin els seus procediments de 
contractació. 
 
En conseqüència, en compliment del que estableix l’esmentat article 191, mitjançant el present document 
s’elaboren les instruccions internes de la FUEIB, reguladores dels procediments contractuals per a 
l’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada. 
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CAPÍTOL I. ASPECTES GENERALS 

Article 1. Objecte de les presents instruccions internes de contractació 
Les presents instruccions tenen per objecte regular els procediments d’adjudicació dels contractes d’obres, 
subministraments i serveis no subjectes a regulació harmonitzada que dugui a terme la FUEIB, amb la 
finalitat de donar compliment als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, 
igualtat i no discriminació, i per garantir en tot moment que el contracte s’adjudica al candidat que presenti 
l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 

Article 2. Contractes subjectes a les presents instruccions internes de contractació 
1. De conformitat amb el que estableixen els articles 13 a 16 del TRLCSP, i atès que es tracta d’una entitat 
considerada poder adjudicador no administració pública, s’entén que són contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada els següents: 
 

a) Contractes d’obres de quantia inferior a 5.225.000 euros.1 
b) Contractes de subministrament i de serveis compresos en les categories 1 a 16 de l’annex II del 
TRLCSP de quantia inferior a 209.000 euros.1 
c) Contractes de subministrament i de serveis compresos en les categories 17 a 27 de l’annex II del 
TRLCSP amb independència del seu import. 

 
2. Les quantitats indicades al paràgraf anterior s’han d’entendre amb l’IVA exclòs, de conformitat amb el que 
estableix l’article 88.1 del TRLCSP. 
 
3. No obstant el que indica el primer apartat d’aquest article, i de conformitat amb el que estableix l’article 
13.2.b) del TRLCSP, no es consideren contractes subjectes a regulació harmonitzada, amb independència de 
la seva quantia, els contractes de recerca i desenvolupament remunerats íntegrament per l’òrgan de 
contractació, sempre que els resultats no es reservin per a la utilització exclusiva d’aquest en l’exercici de la 
seva pròpia activitat. 
 

Article 3. Òrgan de contractació 
L’òrgan de contractació és el director de la FUEIB, en compliment de les competències assignades pels 
Estatuts de la Fundació i dels poders conferits pel Patronat. Aquest serà assistit per una mesa de 
contractació en els supòsits detallats a l’article 14 de les presents instruccions. 
 

Article 4. Objecte i preu dels contractes 
1. L'objecte del contracte ha de ser determinat. 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 l'objecte del contracte admeti fraccionament i així es justifiqui degudament a 
l'expedient, es podrà preveure la realització independent de cadascuna de les parts, mitjançant la divisió en 
lots, sempre que aquests siguin susceptibles d'utilització i aprofitament per separat i constitueixin una unitat 
funcional, o així ho exigeixi la naturalesa de l'objecte. 



 
2. El preu dels contractes consistirà en un import cert total, sense incloure l'IVA, i en qualsevol cas hom 
s’atindrà al que disposen els articles 87 i 88 del TRLCSP. 
 

CAPÍTOL II. PREPARACIÓ I ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES 

Article 5. Preparació dels contractes 
1. De conformitat amb el que estableix l’article 137.2 del TRLCSP, per als contractes de quantia superior a 
50.000 euros s’ha d’elaborar un plec de clàusules en el qual s’han d’establir les característiques bàsiques del 
contracte, els requisits mínims de solvència tècnica i econòmica, el règim d’admissió de variants, les 
modalitats de recepció d’ofertes, els criteris d’adjudicació, drets i obligacions de les parts, les garanties que 
caldrà constituir, si escau, i en els contractes de servei que imposin a l’adjudicatari l’obligació de subrogació 
en les relacions laborals, la informació dels treballadors que se’n vegin afectats.  
 
2. Aquest plec de clàusules formarà part integrant del contracte. Els plecs de clàusules definiran àmpliament 
l’objecte del contracte, complementant, si escau, aquesta informació amb els documents tècnics annexos 
que siguin necessaris en cada supòsit. 
 
3. Per a la resta de contractes d’import igual o inferior als 50.000 euros, la preparació del contracte inclourà 
la definició de les condicions bàsiques de contractació.  
 

