
 
 

Procediment Simplificat Abreujat 

Descripció: Aquest procediment de contractació pública es regula a l'article 159.6 LCSP. 

Imports: El procediment abreujat només s'admet en els contractes d'obres de valor estimat 
inferior a 80.000 € (s/IVA) i en els contractes públics de subministrament i de serveis de valor 
estimat inferior a 60.000 € (s/IVA). No s'admet el procediment abreujat en els contractes públics 
de caràcter intel·lectual. 

Termini: El termini per a la presentació de proposicions és com a mínim de 10 dies hàbils des 
del següent a la publicació de l'anunci de licitació. En compres corrents de béns disponibles al 
mercat el termini es redueix a 5 dies hàbils. 

Criteris: Tots els criteris d'adjudicació que s'han d'utilitzar seran automàtics (és a dir, 
quantificables mitjançant fórmules) de manera que no hi caben els criteris de judici de valor. 

Característiques: Les principals característiques són les següents: 

• No s'ha d'acreditar la solvència ni econòmica-financera ni tècnica-professional. 
• Només hi ha un únic sobre o arxiu electrònic. 
• La formalització del contracte consistirà en la signatura de l'acceptació que posarà el 

contractista en la resolució d'adjudicació del contracte. 
• No es demana garantia definitiva. 

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 abreujat, 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. S'examina que les ofertes reuneixin els requeriments del plec amb l'objectiu d'admetre-les 
o excloure i, si escau, valorar i realitzar la proposta d'adjudicació en favor del licitador que 
hagi obtingut la millor puntuació. 

3. S'adjudicarà el contracte a favor de licitador proposat com a adjudicatari en un termini no 
superior a 5 dies 

4. Es formalitza el contracte amb l’acceptació de la Resolució d’adjudicació. 
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