
ANNEXI  
PRINCIPIS RECTORS LLEI 31/2007, DE 30 D’OCTUBRE, SOBRE PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ ALS SECTORS 

DE L’AIGUA, L’ENERGIA, ELS TRANSPORTS I ELS SERVEIOS POSTALS.  
 

Tipus de Contractes Obres i Concessió d’Obres (art. 1 i 2)   

 Subministrament (art. 1 i 2)  

 Serveis (art. 1 i 2)  
Àmbit d’aplicació 
objectiva AIGUA (Art. 7): Producció, transport, distribució i subministrament d’aigua potable.   

 Evacuació o tractament d’aigües residuals.  

Àmbit d’aplicació per Obres: import igual o superior a 4.845.000 € IVA exclòs.  

quantia 

  

Subministrament: import igual o superior a 387.000 € IVA exclòs.   

 Serveis: import igual o superior a 387.000 € IVA exclòs.   

Plec de clàusules 
Les entitats contractants han d’incloure als Plecs les prescripcions jurídiques, econòmiques i tècniques que regiran 
l’execució  

 del contracte. (art. 32)  
Procediments 
d’adjudicació  

L’entitat contractant pot elegir el procediment, sempre que s’hagi efectuat la convocatòria de licitació d’acord amb 
l’establert  

 
a l’article 65. També es podrà utilitzar el procediment negociat sense prèvia convocatòria de licitació per als supòsits 
previst  

 a l’article 59.  

Publicitat Licitacions Tots els procediments d’adjudicació s’han de publicar en la Pagina web, DOUE i BOE   

Òrgan de Contractació 
L'Òrgan de Contractació que té atribuïda la facultat per a la celebració de contractes en nom d’EMAYA és el seu 
Consell  

 
d'Administració, o les persones que estiguin facultades, en virtut dels acords adoptats pel consell d'Administració, i 
sempre  

 que estiguin degudament inscrits en el Registre Mercantil aquests poders.   

Mesa de Contractació 
No és obligatòria, però es convenient que existeixi una comissió d’avaluació qui realitzarà estudis 
tècnics, jurídics i  

 econòmics per tal de seleccionar l’oferta mes avantatjosa.  

Garanties 
La Llei no preveu la presentació de garanties en la licitació. No obstant, es convenient f ixar ne a l’hora de 
l’adjudicació   

 definitiva  



Notificació adjudicació 
Emaya notificarà motivadament al licitador que hagués fet l’oferta de preu més baix, o si s’escau, a la que result i 
mes  

 avantatjosa econòmicament l’adjudicació del contracte.   

 
Per altra banda, també es notificarà de forma motivada als restant licitadors participants del procediment el 
resultat de  

 l’adjudicació acordada.  

 En tot cas, EMAYA, motivadament, podrà declara desert el procediment d’adjudicació. (art. 83)  

Publicitat adjudicació 
Només s’estableix l’obligació de comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades 
corresponents a   

 l’adjudicació del contracte en un termini de dos mesos des de la data de la seva adjudicació (art. 85)   

Formalització contracte 
S’haurà de formalitzar mitjançant document subscrit pels representants de les entitats contractants. (art. 
83)  



 

Règim jurídic 
Si ens remetem a la LCSP podem assenyalar que esteim davant contractes privats (art 20.1 LCSP) que 
es regeixen quant a la 

 
seva preparació i adjudicació per les normes de la Llei 31/2007 que els siguin aplicables i subsidiàr iament 
per les normes de 

 dret privat. Quan als seus efectes i extinció s’estarà al previst al dret privat (art. 20.2 LCSP) 
Jurisdicció competent Veure art. 21.2 Llei 30/2007,d e 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.  

 


