
 

1 
 

 

Procediment Obert Simplificat 

Descripció: El Procediment obert simplificat es regula en els apartats 1 a 5 de l'article 159 LCSP.  

Imports: Aquest procediment només es pot utilitzar en els contractes públics d'obres de valor 
estimat igual o inferior a 2.000.000 € (s/IVA) i en els contractes de subministrament i de serveis 
de valor estimat igual o inferior a 140.000 € (s/IVA). No es pot utilitzar en els contractes de 
concessions independentment de l'import econòmic. 

Termini: El termini per a la presentació de proposicions ha de ser com a mínim de 15 dies 
naturals des del següent a la publicació de l'anunci de licitació. En els contractes d'obres el 
termini mínim és de 20 dies. 

Criteris: Els criteris d'adjudicació que preferentment s'han d'utilitzar són els criteris automàtics, 
és a dir, criteris avaluables automàticament mitjançant fórmules. No obstant això, s'admet la 
utilització de criteris relatius a judicis de valor, sempre que no siguin superiors a l'25% del total 
dels criteris. En el cas de prestacions de caràcter intel·lectual (com serveis de consultoria, 
d'enginyeria o arquitectura) aquest límit s'amplia fins al 45%. 

Característiques: Les principals característiques són les següents: 

• És obligatori per a tots els licitadors la inscripció en el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades (RELI/OLECE), encara que es pot excepcionar per garantir la 
competència (vigent en aquests moments). No obstant, d'acord amb la Recomanació de 
la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat de 24 de setembre de 2018, en el 
supòsit del ROLECE, es pot acreditar que es té una sol·licitud d'inscripció en tràmit. 

• No s'exigeix constitució de garantia provisional. 
• La presentació de proposicions només es pot efectuar en el registre indicat a l'anunci. 
• Cal que es presenti la declaració responsable de capacitat i solvència i, si escau 

classificació, d'acord amb el model que es conté en el plec. 
• La proposició s'ha de presentar en un únic sobre (si tots els criteris són automàtics) o en 

dos sobres (si algun criteri depèn de judici de valor). 
• La mesa de contractació és obligatòria. 

Tramitació: Per tal d’iniciar un procediment obert simplificat haureu de: 

1. Enviar un mail a planificar.licitacions@upc.edu  
2. Omplir el document “Fitxa_inici_expedient” que rebreu. 
3. Confeccionar el “Plec de Prescripcions Tècniques”. 
4. Omplir el document “Memoria_justificativa” 

La tramitació de procediment simplificat, un cop rebudes les ofertes, és la següent: 

1. Es comprova la documentació de l'empresari, la seva inscripció, el poder de 
representació, la seva solvència o classificació i la seva exclusió de les prohibicions de 
contractar. 

2. Si només hi ha un sobre amb criteris automàtics, la Mesa lliura a la unitat encarregada 
que faci la valoració i proposi l’adjudicació a l’oferta amb millor puntuació.  
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3. En el cas que existeixin criteris relatius a judicis de valor, la mesa de contractació obre 
primer els sobres nº 1 i lliura les ofertes als serveis tècnics perquè realitzin la valoració 
d'aquests criteris en un termini no superior a 7 dies. 

4. En una segona sessió, la mesa de contractació valora l’informe tècnic de la unitat 
encarregada per la seva valoració, i realitza la proposta d'adjudicació en favor del 
licitador que hagi obtingut la millor puntuació. 

5. A continuació, es requereix a l'empresa la garantia definitiva i qualsevol altra 
documentació que es requereixi en els plecs que no aparegui en el ROLECE, atorgant 
un termini de 7 dies.  

6. En el cas, en què l'oferta sigui anormalment baixa, s'atorgarà al licitador un màxim de 
5 dies hàbils per a realitzar la justificació oportuna. 

7. Rebuda la garantia definitiva s'adjudicarà el contracte a favor de licitador proposat 
com a adjudicatari en un termini no superior a 5 dies i finalment, es formalitzarà el 
contracte. 
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