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Definició del central de compres a l’article 2 de la Directiva 24/2014/UE de Contractació (DN)

La Central de compres és un poder adjudicador que realitza activitats de compra centralitzades i, eventualment,

activitats de compra auxiliars.

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es transposen

a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
Capítol II, Racionalització tècnica de la contractació

Secció 4a Centrals de contractació

Article 227. Funcionalitat i principis d’actuació

Article 228. Creació de centrals de contractació per les comunitats autònomes i entitats locals

transposició

Objectiu Incrementar l’eficiència en la despesa pública

PER QUÈ una central de contractació?



3

Les centrals de contractació (LCSP)

Disposició addicional tercera:

10. Les entitats locals, sense perjudici de la possibilitat d’adherir-se al sistema estatal de contractació

centralitzada i a les centrals de contractació de les comunitats autònomes i d’altres entitats locals, tal com

preveu l’apartat 3 de l’article 228, també es poden adherir a les centrals de contractació que creïn d’acord

amb aquesta Llei les associacions d’entitats locals a què es refereix la disposició addicional cinquena de la

Llei 7/1985, de 2 d’abril, així com a les creades per l’Administració General de l’Estat

PER QUÈ una central de contractació?
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La realitat municipal: el mapa municipal

Municipis 948

Habitants (2017) 7.364.078

Superfície 32.105 km2
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La realitat municipal: municipis de fins a 2000 habitants

Municipis 602

Habitants (2017) 358.726

Superfície 20.388 km2
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La realitat municipal: municipis de més de 20000 habitants

Municipis 63

Habitants (2017) 5.213.189

Superfície 2.055 km2
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Alguns considerants de la DN

#2

La contratación pública desempeña un papel clave en la Estrategia Europa 2020, establecida en la

Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010 titulada «Europa 2020, una estrategia para un

crecimiento inteligente, sostenible e integrador» («Estrategia Europa 2020»), como uno de los

instrumentos basados en el mercado que deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente,

sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos…
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Alguns considerants de la DN

#34 

Los poderes adjudicadores han de poder optar por prestar de manera conjunta sus servicios públicos

mediante cooperación sin verse obligados a adoptar una forma jurídica particular. Dicha cooperación

puede abarcar todo tipo de actividades relacionadas con la ejecución de los servicios y responsabilidades que

hayan sido asignadas a los poderes participantes o que estos hayan asumido, como las tareas obligatorias o

facultativas de las autoridades locales o regionales o los servicios conferidos a organismos específicos de

Derecho público. Los servicios prestados por los distintos poderes participantes no han de ser necesariamente

idénticos; también pueden ser complementarios.
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Alguns considerants de la DN

#69 

Las técnicas de centralización de adquisiciones se utilizan cada vez más en la mayoría de los Estados

miembros. Las centrales de compras se encargan de efectuar adquisiciones, gestionar sistemas

dinámicos de adquisición o adjudicar contratos públicos/acuerdos marco para otros poderes

adjudicadores, con o sin remuneración. Los poderes adjudicadores para los que se haya celebrado un

contrato deben poder utilizarlo para adquisiciones puntuales o repetidas. Al tratarse de la adquisición de

grandes cantidades, estas técnicas pueden contribuir a ampliar la competencia y deben profesionalizar

el sistema público de compras. Por ello, conviene establecer una definición a escala de la Unión de las

centrales de compras al servicio de los poderes adjudicadores y aclarar que dichas centrales operan

de dos maneras diferentes:

•En primer lugar, deben poder actuar como mayoristas al comprar, almacenar o revender.

•En segundo lugar, deben poder actuar como intermediarios al adjudicar contratos, gestionar sistemas

dinámicos de ventas o celebrar acuerdos marco que vayan a utilizar los poderes adjudicadores.



