
 
 

Criteris de Valoració 

Una de les principals novetats més destacables en la LCSP es l’establiment del concepte 
d’adjudicar a l'oferta amb millor relació qualitat-preu. 

La regulació dels criteris d'adjudicació es realitza en els articles 145 i següents. LCSP. 

La regla general és que es valorin més criteris a més del preu (art. 145.3 LCSP). 

1. Qui escull els criteris d'adjudicació? 

Els criteris es seleccionen per mutu acord entre la unitat compradora i el Servei de Contractació 
i Compres, que verifica que els criteris s’ajusten al que estableix la Llei de Contractes i la doctrina 
de les Juntes Consultives i els Tribunals de Contractació. 

2. Quins requisits han de tenir els criteris d'adjudicació? 

• Vinculats a l'objecte de el contracte. 
• Formulats de manera objectiva 
• Han de garantir que les ofertes siguin avaluades en condicions de competència 

efectiva 

3. Quants criteris d'adjudicació de contractes públics poden utilitzar? 

La regla general és que s'utilitzi una pluralitat de criteris d'adjudicació. Excepcionalment, és 
possible utilitzar un sol criteri d'adjudicació de contractes públics, sempre que estigui relacionat 
amb els costos (per ex. Es podrà utilitzar el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el cost 
del cicle de vida). 

4. Quins criteris convé utilitzar en els contractes de sector públic? 

Sempre que sigui possible, es donarà preponderància als criteris relatius a les característiques 
de l'objecte del contracte que puguin valorar-se mitjançant xifres o percentatges obtinguts a 
través de l'aplicació de fórmules, ja que això genera més transparència i estimula a les empreses 
a participar-hi. La valoració dels criteris quantificables mitjançant fórmules es realitza amb 
posterioritat a la dels criteris qualitatius i una vegada, que aquesta última es faci pública. 

5. Com s'ha de fer la ponderació en els criteris? 

És necessari en cada un dels criteris determinar la ponderació dels mateixos, que podrà 
expressar-se fixant una banda de valors amb una amplitud màxima adequada. S'enumeren els 
criteris per ordre decreixent d'importància. En el cas en què el procediment d'adjudicació tingui 
diverses fases, s'indicarà igualment en quines d'aquestes s'aplicaran els diferents criteris, 
establint un llindar mínim de el 50% de la puntuació en el conjunt dels criteris qualitatius per 
continuar en el procés selectiu.  

6. Quins tipus de criteris es poden utilitzar? 

Exemples de criteris qualitatius 

• La qualitat, inclòs el valor tècnic 



 
• Les característiques estètiques i funcionals 
• L'accessibilitat 
• El disseny universal o disseny per a totes les persones usuàries 
• Les característiques socials les finalitats siguin: 
• El foment de la integració social de persones amb discapacitat, desfavorides o de grups 

vulnerables 
• La inserció soci laboral de persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social. 
• La subcontractació amb CEE o empreses d'inserció 
• Els plans d'igualtat de gènere 
• La igualtat entre dones i homes 
• El foment de la contractació femenina 
• Conciliació de la vida laboral, personal i familiar; 
• La millora de les condicions laborals i salarials; 
• L'estabilitat en l'ocupació 
• La contractació d'un major nombre de persones per a l'execució 
• La formació i la protecció de la salut i la seguretat en el treball; 
• L'aplicació de criteris ètics i de responsabilitat social 
• Subministrament o utilització de productes basats en un comerç equitatiu 
• Les característiques mediambientals i innovadores (ex .: reducció d'emissió de gasos 

d'efecte hivernacle, utilització d'energia de fonts renovables, manteniment o millora 
dels recursos naturals) 

• La comercialització i les seves condicions 
• L'organització, qualificació i experiència amb el personal adscrit al contracte, sempre 

que la qualitat del personal afecti significativament a la seva millor execució. 
• El servei postvenda 
• L'assistència tècnica 
• Condicions de lliurament (data; procés; termini o execució; compromisos sobre 

recanvis; seguretat del subministrament) 

Exemples de criteris econòmics: 

• preu 
• rendibilitat 
• Cost de el cicle de la vida 

7. En quins contractes s'han d'utilitzar més d'un criteri (¿art. 145.3 LCSP)? 

• Projectes o pressupostos no establerts prèviament i hagin de ser presentats pels 
candidats o licitadors. 

• Si la definició de la prestació pot ser millorada per altres solucions tècniques o per 
reduccions en el termini d'execució. 

• Materials o mitjans auxiliars la bona utilització dels quals exigeixi garanties especials. 
• Tecnologia especialment avançada o l'execució sigui particularment complexa. 
• Concessió d'obres i de serveis. 
• Subministraments i serveis no definits perfectament i en què no càpiguen modificacions 

de cap classe, pugui variar els terminis de lliurament i introduir modificacions 
• Serveis de caràcter intel·lectual, com els d'enginyeria i arquitectura 



 
• serveis socials 
• Que fomenten integració social de persones desfavorides o grups vulnerables 
• Que promouen ocupació de persones amb dificultats d'inserció 
• Serveis socials, sanitaris o educatius (Disp.adic. 48a) 
• Serveis intensius en mà d'obra 
• Serveis de seguretat privada 
• Amb impacte significatiu en el medi ambient 

8. Quin percentatge de criteris avaluables mitjançant fórmula (automàtics) o de judici de valor 
es poden utilitzar segons procediment? 

 
Procediment Obert 
 

Procediment obert 
simplificat 
 

Procediment 
simplificat 
abreujat 

No hi ha límit de criteris automàtics / 
judici de valor 
Si > 50% criteris judici valor comitè 
d'experts 
Serveis Annex IV LCSP i prestacions 
caràcter intel·lectual en qualsevol 
procediment: mínim 51% de qualitat 
 

Sotmesos a judici de valor 
limitats a el 25% i en 
prestacions de caràcter 
intel·lectual 45% 
 

100% automàtics 
 

 

9. Procediment en cas d’empat en les valoracions 

En el cas en què hi hagi empat entre dos o més ofertes, s'aplicaran els criteris de desempat 
específics establerts en el plec de la licitació pública, que hauran d'estar vinculats a l'objecte de 
el contracte i es referiran a: 

• Proposicions presentades per empreses que tinguin a la plantilla un percentatge de 
treballadors fixos amb discapacitat superior a què els imposi la normativa. 

• Proposicions d'empreses d'inserció. 
• En l'adjudicació dels contractes públics relatius a prestacions de caràcter social o 

assistencial, les proposicions presentades per entitats sense ànim de lucre. 
• Les ofertes d'entitats reconegudes com organitzacions de comerç just per a l'adjudicació 

dels contractes públics que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi 
alternativa de comerç just. 

• Proposicions presentades per les empreses que incloguin mesures de caràcter social i 
laboral que afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. 

Això no obstant, en el cas, en què no s'hagi previst en els plecs de la licitació pública els criteris 
de desempat fins ara referits, s'aplicaran per ordre els següents criteris socials: 

• Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d'exclusió social, 
primant el major nombre de treballadors fixos amb discapacitat, o el major nombre de 
persones treballadores. 

• Menor percentatge de contractes temporals. 
• Major percentatge de dones ocupades. 
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