
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR) 
 

 
 

 
NÚM. EXPEDIENT: 2020-044 ASSES. LEGAL I ESTRATÈGIC EN MATÈRIA 
D’INNOVACIÓ I/O PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL 
 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

CONTRACTACIÓ HARMONITZADA – PROCEDIMENT OBERT 
 
ACORD MARC PER A L’HOMOLOGACIÓ DE QUATRE (4) PROVEÏDORS PER EL 
SERVEI D’ASSESSORAMENT LEGAL I ESTRATÈGIC EN MATÈRIA D’INNOVACIÓ 
I/O PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL 
UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR), A ADJUDICAR 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT. 
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Clàusula 1ª. Objecte de la licitació. 
 
El present plec té per objecte fixar les condicions tècniques que regiran la contractació 
d’un servei d’assessorament legal i estratègic en matèria de d’innovació i/o propietat 
intel·lectual i industrial per part de la Unitat Legal de la Fundació Hospital Universitari Vall 
Hebron-Institut de Recerca (VHIR), a través de l’homologació de fins a quatre (4) 
proveïdors. 
 
 

Clàusula 2ª. Pressupost màxim de licitació. 

 

En aquesta licitació, el valor estimat i el pressupost màxim de licitació no coincideixen. 

 

El pressupost total màxim per aquesta licitació, corresponent a la duració inicial, és de 

“CENT SETENTA-CINC MIL EUROS” (175.000,00 €), al qual, si se li suma l’import de 

“TRENTA-SIS MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS” (36.750,00€) corresponent a 

l’IVA, suma un total de “DOS-CENTS ONZE MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS” 

(211.750,00€). 

 

Per el que el pressupost màxim anual és de “VUITANTA-SET MIL CINC-CENTS 
EUROS” (87.500,00€), al qual, si sumem l’import corresponent a l’IVA “DIVUIT MIL 
TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS” (18.375,00€), fa un total de “CENT CINC MIL 
VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS” (105.875,00€).  
 
En base al paràgraf anterior, es determina que els serveis objecte de la present licitació, 
seran facturats per hora, i aquesta es quantifica en l’import màxim de: 

 
Preu màxim unitari:    

 

o 200,00€/hora (IVA EXCLÒS) 

 
(*) Preu que el licitador podrà millorar en la OFERTA ECONÒMICA - SOBRE C 

 
 
En cap cas, l’import màxim i el valor estimat de licitació són vinculants, ja que el VHIR 
abonarà únicament les factures del servei realment prestat, segons la modalitat, detallant 
en la factura les tasques dutes a terme amb periodicitat mensual.  
 
D’aquesta manera, el valor estimat per a aquesta licitació, serà de TRES-CENTS 

VUITANTA-CINC MIL (385.000,00€), al qual, si se li suma l’import corresponent a l’IVA, 

que és de “VUITANTA MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS” (80.850,00€), la suma 

total ascendeix a “QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC MIL VUIT-CENTS CINQUANTA 

EUROS” (465.850,00€). 
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Concepte Import (IVA exclòs) 

Pressupost base de licitació total 
 

175.000,00 euros 

Possibles modificacions 35.000,00 euros 

Possibles pròrrogues 175.000,00 euros 

Total 385.000,00 euros (*) 

 
 
 

* Delimitació ofertes presumptament anormals o desproporcionades 
 

Essent el preu ofertat (Oferta Econòmica, Sobre C) un dels criteris objectius que 
han de servir de base per la adjudicació, es considerarà, com a desproporcionada 
o temerària, la baixa de tota proposició que excedeixi el 50% el pressupost 
màxim de licitació. 
Sense perjudici de la facultat de l’òrgan de contractació d’apreciar, no obstant, 
previs informes adequats i la audiència de l’adjudicatari. 

 
 
Import establert per modificacions: 
 
S’estableix d’acord a l’article 204 de la L9/2017 la possibilitat de modificar el contracte a 
l’alça, i fins a un 20% del pressupost total màxim de licitació donat que sorgeixi la 
possibilitat de l’augment del preu de les llicències degut a la fluctuació del mercat en el 
moment de la contractació. Import que serà retribuït a l’empresa de la mateixa manera i 
sota les mateixes condicions que regules el present plec, prèvia presentació per part de 
l’adjudicatari de la factura. 
 