10

Alguns considerants de la DN

#69 /1

Las técnicas de centralización de adquisiciones se utilizan cada vez más en la mayoría de los Estados

miembros. Las centrales de compras se encargan de efectuar adquisiciones, gestionar sistemas

dinámicos de adquisición o adjudicar contratos públicos/acuerdos marco para otros poderes

adjudicadores, con o sin remuneración. Los poderes adjudicadores para los que se haya celebrado un

contrato deben poder utilizarlo para adquisiciones puntuales o repetidas. Al tratarse de la adquisición de

grandes cantidades, estas técnicas pueden contribuir a ampliar la competencia y deben profesionalizar

el sistema público de compras. Por ello, conviene establecer una definición a escala de la Unión de las

centrales de compras al servicio de los poderes adjudicadores y aclarar que dichas centrales operan

de dos maneras diferentes:

•En primer lugar, deben poder actuar como mayoristas al comprar, almacenar o revender.

•En segundo lugar, deben poder actuar como intermediarios al adjudicar contratos, gestionar sistemas

dinámicos de ventas o celebrar acuerdos marco que vayan a utilizar los poderes adjudicadores.
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Alguns considerants de la DN

#73

La adjudicación conjunta de contratos públicos por los poderes adjudicadores de diferentes Estados miembros

tropieza actualmente con dificultades jurídicas específicas en relación con los conflictos entre las legislaciones

nacionales. A pesar de que la Directiva 2004/18/CE tenía en cuenta implícitamente la contratación pública

conjunta transfronteriza, los poderes adjudicadores todavía se ven enfrentados a considerables

dificultades de orden jurídico y práctico a la hora de hacer adquisiciones a partir de centrales de compras

en otros Estados miembros o de adjudicar conjuntamente contratos públicos. Para permitir a los poderes

adjudicadores aprovechar al máximo el potencial del mercado interior en términos de economías de escala

y reparto de riesgos y beneficios, especialmente en relación con proyectos innovadores que conllevan un

riesgo mayor del que razonablemente puede asumir un único poder adjudicador, deben subsanarse esas

dificultades. Por lo tanto, deben establecerse nuevas normas sobre contratación conjunta transfronteriza

a fin de facilitar la cooperación entre los poderes ….
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Tècniques de racionalització de la contractació a la LCSP

• Acords marc

• Sistemes dinàmics d’adquisició

• Centrals de contractació
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Els Acords marc

El règim jurídic dels Acords marc 

• Arts. 33 i 36 de la DN  

• Arts. 36, 63, 107, 153, 154, 192 i 219 a 222 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic LCSP, publicada al BOE número 272 de 9 de novembre de 2017

•Doble tipologia d’Acords marc

•Amb un sol adjudicatari 221.3 LCSP

•Amb diverses empreses seleccionades 221.4 LCSP
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Els Acords marc

Els Acords marcs a la LCSP, article 221.4

• En els acords marc amb diverses empreses, on s’estableixin tots el termes, es podrà fer

l’adjudicació del contractes basats sense licitació, o amb nova licitació. Els plecs hauran de

determinar els supòsits en els que es realitzarà, o no, una nova licitació, així com els termes

que regularan la nova licitació. (Art. 221.4 LCSP)

• En les adjudicacions sense licitació, amb tots els termes fixats, serà necessari que el plec de l’Acord marc

estipuli les condicions objectives per determinar quina ha d’ésser l’empresa adjudicatària del contracte

basat.(Art. 221 LCSP)

• En les adjudicacions amb licitació serà necessari que aquests termes hagin estat previstos en els plecs

de contractació de l’Acord marc i es concretin amb caràcter previ a la licitació que adjudiqui el contracte

basat o bé en altres termes. En aquest darrer supòsit serà necessari que aquest termes hagin estat

previstos en el plec de l’Acord marc i es concretin amb caràcter previ a la licitació.
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Els Acords marc

Els Acords marcs a la LCSP, article 221.4 i altres

• Quan els contractes a adjudicar no estiguin subjectes a regulació harmonitzada l'òrgan de

contractació podrà decidir, justificadament, no convidar a totes les empreses, però

demanant oferta a un mínim de tres (Art. 221 LCSP)

• En els contractes basats a licitar les empreses convidades queden obligades a presentar

oferta vàlida segons els termes fixats en el plec regulador de l’Acord marc. (Art. 221 LCSP)

• Es podrà optar per realitzar la licitació del contracte basat mitjançant subhasta electrònica. (Art.