Article 6. Determinació dels procediments d’adjudicació 
 
1. Per a l’adjudicació dels contractes d’obres, subministraments i serveis no subjectes a regulació 
harmonitzada que dugui a terme la FUEIB, es fixen els procediments següents: 
 

1) Procediment d’adjudicació directa 
2) Procediment negociat 
3) Procediment obert 
 

2. Les causes que permeten contractar mitjançant un procediment o l’altre i les característiques de 
cadascun, així com els documents que componen l’expedient de cada procediment, es descriuen als articles 
7, 8 i 9, respectivament, de les presents instruccions. 
 
S’adjunta, com a annex I, un quadre explicatiu amb les quanties corresponents al procediment d’adjudicació 
directa, negociat i obert. 
 

Article 7. Procediment d’adjudicació directa 
 
1. S’utilitzarà el procediment d’adjudicació directa en els supòsits següents: 

a) Els contractes d’obres de quantia inferior a 50.000 euros i els contractes de subministrament i de 
serveis de quantia inferior a 18.000 euros. 
b) Els contractes que per raons d’exclusivitat tècnica només poden encomanar-se a un determinat 
empresari. Entre els quals, els següents: 



b1) Els contractes d’obres, subministrament i serveis amb empreses adjudicatàries de 
contractes de la UIB que per raons tècniques i organitzatives impliquin una necessària coordinació 
amb els serveis de la FUEIB. 

b2) Els contractes emmarcats en una activitat pròpia de la FUEIB, de formació, recerca, 
innovació o projecte realitzat per a un beneficiari o col·laborador client que consideri que el 
proveïdor ha de ser un en concret, per causes objectives. Aquesta circumstància ha de ser 
comunicada a la FUEIB pel director del projecte en un escrit en què també ha de justificar la 
necessitat d'acudir a aquest proveïdor en concret i donar-ne els motius. 

 
2. En els supòsits descrits es pot adjudicar el contracte directament a qualsevol empresari, o bé a l’empresari 
adjudicatari del contracte amb la UIB o el justificat pel director del projecte, sempre que tinguin capacitat 
d’obrar i tinguin l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació. 
 
3. Els documents que han de compondre l’expedient de contractació quan es contracti mitjançant el 
procediment d’adjudicació directa són: 

a) Document acreditatiu de l’aprovació de la despesa 
b) Justificació, si escau, dels aspectes relatius a l’exclusivitat tècnica 
c) Factura corresponent 
 

4. Els contractes adjudicats mitjançant aquest procediment no cal formalitzar-los per escrit. 
 
5. Aquest contractes no poden tenir una durada superior a un any, ni ser objecte de pròrroga ni gaudir de 
revisió de preus. 
 

Article 8. Procediment negociat 
1. S’utilitzarà el procediment negociat en els supòsits següents: 

a) En els contractes d’obres de quantia igual o superior a 50.000 euros i inferior a 1.000.000 d’euros, 
i els contractes de subministraments i serveis de quantia igual o superior a 18.000 euros i inferior a 
100.000 euros. 
b) Quan un procediment obert tramitat prèviament s’hagi declarat desert. 
c) Quan, ateses les especials característiques del contracte, no es pugui determinar prèviament el 
pressupost del contracte o les seves característiques tècniques. 
d) Quan es contractin obres, subministraments o serveis amb exclusives finalitats de recerca i 
desenvolupament, sempre que no hi hagi ànim de lucre. 
e) Qualsevol altra circumstància inclosa als articles 170 a 173 del TRLCSP (en especial les consignades 
a l’article 7.1.b) d’aquestes instruccions). 
 

2. En aquests supòsits, es convidarà a participar en el procediment un mínim de tres empreses amb 
competència reconeguda en el sector, sempre que això sigui possible, amb la finalitat que presentin una 
proposició tecnicoeconòmica, de conformitat amb els requisits de preparació del contracte especificats a 
l’article 5 d’aquestes instruccions, que hom els lliurarà juntament amb la invitació a participar en el 
procediment, i on es definiran les condicions bàsiques de la contractació. 
 
3. L’òrgan de contractació negociarà amb els licitadors les ofertes que aquests hagin presentat per adaptar-
les als requisits indicats al plec de clàusules o a les condicions bàsiques de contractació, i als possibles 
documents complementaris, amb la finalitat d'identificar l'oferta econòmicament més avantatjosa. Durant la 
negociació, els òrgans de contractació vetllaran perquè tots els licitadors rebin un tracte igual. En particular 
no facilitaran, de forma discriminatòria, informació que pugui donar avantatges a determinats licitadors pel 
que fa a la resta. 
 