 
Clàusula 3ª.- Duració del contracte.  
 
La prestació d’aquest servei tindrà una durada inicial de dos (2) anys, a partir de la data 
de formalització del contracte, amb possibilitat de pròrroga de dos (2) anys addicionals.  
 
En cas que sigui acordada la pròrroga per part de l’entitat contractant, serà obligatòria pel 
contractista, d’acord amb el que estableix l’article 29 de la LCSP. 
 

 

Clàusula 4ª. Facturació i pagament. 

 

El contractista facturarà cada servei efectivament prestat a través de la seva factura 

corresponent, les quals hauran de ser enviades a la següent adreça de correu electrònic: 

factures@vhir.org.  
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Cada factura emesa haurà de detallar el període al que correspon la mateixa, el 

desglossament/descripció de les despeses per concepte, de manera que permeti la seva 

identificació, així com indicar la referència “LICI-2020-044 AM ASSES. LEGAL”. 

La facturació serà en funció de les hores incorregudes i amb periodicitat mensual. 

L’import màxim en cap cas serà vinculant pel VHIR, sinó que únicament s’abonaran les 

hores de servei efectivament prestats en base als preus unitaris finalment adjudicats. 
 

El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà mitjançant transferència 

bancària, amb venciment 30 dies / data factura. 

 

L'entitat contractant realitza el pagament dels serveis una vegada aquests s'hagin 

realitzat de manera parcial o total i una vegada entrada la factura al seu registre. D'acord 

amb aquest paràmetre, no es contempla el pagament per avançat d'una part o de la 

totalitat del preu del contracte. 

 

En cap cas el contractista tindrà dret a la revisió de preus per cap concepte. 

 

 

Clàusula 5ª. Abast de la contractació. 

 

5.1. Serveis: 

 

Les Unitats d’Innovació i de Jurídic de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - 

Institut de Recerca (VHIR), precisen contractar un servei d’assessorament legal i 

estratègic en matèria d’innovació i/o propietat intel·lectual i industrial. 

 

Per tal de que la seva consecució es produeixi amb èxit, les Unitats d’Innovació i de 

Jurídic posen de manifest la necessitat de disposar d’un assessorament de forma 

recurrent, de manera que es garanteixi tant la correcta gestió així com l’adequació legal 

d’acord amb la normativa vigent, de totes aquelles qüestions que sorgeixin i que guardin 

relació en l’àmbit de la propietat intel·lectual, industrial i la innovació.  

 

En concret, els serveis que es precisen en aquesta matèria i que hauran de prestar els 

adjudicataris del present acord marc, inclouen les tasques que a continuació es 

relacionen: 

 

- Assessorament general sobre el règim jurídic dels drets de propietat industrial 

(patents, marques i dissenys), intel·lectual (drets d’autor i afins) i drets de la 

publicitat. 

- Redacció de contractes, acords de col·laboració o bé altres documents en base a 

les pautes o bases que el VHIR indiqui així com revisió de contractes i 

documentació que hagi preparat el VHIR. 
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- Redacció i negociació d’acords de cessió i llicències de drets de propietat 

industrial, transferència de tecnologia, franquícies i patrocinis. 

- Assessorament i elaboració de documents relatius a projectes spin off. 

- Assessorament i elaboració d’acords de software: llicències, desenvolupament, 

cessió, integració, manteniment, outsourcing, nivell de servei, etc. 

- Resolució de consultes que puguin plantejar-se des de les Unitats d’Innovació i de 

Jurídic del VHIR. Aquestes consultes han de poder ser realitzades i resoltes per 

part de l’adjudicatari via e-mail o telefònicament. 

- Defensa jurídica davant de tribunals 

- Procediments sancionadors 

- Seguiment per part de l’adjudicatari dels temes que han estat objecte 

d’assessorament. Aquest seguiment es realitzarà mitjançant la celebració de, com 

a mínim, una reunió mensual en les dependències del VHIR.  

