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Art.  159.6  LCSP  (Només aplicable a Serveis, 
Obres i Subministraments) 

 
- Aplicació potestativa: condicions obligatòries: -VEC 
inferior a 200.000 € 
- 100% criteris automàtic 

- Aplicació  potestativa:  Condicions  obligatòries:-  VEC  
inferior  a 100.000 € 
- 100% Criteris automàtics. 
- No aplicable a serveis de caràcter intel·lectual. 

 
- Perfil de Contractant I al  Portal 
de Contractació Electrònica de 
l'Ajuntament de Barcelona 

Mínim 8 dies naturals 
- Compres  corrents  de  béns  disponibles:  5 dies 
naturals 

- Sí, pel que fa a l'aptitud per 
contractar.  
- No han d'acreditar 
solvència 
-  No és obligatòria inscripció 
al RELI o ROLECE 

 
- No 

 

Art.159.1.a) LCSP (Només aplicable a 
Obres, Serveis, Subministraments) 

 
- Aplicació potestativa amb VEC inferior a 5.382.000 € 
- Criteris judici de valor igual o inferior a 25% de 
puntuació total 

- VEC inferior a  215.000 € 
- Criteris subjectius igual o inferior a 25% de puntuació total 
-  Serveis  enginyeria  i  arquitectura  igual  o  menys  d'un  
45% 
puntuació total 

 
- Perfil de Contractant I al Portal 
de Contractació Electrònica de 
l'Ajuntament de Barcelona 

 
15 dies 

- Sí 
- És obligatòria inscripció al 
RELI o ROLECE o 
presentació sol·licitud 
acreditada amb acusament 
rebut i declaració 
responsable abans finalitzi 

   

- Només  garantia   
definitiva. 
Llevat que es 
justifiqui que 
tècnicament cal 
exigir garantia 
provisional. 

 
 

.                                                                                       
Art. 156 LCSP 

 

 
- Aplicació obligatòria llevat que es justifiqui elecció d'altres procediments. És el procediment que la llei permet 
presentar oferta a qualsevol empresa que compleixi requisits de solvència establerts al plec administratiu. 
Prohibit qualsevol negociació de les ofertes. 
No SARHA <5.382.000€ 
SARHA >=5.382.000€ 

 
- No SARHA: Perfil de 
Contractant I al Portal de 
Contractació Electrònica de 
l'Ajuntament de Barcelona 
- SARHA: Perfil de Contractant + 
DOUE 
I al  Portal de Contractació 
Electrònica de l'Ajuntament de 
Barcelona ** 

- 26 dies obres/  15 dies Serveis i 
subministraments / 15 dies per a concessió 
serveis/obres(data publicació Perfil de Contractant) 

15 dies per obres, serveis i 
subministraments, (data enviament DOUE) 30 dies 
Concessió serveis i obres 

 
 
- Sí, obligatòria classificació 
obres amb VEC 
superiors a 500.000 € 

 
- Només garantia 
definitiva. Llevat que 
es justifiqui que 
tècnicament cal 
exigir garantia 
provisional. 

 
 
 
 
 

 
Art. 160 LCSP 

 
 
 
 
-Sense Limitacions imports mínims o màxims. No es considera restringit per la quantia sinó per la voluntat de reduir 
la participació de licitadors per tal que només puguin presentar ofertes aquells que prèviament hagin estat 
seleccionats per l’òrgan de contractació. 
- Les ofertes es valoren igual que un procediment obert. 
- Contracte obligatori quan es tracta de concessió de serveis especials de l´Annex IV de la LCSP. 

 
- No SARHA: Perfil de 
Contractant I al Portal de 
Contractació Electrònica de 
l'Ajuntament de Barcelona 
- SARHA: Perfil de Contractant + 
DOUE 
I al  Portal de Contractació 
Electrònica de l'Ajuntament de 
Barcelona 
 * 

- Presentació 
sol·licituds:15 dies 
des de publicació en 
el perfil per a tot tipus 
de contracte no 
subjecte a regulació 
harmonitzada. 
- 15 dies des de data 
enviament per a tot 
tipus de contracte 
subjecte a regulació 
harmonitzada. 
 