4. En aquest procediment la intervenció de la mesa de contractació serà opcional per a l’òrgan de 
contractació. 
 
5. Els documents que han de compondre l’expedient de contractació quan es contracti mitjançant el 
procediment negociat són: 

a) Proposta de contractació en la qual es justifiqui la necessitat de la contractació. 
b) Document acreditatiu de l’aprovació de la despesa. 
c) Per contractes amb import superior a 50.000 euros, plec de clàusules i altra documentació tècnica 
complementària. Per a la resta de contractes, document de condicions bàsiques de contractació. 
d) Document d’invitació a les empreses i ofertes rebudes. 
e) Per contractes amb import superior a 50.000 euros, resolució d’adjudicació. 
f) Per contractes amb import superior a 50.000 euros, formalització de contracte. 
g) Factura corresponent. 
h) En cas que l’òrgan de contractació acordi la intervenció en el procediment de la mesa de 
contractació, caldrà incorporar també a l’expedient els documents següents: nomenament dels 
membres de la mesa de contractació; convocatòria dels membres de la mesa de contractació; actes 
de les sessions celebrades per la mesa de contractació; i proposta d’adjudicació. 
 

 

Article 9. Procediment obert 
1. S’utilitzarà el procediment obert en els supòsits següents: 

a) Contractes d’obres de quantia igual o superior a 1.000.000 d’euros i inferior a 5.225.000 euros.1 
b) Contractes de subministrament i de serveis compresos en les categories 1 a 16 de l’annex II del 
TRLCSP de quantia igual o superior a 100.000 euros i inferior a 209.000 euros.1 
c) Contractes de subministrament i de serveis compresos en les categories 17 a 27 de l’annex II del 
TRLCSP de quantia igual o superior a 100.000 euros. 
 

2. En aquest procediment hi poden participar tots els empresaris que hi estiguin interessats. 
 
3. Els documents que han de compondre l’expedient de contractació quan es contracti mitjançant el 
procediment obert són: 
 

a) Proposta de contractació en la qual es justifiqui la necessitat de la contractació. 
b) Document acreditatiu de l’aprovació de la despesa. 
c) Plec de clàusules i altra documentació tècnica complementària. 
d) Anunci de la licitació al perfil del contractant. 
e) Nomenament dels membres de la mesa de contractació. 
f) Convocatòria dels membres de la mesa de contractació. 
g) Actes de les sessions celebrades per la mesa de contractació. 
h) Resolució d’adjudicació. 
i) Formalització de contracte. 
j) Factura corresponent. 
 

4. En aquest procediment d’adjudicació, la intervenció de la mesa de contractació és obligatòria en tot cas. 
 

Article 10. Publicitat 
1. De conformitat amb el que estableix l’article 191.c) del TRLCSP, les exigències derivades del principi de 
publicitat quedaran complertes amb la inserció en el perfil del contractant de la FUEIB de la informació 



relativa a la licitació dels contractes de quantia superior a 50.000 euros. En conseqüència, al perfil del 
contractant hi constarà la informació de la licitació, indicada a l’apartat 3 del present article, dels contractes 
de quantia superior a 50.000 euros que s’adjudiquin mitjançant els procediments negociat i obert. Als 
contractes que s’adjudiquin mitjançant adjudicació directa, o als que siguin de quantia igual o inferior a 
50.000 euros, no serà necessari que s’insereixi cap informació en el perfil del contractant. 
 
2. No obstant això, a les licitacions en què l’òrgan de contractació ho consideri oportú, i amb independència 
de la quantia del contracte, a més de publicar la licitació en el perfil del contractant es podrà donar publicitat 
a l’anunci de la licitació a través d’altres mitjans, com ara xarxes socials i correu electrònic a col·legis 
professionals i associacions empresarials. 
 
3. En el perfil del contractant s’inserirà la informació següent: el plec de clàusules, així com qualsevol altra 
documentació tècnica complementària d’aquest, i la resolució d’adjudicació. 
 