 

Per la qual cosa, es conclou que l’objecte del present contracte inclou l’assessorament 

estratègic i legal en matèria d’innovació i/o propietat intel·lectual i industrial que inclou la 

preparació i/o revisió de documentació, acords o convenis, la consulta a diferents 

qüestions que puguin sorgir relacionades amb aquesta matèria així com el seguiment 

dels temes que han estat objecte d’assessorament i, per últim, els litigis i estratègies de 

litigació relacionats amb el mencionat àmbit.  

 

Amb aquesta finalitat, el VHIR precisa contractar un servei que es dugui a terme per un 

equip d’experts per tal d’assessorar i/o resoldre els eventuals problemes que sorgeixin en 

aquest àmbit, i que de manera eventual puguin dur a terme els seus serveis a les 

dependències del VHIR.  

 

 

5.2 Perfils professionals que es precisen: 
 
El Contractista haurà de disposar del següent equip mínim: 
 

 Un (1) Advocat amb experiència professional mínima de 10 anys en matèria de 
propietat intel·lectual, industrial i innovació. 
 
A efectes d’acreditar l’experiència professional i capacitació del personal, caldrà 
aportar en el Sobre 2 – Oferta Tècnica, Certificat d’inscripció en el Il·lustre Col·legi 
d’advocats, com a exercents i CV de les persones que prestaran el servei objecte 
del contracte.  
 

 Un (1) Advocat amb experiència professional mínima de 5 anys en matèria de 
propietat intel·lectual, industrial i la innovació. 
 
A efectes d’acreditar l’experiència professional i capacitació del personal, caldrà 
aportar en el Sobre 2 – Oferta Tècnica, Certificat d’inscripció en el Il·lustre Col·legi 
d’advocats, com a exercents i CV de les persones que prestaran el servei objecte 
del contracte.  
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 Un (1) Advocat amb experiència professional mínima de 2 anys en matèria de 
propietat intel·lectual, industrial i la innovació. 
 
A efectes d’acreditar l’experiència professional i capacitació del personal, caldrà 
aportar en el Sobre 2 – Oferta Tècnica, Certificat d’inscripció en el Il·lustre Col·legi 
d’advocats, com a exercents i CV de les persones que prestaran el servei objecte 
del contracte. 

 
 
 
* Addicionalment tots tres perfils hauran de:  

- Redactar documents en idioma català, castellà i angles. 
 
 

 
 
5.3. Altres condicions: 
 

- Les despeses derivades de notaria i/o inscripció als diferents registres de béns, 

aniran a càrrec del VHIR.  

 

Clàusula 6ª. Responsable del contracte.  
 
La responsable del contracte és la Cap de la Unitat Legal del VHIR, a qui li correspondrà 
bàsicament, entre d’altres, les funcions de gestió i supervisió del servei contractat, 
conformar la facturació que emeti el servei; seguiment, control i dictat de les instruccions 
necessàries per la bona execució del contracte; determinar si la prestació realitzada 
s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i recepció del 
contracte a la seva finalització, i donar compliment a les obligacions assumides per la 
Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR) en aquest 
contracte. 
 

 

Clàusula 7ª. Confidencialitat, Protecció de dades de caràcter personal i Propietat 

Intel·lectual i Industrial. 

 

Sense perjudici del que disposa la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, 

protecció de dades de caràcter personal i de confidencialitat, l’empresa que resulti 

adjudicatària del present procediment de licitació, es comprometrà expressament, a no 

donar la informació i/o dades proporcionades per el VHIR, o qualsevol ús no previst en el 

present Plec, i/o expressament autoritzat per el Cap de la Unitat assignat.  

 

L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació, 

haurà de fer extensives als empleats que adscrigui al servei, les obligacions contingudes i 

assumides per l’empresa adjudicatària, en referència a la confidencialitat, propietat 

intel·lectual i protecció de dades, en particular les relatives al secret, la reserva y 

confidencialitat de tota la informació que en virtut del servei pugui tenir coneixement. 
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S’entendran cedits en exclusiva a favor del VHIR a tot el món, per al temps màxim 

establert en les lleis i/o tractats internacionals vigents que resultin d’aplicació i per a la 

seva explotació a través de qualsevol format i/o modalitat d’explotació, tots els drets, 

inclosos els d’explotació sobre qualsevol descobriment, invenció, creació, obra, 

procediment, idea, tècnica, dibuix, disseny, imatge o qualsevol altre dret de propietat 

intel·lectual o industrial generat, plantejat o adquirit com a conseqüència de la tasca 

desenvolupada per l’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present 

procediment de licitació (en endavant, “Propietat Intel·lectual i/o Industrial”), i que derivin 

directa o indirectament de la relació entre VHIR i l’empresa adjudicatària pel contracte 

que es derivi del present procediment de licitació. 