221 LCSP).

• ...

• Modificació dels Acords marc amb les regles bàsiques de la modificació, i no es poden introduir mitjançant el

contracte basat modificacions substancials respecte allò establert a l’Acord marc. (art. 222 LCSP). Les seves

modificacions es publicaran en el perfil de contractant (art. 63 LCSP). A més, els contractes basat en un AM i en

uns SAC es perfeccionen amb la seva adjudicació, i no és necessària la seva formalització (art. 153 LCSP)
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Els Acords marc

• Acord marc de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per a la contractació de docents que impartiran cursos de

formació i/o accions formatives, a l’Institut municipal d’educació i treball, subvencionats pel servei d’ocupació

de Catalunya (SOC), la Diputació de Barcelona o altres administracions públiques territorials

• Acord marc de la Diputació de Tarragona, per a la contractació del serveis d’inserció i difusió de publicitat en

els mitjans de comunicació

• ...

• Acord marc del CCDL, pel subministrament d’equips informàtics i serveis associats amb destinació a les

entitats locals de Catalunya. (exp. 2014.05)

• Acord marc del CCDL, pel subministrament d’equips de gravació i transmissió d’actes amb destinació a les

entitats locals de Catalunya. (exp. 2016.01)

• Acord marc del CCDL pel subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de

manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2016.03)



Dificultats
dels ens locals en... 

• Plantejar procediments i solucions noves a la contractació 
de subministraments, serveis o béns

• Redactar els plecs tècnics i administratius

• Identificar alternatives a la contractació i procediments 
habituals 

• Realitzar un seguiment de la contractació de forma 
efectiva

• Una poca dotació de personal tècnic i administratiu en les 
àrees de contractació

Contractació

Pública

Per què la Central de compres de l’ACM?



Algunes conclusions de les jornades avaluació LCSP: criteris i condicions



Algunes conclusions de les jornades avaluació LCSP: accés PIMES



Dades  gener 2019

Economies 

d’escala

Estalvi de 

procediments 

administratius

Seguretat 

jurídica i 

transparència

Central de 
compres i 

contractació

1140 entitats locals

la utilitzen

Acord marc Total 

ens

Electricitat 879

Gas 265

Assegurances 591

Vehicles 211

Impressió 150

Paper 253

Màquines tècniques 54

Ordinadors 119

Videoactes 55

Ascensors 112

DEAS 71

Total 1140

Adhesions a la central de compres



Demanda o 
petició dels 
ens locals

Jornades de la 
central de 
compres, 
peticions 

directes,etc...

“Focus grup”

Anàlisi de la 
demanda

Tècnics dels 
ens locals

Consultes 
preliminars 
al mercat

Anàlisi de 
l’oferta

Associacions, 
gremis, 

empreses

Redacció 
dels plecs

PCAP

PPT

Licitació

Instrucció 1/2018 

Com actua?



Acord marc de serveis de col·laboració en les actuacions d’auditoria

pública i control financer de subvencions de les entitats locals de

Catalunya (expedient 2018.06)