Article 11. Capacitat i solvència de l’empresari 
1. Poden subscriure contractes amb la FUEIB les persones físiques i jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 
tinguin plena capacitat d'obrar, no siguin culpables en una prohibició per contractar i acreditin la seva 
solvència econòmica, financera, tècnica o professional.  
 
2. Se sol·licitarà als empresaris una declaració jurada sobre els requisits de capacitat i solvència tècnica i 
econòmica, així com sobre prohibicions per contractar. En virtut del que disposen els articles 62, 65.5 i 74.3 
del TRLCSP, la FUEIB no demanarà, com a regla general, cap acreditació de classificació als contractistes que 
vulguin presentar ofertes. La classificació de l'empresari és potestativa i acreditarà la seva solvència per 
subscriure contractes segons recull el TRLCSP. 
 
3. Al plec de clàusules s’indicaran, si escau, els requisits mínims de solvència exigits a les empreses 
licitadores, els quals seran en tot cas proporcionals i coherents amb l’objecte contractual i el pressupost 
màxim de licitació. 
 
4. Quant a les prohibicions de contractar, no poden contractar amb la FUEIB les persones físiques o 
jurídiques en les quals concorri alguna de les circumstàncies establertes a l'article 60 del TRLCSP. 
 

Article 12. Garanties 
1. En cas que l’òrgan de contractació així ho acordi, en els procediments negociat i obert es pot exigir 
excepcionalment una garantia provisional equivalent al 3% del pressupost del contracte (IVA exclòs), per tal 
de garantir el manteniment de l’oferta presentada fins al moment de l’adjudicació del contracte. 
 
2. En els procediments negociat i obert l’òrgan de contractació pot exigir a l’adjudicatari la constitució d’una 
garantia definitiva equivalent al 5% del preu del contracte, constituïda mitjançant retenció del preu del 
contracte, per tal de garantir la correcta execució del contracte fins a la finalització del període de garantia. 
Aquesta garantia s’exigirà sempre en els casos de contracte d’obres. 
 
3. El règim jurídic d’aquestes garanties serà el mateix que el que el TRLCSP preveu per a les administracions 
públiques als articles 95 a 103 de l’esmentada normativa. 
 



Article 13. Terminis i forma per a la presentació de proposicions 
1. En el procediment negociat d’adjudicació, el termini per a la presentació de les proposicions serà d’entre 
10 i 15 dies, a comptar de la data de notificació de l’escrit d’invitació. No obstant això, s’indicarà el termini 
concret atorgat en cada cas. 
 
2. En el procediment obert d’adjudicació, el termini per a la presentació de les proposicions serà d’entre 20 i 
30 dies, a comptar de la data en què s’insereixi en el perfil del contractant l’anunci de la licitació. No obstant 
això, al plec s’indicarà el termini concret atorgat en cada cas, i es farà també menció expressa d’aquest 
termini en el perfil del contractant. 
 
3. En cas d’urgència degudament motivada, els terminis mínims fixats als apartats anteriors podran ser 
reduïts a la meitat. 
 
4. En el procediment negociat les ofertes s’han de presentar, en format electrònic o en paper, al registre de 
la FUEIB o l’adreça de correu electrònic que s’indicarà oportunament al plec de clàusules o al document de 
condicions bàsiques de contractació.  
 
5. En el procediment obert les propostes s’han de presentar, en paper, al registre de la FUEIB que s’indicarà 
oportunament al plec de clàusules. 
 
6. La presentació de proposicions suposa l’acceptació incondicional per part de l’empresari del contingut del 
plec de clàusules. 
 

Article 14. Adjudicació del contracte 
1. En els procediments d’adjudicació oberts sempre, i en els negociats quan així ho consideri oportú l’òrgan 
de contractació, aquest serà assistit per una mesa de contractació, les funcions de la qual consistiran a 
analitzar les ofertes presentades, tant pel que fa a la documentació administrativa com a la tècnica, i un cop 
aplicats els criteris d’adjudicació fixats al plec o al document de condicions bàsiques de contractació, fer una 
proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació en la qual figurarà l’ordre de prelació dels licitadors. 
 