 

L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 

s’obliga a informar al VHIR de qualsevol descobriment, creació, invent, idea o qualsevol 

altre element que constitueixi o sigui susceptible de constituir un dret de Propietat 

Industrial i/o Intel·lectual i que desenvolupi parcial o totalment durant la vigència del 

contracte que es derivi del present procediment de licitació.  

 

En el supòsit de que l’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present 

procediment de licitació descobrís o desenvolupés qualsevol creació de propietat 

intel·lectual o industrial, s’entendrà que l’esmentat descobriment o desenvolupament 

constitueix informació confidencial del VHIR. 

 

L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 

s’obliga a signar tots aquells documents públics i/o privats que siguin necessaris, a lliure 

discreció del VHIR, per a permetre l’acreditació de la titularitat del VHIR o l’adequada 

protecció dels referits drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial a favor de la mateixa o 

de qualsevol tercer designat per aquest. 

 

L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 

autoritza al VHIR per a la transformació, modificació, publicació, comunicació pública i 

explotació per qualsevol mitjà de les obres que desenvolupi com a conseqüència de la 

execució del contracte que es derivi del present procediment de licitació.  

 

 

Clàusula 8ª. Criteris de Valoració sotmesos a Judici de Valor (50 punts). 

 

Els criteris que a continuació s’indiquen, s’avaluaran mitjançant judicis de valor i 
s’aplicaran d’acord al contingut del sobre nº 2. La valoració es farà per comparació de les 
ofertes presentades. Es donarà més puntuació a la oferta que s’ajusti millor al demanat 
en el Plec de Prescripcions Tècniques. La resta d’ofertes es puntuaran proporcionalment 
per comparació. No es valorarà informació no rellevant. 
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Característiques qualitatives i tècniques (50 punts): 
 
 
1. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI ..............................................................fins a 20 punts.  
 

- Visió general del servei i acatament de totes les condicions especificades en el 
present Plec de Condicions Tècniques.  
 
Es donarà la màxima puntuació a la proposta que presenti una metodologia més 
adequada que asseguri un nivell de servei més eficient, en el marc i abast del plec 
tècnic i necessitats del VHIR, i que proposi un detall de recursos que posa a 
disposició del servei més adequada i idònia a les necessitats de les instal·lacions i 
del VHIR. 

 
 
2. REDACCIÓ D’UNA MEMÒRIA S/ LA PRESTACIÓ DEL SERVEI........fins a 25 punts. 
 

- Memòria sobre la prestació del servei: pla de control i seguiment, programa 
d’organització del treball, protocols d’actuació del personal davant diferents 
situacions que es puguin originar durant el desenvolupament de les seves 
funcions, pla de qualitat del servei, capacitat de resposta en cas de necessitat 
d’haver de reforçar la plantilla o de realitzar substitucions per absència, períodes 
de vacances o davant de situacions extraordinàries i imprevistes. 

 
 
3. MILLORES ADDICIONALS ..........….........................................…........…fins a 5 punts. 
 
 

- Es valorarà addicionalment si el personal tècnic qualificat aportat per l’empresa 
adjudicatària disposa d’especialització en dret sanitari i/o experiència contrastada 
en entitats sanitàries (s’atorgarà 1 punt per cada any d’experiència aportat fins a 
un màxim de 5 punts). 
 

 
 

NOTA IMPORTANT: Per tal de poder ser empresa homologada, serà necessari 

que com a mínim el licitador obtingui trenta (30) punts en la proposta relativa 

als criteris quantificables segons judicis de valor. 
 
 

 
 

Barcelona, 25 de juny de 2020. 
 
 
 
 
ORGAN DE CONTRACTACIÓ  
Dr. Lluís Rovira Pato  
Secretari de la Comissió Delegada  
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron- Institut de Recerca (VHIR)  