Acord marc de serveis de col·laboració en les actuacions d’auditoria

pública i control financer de subvencions de les entitats locals de

Catalunya

Objectiu de la licitació
Donar resposta al Reial Decret 424/2017 de 28 d’abril pel que es regula el règim jurídic del control intern a les

entitats del Sector Públic local, que regula els procediments de control i metodologia d’aplicació, per tal

d’aconseguir un control econòmic pressupostari rigorós i reforçar el paper de la funció interventora a les entitats

locals

Comitè tècnic
• Lideratge de la Diputació 

de Girona

• Diputació de Barcelona

• Diputació de Lleida

• Diputació de Tarragona

Instrucció interna

1/2018, de 20 de juliol,

sobre el procediment i

actuacions a realitzar

amb motiu dels estudis

econòmics i les

consultes preliminars

del mercat



Acord marc de serveis de col·laboració en les actuacions d’auditoria

pública i control financer de subvencions de les entitats locals de

Catalunya

Aprovació 

inici 

d’expedient

i consultes 

preliminars



Acord marc de serveis de col·laboració en les actuacions d’auditoria

pública i control financer de subvencions de les entitats locals de

Catalunya

Guió de les consultes preliminars al mercat

a/ Procediment de licitació, i explicació de la fase de les consultes preliminars del mercat, i de la Instrucció 1/2018 del CCDL

b/ Adhesió a la Central de Compres i dels Acord marc relacionats. Anàlis alternativa de la selecció o adjudicatari únic

c/ Respecte a l’objecte material

Funcional 

• Lot Auditoria financera i econòmica

Sublot 1

Sublot 2

• Lot Auditoria operativa

• Lot Auditoria de compliment de legalitat

• Lot Control financer de subvencions

Territorialitat o no de cadascun dels lots

• Nombre d’empreses susceptibles a participar i a ser seleccionades en l’Acord marc

• Limitació en l’adjudicació o no dels lots. a realitzant auditories... període?



Acord marc de serveis de col·laboració en les actuacions d’auditoria

pública i control financer de subvencions de les entitats locals de

Catalunya

Guió de les consultes preliminars al mercat:

d/ Respecte a la solvència dels possibles licitadors/adjudicataris i anàlisi de possibles clàusules socials, ètiques i 

mediambientals 

• Econòmica. General, però atenció amb la disjuntiva (art 87LCSP): volum anual de negocis, o volum econòmic relacionat amb 

l’objecte?

• Técnica. Dues vies, per escollir o complementar en base. 

• Principals serveis treballs de la mateixa prestació o similars 

e/ Prospecció sobre els criteris d’adjudicació amb possibles diferenciació entre lots?

Vinculat amb la preocupació de solvència tècnica i mitjans adscrits en aquesta licitació, a tenir en compte la possibilitat de valorar 

l’experiència dels mitjans adscrits en el contracte. 

f/ Proposta de vigència de l’Acord marc i dels contractes basats, així com possible revisió/actualització de preus 

És possible establir una fórmula per actualitzar preus? La incompatibilitat de la mateixa empresa realitzant auditories període?



Acord marc de serveis de col·laboració en les actuacions d’auditoria

pública i control financer de subvencions de les entitats locals de

Catalunya

Possibles conclusions de les consultes preliminars

• Participació de 10 operadors econòmics i del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

• Pel nombre d’actuacions d’auditories a realitzar i per la prospecció de mercat, pocs operadors econòmics

per abordar les necessitats de l’administració.

• Confirmació dels possibles lots en:

• Lot 1: Auditoria financera d’entitats subjecte del RD 424/2017

• Lot 2: Auditoria financera d’entitats subjecte a legislació mercantil

• Lot 3: Auditoria operativa

• Lot 4: Auditoria de compliment legalitat d’entitats dependents

• Lot 5: Auditoria de control financer de subvencions

Vinculació respecte les empreses seleccionades en els lots 1 i 2, i el lot 4.

• Possible esquema d’Acord marc de selecció d’empreses, amb un mínim de 3 i un màxim a proporcionar per les tasques

que han de fer front (art. 221.4 LCSP), i determinar a través del contracte basat l’adaptació de les necessitats de l’ens

local.