2. Mitjançant resolució motivada, l’òrgan de contractació resoldrà l’adjudicació del contracte a favor de 
l’oferta econòmicament més avantatjosa. Aquesta resolució serà degudament notificada tant a l’adjudicatari 
com a la resta de licitadors no adjudicataris. Per tal de fer-ne la publicitat necessària, s’inserirà en el perfil 
del contractant en els contractes adjudicats per procediment obert i negociat de quantia superior a 50.000 
euros. 
 

Article 15. Confidencialitat 
La FUEIB no divulgarà la informació facilitada pels empresaris que aquests hagin designat com a confidencial, 
en particular, els secrets tècnics i comercials i aspectes confidencials de les ofertes. 
 
 



CAPÍTOL III. FORMALITZACIÓ DELS CONTRACTES 

Article 16. Formalització del contracte 
1. Tots els contractes subscrits per la FUEIB es formalitzaran en documents privats, tret que per llei es 
requereixi elevar-los a públics, i han de contenir almenys les prescripcions següents: 
 

a) Identificació de les parts. 
b) Acreditació de les parts per subscriure el contracte. 
c) Objecte del contracte. 
d) Enumeració, si escau, dels annexos que complementen el contracte.  
e) En els procediments que incloguin un plec de condicions, aquest formarà part del contracte. 
f) El preu cert del contracte. 
g) La durada del contracte, així com si hi ha possibilitat de pròrroga i, si escau, els terminis d’aquesta. 
h) Les condicions d'admissió, lliurament i recepció de les prestacions objecte del contracte. 
i) Les condicions de pagament i les garanties. 
j) Les possibles causes de resolució i finalització del contracte. 
k) La jurisdicció competent en cas de litigi. L’ordre jurisdiccional civil de Palma serà en tot cas el 

competent per resoldre totes les qüestions litigioses que es puguin produir relatives a la preparació, 
adjudicació i execució dels contractes. 

 
2. El document contractual no pot contenir drets ni obligacions per a les parts diferents dels establerts a 
l'oferta publicada i a les licitacions presentades.  
 
3. No és necessari de formalitzar per escrit els contractes de quantia inferior a 50.000 euros, excepte que el 
seu contingut així ho aconselli o se sol·liciti a instàncies de l'adjudicatari. 
 

Article 17. Durada i pròrroga dels contractes 
1. La durada i les possibles pròrrogues dels contractes seguiran les normes establertes per l’article 23 del 
TRLCSP. En cada contracte se n’especificarà la durada i les pròrrogues segons les necessitats específiques de 
la FUEIB en cada cas. La durada i les possibles pròrrogues s’especificaran al contingut del contracte.  
 
2. Els contractes adjudicats mitjançant el procediment d’adjudicació directa no poden tenir una durada 
superior a un any ni ser objecte de pròrroga. 
 
 
  



Annex I 

QUADRE EXPLICATIU 
 
 

CONTRACTES SUBJECTES A REGULACIÓ HARMONITZADA 
 

TIPUS DE CONTRACTE VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
2
  

(import sense IVA) 

Contracte d’obres  De quantia igual o superior a 5.225.000 euros  
 

Contractes de subministrament i de serveis 
compresos en les categories 1 a 16 de l’annex II del 
TRLCSP  

 
De quantia igual o superior a 209.000 euros 

 

 
 
 

CONTRACTES NO SUBJECTES A REGULACIÓ HARMONITZADA 
 
 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

2
 

(import sense IVA) 

 
 
TIPUS DE CONTRACTE  

PROCEDIMENT OBERT PROCEDIMENT 
NEGOCIAT 

PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ 

DIRECTA 

Contracte d’obres Igual o superior a 
1.000.000 d’euros però 
inferior a 5.225.000 
euros 

Igual o superior a 50.000 
euros i inferior a 
1.000.000 d’euros 

 
Inferior a 50.000 euros 

Contractes de subministrament i de 
serveis compresos en les categories 
1 a 16 de l’annex II del TRLCSP 

 
Igual o superior a 
100.000 euros i inferior a 
209.000 euros 

 
Igual o superior a 18.000 
euros i inferior a 100.000 
euros 
 

 
 
 
Inferior a 18.000 euros 

Contractes de subministrament i de 
serveis compresos en les categories 
17 a 27 de l’annex II del TRLCSP 

 
 
Igual o superior a 
100.000 euros 

 
Igual o superior a 18.000 
euros i inferior a 100.000 
euros 

 
 
 
Inferior a 18.000 euros 

 