- Presentació ofertes: 
15 dies per a contractes 
subjectes a regulació 
harmonitzada i 10 dies 
per a contractes no 
subjectes a regulació 
harmonitzada. 
- Reducció de 5 dies si 
s´accepta la presentació 
d´ofertes per mitjans 
electrònics 

 
- Sí, obligatòria 
classificació obres amb 
VEC superiors a 500.000 
€ Per a serveis no es 
obligatòria la classificació 
però cal indicar al plec de 
clàusules administratives 
quina classificació  pot  
acreditar  la  solvència 
exigida. 

 
 
 
 
-  Només  garantia  
definitiva. Llevat que 
es justifiqui que 
tècnicament cal 
exigir garantia 
provisional. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 166 LCSP 

 
 
 
 
 
 
 
- Supòsits previstos a l'art. 167 LCSP 

 Prestacions en les que cal fer una adaptació o disseny previ 
per part dels licitadors. 
- Prestacions que incloguin un projecte o solucions 
innovadores. 
- Quan per circumstàncies específiques vinculades a la 
naturalesa, complexitat o configuració jurídica o financera del 
contracte, o els riscos inherents al mateix obligui a una 
negociació prèvia  amb els licitadors. 
- Per impossibilitat d'establir amb precisió les especificacions. 
- Per presentació ofertes irregulars o inacceptables en 
procediments oberts o restringits previs (declaració de 
deserts). 
- Contractes de serveis socials personalíssims que tinguin 
com a característica principal l'arrelament de la persona a 
l'entorn d'atenció social., sempre que el contracte consisteixi 
en donar continuïtat en l'atenció a les persones que ja eren 
beneficiàries del servei. 

 
 
 
 

 
- No SARHA: Perfil de 
Contractant I Portal de 
Contractació Electrònica de 
l'Ajuntament de Barcelona 
- SARHA: Perfil de Contractant + 
DOUE 
I Portal de Contractació 
Electrònica de l'Ajuntament de 
Barcelona  
** 

- Presentació 
sol·licituds:15 dies 
des de publicació en 
el perfil per a tot tipus 
de contracte no 
subjecte a regulació 
harmonitzada. 
- 15 dies des de data 
enviament per a tot 
tipus de contracte 
subjecte a regulació 
harmonitzada. 
 
 
 
 

- Presentació ofertes: 
15 dies per a 
contractes subjectes a 
regulació 
harmonitzada i 15 dies 
dies per a contractes 
no subjectes a 
regulació 
harmonitzada. 

 
 
 
 
 
 
Sí,  obligatori  classificació 
obres  amb  VEC 
superiors a 500.000.- euros. 

 
 
 
 

 
-  Només  garantia  
definitiva. Llevat que 
es justifiqui que 
tècnicament cal 
exigir garantia 
provisional. 

                  
 Els contractes finançats amb els Plans de Recuperació, Transformació i Resiliència, per aprofitar-se de la reducció de terminis hauran de tramitar-se per  procediment urgència.       
           Quan estiguin subjectes a regulació harmonitzada requerirà que en l’expedient s’inclogui la declaració d’urgència feta per l’òrgan de contractació, degudament motivada, motivació que s’haurà d’incloure en l’anunci de licitació. 
                                *Contractes subjectes a regulació harmonitzada (SARHA): 
           - Obres, concessió obres/ serveis públics - VEC igual o superior a 5.382.000 € 
           - Serveis/subministraments: AGE VEC   Igual o Superiors  140.000VEC  Resta igual o superior a 215.000 € o 750.000€ en els contractes de serveis socials i d’altres específics de l’annex IV de la LCSP.                  
  No SARHA    
                                          - Obres, concessió obres/ serveis públics – VE inferior a 5.382.000 € 
           - Serveis/subministraments: AGE VEC   inferior  140.000VEC/  Resta, inferior a 215.000 € o 750.000€ en els contractes de serveis socials i d’altres específics de l’annex IV de la LCSP 
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