CONTRACTACIÓ PÚBLICA
L’Institut de Ciències Fotòniques (en endavant, ICFO) és una Fundació amb personalitat jurídica, amb plena
capacitat jurídica i d’obrar i que es va constituir amb l’objectiu d’esdevenir un centre de referència internacional
per a la recerca en Fotònica, i concretament, la recerca, la formació i l’incentiu del sector industrial en l’àmbit de
les ciències de la llum i de totes les ciències en les quals la fotònica tingui incidència.
L’objectiu de la regulació en matèria de contractació pública consisteix a garantir el compliment dels principis de
llibertat d'accés a les licitacions, publicitat, transparència en els procediments, concurrència, no discriminació i
igualtat de tracte entre els candidats, assegurant l'ús eficient de els fons públics mitjançant la selecció de l'oferta
econòmicament més avantatjosa per a l’ICFO.
Analitzat l’àmbit subjectiu previst a l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
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 (en endavant, LCSP), cal considerar l’ICFO com una entitat
poder adjudicador no administració pública, la qual cosa implica que el nivell de subjecció a la regulació en
matèria de contractació pública establerta per la LCSP és quasi íntegre.
Per la seva condició, l’ICFO celebrarà contractes privats i no contractes administratius, els quals es poden
sotmetre o no a regulació harmonitzada, en funció de si els seus imports superen els llindars establerts legalment.
Els contractes subjectes a regulació harmonitzada es prepararan i adjudicaran amb subjecció a les normes
establertes a les Seccions 1ª i 2ª del Capítol I del Títol I del Llibre II de la LCSP; mentre que els contractes no
subjectes a regulació harmonitzada, s’adjudicaran per qualsevol dels procediments previstos a la Secció 2ª del
Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la LCSP, amb determinades excepcions.
Els efectes i extinció de tots els contractes celebrats per l’ICFO, amb independència de la seva preparació i
adjudicació, es regiran per les normes de dret privat.
En tots els casos, els procediments de contractació garanteixen el compliment dels principis de transparència,
publicitat, concurrència, confidencialitat, igualtat i no discriminació. Per a donar compliment al principi de
publicitat, tots els procediments de contractació es publiquen al Perfil del Contractant de l’ICFO a través de la
Plataforma electrònica dels serveis de contractació pública, a través de l’enllaç següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=icfo&idCa
p=1923812&ambit=&