Acord marc de serveis de col·laboració en les actuacions d’auditoria

pública i control financer de subvencions de les entitats locals de

Catalunya

Possibles conclusions de les consultes preliminars /2

• En tots els lots o unitats de licitació, es preveu realitzar lots territorials de caràcter provincial. Mesura d’atenció a PIME.

• Poca especialització dels operadors econòmics en l’àmbit públic local.

• Relació amb la solvència tècnica i econòmica

• Distinció i graduació d’operadors econòmics segons solvència econòmica

• Determinació d’un curs de formació, com a condició especial d’execució.

• Criteris d’adjudicació. Preu amb una ponderació del 50-55%, Metodologia, amb un 30-35%, i l’experiència dels mitjans

adscrits al contracte, entre 10-20%.

• Opció d’establir un preu terra/hora o treball d’auditoria.

• Acord marc amb una durada de 1+1+1+1, amb contractes basats durada inicial 1 anys, prorrogable fins a 5 anys, en

períodes anuals.

• Contracte basat determinats a partir de FORMULARI, hores/prestació, amb distinció per 1 i 3 anys.



Acord marc de serveis de col·laboració en les actuacions d’auditoria

pública i control financer de subvencions de les entitats locals de

Catalunya
Cronograma de la licitació expedient 2018.06

TEMPORALITZACIÓ ACCIÓ/CONTINGUT ALTRES

8 juny’18 Aprovació de la necessitat i encomana al Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) Comitè executiu ACM

19 juliol’18 Acceptació encomana al CCDL i inici d’expedient Comissió executiva CCDL

Juliol
S’activa el perfil de contractant amb número d’expedient i amb la publicació de l’acord d’acceptació 

encomana al CCDL i inici d’expedient

Juliol-setembre Reunions preparatòries amb Intervenció de les Diputacions i comitè tècnic interessades en la licitació 

Detectar les institucions 

interessades i persones 

implicades en el focus grup per 

la determinació de les PPT

desembre- gener’19 Activació de les consultes preliminars del mercat, regulades a la instrucció 1/2018 del CCDL

Febrer Aprovació de l’informe resum de les consultes preliminars dels mercat Comissió executiva CCDL

febrer-març Aproximació i redacció de les PPT que regeixin la licitació

març Aproximació i redacció del PCAP que regeixi la licitació

abril Aprovació de la licitació Comissió executiva CCDL

juliol
Proposta adjudicació. Previ a la mateixa, sessions de les meses de Contractació, i anàlisi de les 

proposicions per part del Comitè d’experts o Ponència tècnica
Comissió executiva CCDL

setembre-octubre
Formalització de l’Acord marc amb les empreses seleccionades o adjudicatàries, previ termini de la 

possibilitat de presentació de Recurs especial en matèria de Contractació
Comissió executiva CCDL

A partir d’octubre’19
Execució del contracte, si no s’ha presentat recurs especial Contractació, i cessió del contracte a la 

Central de Contractació de l’ACM

Comissió executiva CCDL

Òrgan de contractació ACM



Acord marc de serveis de col·laboració en les actuacions d’auditoria

pública i control financer de subvencions de les entitats locals de

Catalunya

Què és pretén amb aquest Acord marc?

• Oferir un nou servei. En especial en situacions com el de la Diputació de Girona en el Pla de Serveis

d’Assistència en l’exercici del control intern, i entrada en vigor del Reial Decret 424/2017.

• Permetre la contractació de les auditories obligatòries i no obligatòries amb un alt estàndard de

qualitat/preu. Síndrome del contracte menor.

• Aconseguir operadors econòmics que vegin l’oportunitat d'especialitzar-se en l’àmbit públic (local).

• Permetre planificar la contractació d’aquestes auditories i evitar el “coll d’ampolla” del primer trimestre de

2020.



32

@ACM948

www.acm.cat

Carles Bassaganya i Serra

Responsable del Gabinet d’estudis i programes 

Central de contractació

Carles.bassaganya@acm.cat

mailto:Carles.bassaganya@acm.cat

