
Cas 1. 

Contracte d’obres que té per objecte la reurbanització del cas històric del municipi X. les obres 
consisteixen en el canvi del clavegueram, la instal·lació elèctrica, l’enllumenat i la nova 
pavimentació i enrajolat. Aquesta obra s’adjudica en dos lots, les quals son adjudicades a 
empreses diferents, executades simultàniament i les mateixes tenien un pressupost base de 
licitació similar. Dins del lot A, un dels carrers inclosos en el projecte de l’obra, el carrer Z, no 
inclou ni el canvi del paviment, ni les instal·lacions, només el canvi d’enllumenat. 
Posteriorment, un cop s’han iniciat les obres, l’Ajuntament canvia de parer, atès que s’adona 
que el mateix no guarda uniformitat amb la resta de carrers que l’envolten i decideix executar 
les obres inicialment no projectades. Es procedent la modificació del contracte d’obres per 
l’execució de les mateixes, o pel contrari s’hauria de procedir a una nova licitació? Quin seria el 
procediment a seguir tenint en compte que el preu d’adjudicació del lot A ascendeix a 
1.300.000, mentre que l’import de les obres que es volen executar, i inicialment no previstes al 
projecte ascendeixen a 100.000 euros.    

Cas 2 

En el cas anterior, en relació amb les obres que es volen executar, i inicialment no previstes en 
el projecte, l’Ajuntament encarrega mitjançant un contracte de serveis la redacció d’un  nou 
projecte per tal que defineixi les mateixes. I un cop aprovat el projecte, l’Ajuntament decideix 
iniciar l’expedient de contractació i procedeix a l’aprovació del PCAP, no obstant, abans de 
publicar l’anunci de licitació, considera més oportú modificar el contracte d’obres originari per 
incloure les mateixes? Es procedent efectuar la modificació del contracte d’obres per incloure 
les obres inicialment no projectades, tenint en compte també que les mateixes A ascendeix a 
1.300.000, mentre que l’import de les obres que es volen executar, i inicialment no previstes al 
projecte ascendeixen a 100.000 euros.? 

Cas 3 

L’Ajuntament ha licitat un contracte de concessió d’obra pública, que inclou les obres d’un 
aparcament soterrat i  el condicionament i les instal·lacions necessàries a la via pública per a la 
prestació del servei del control de la zona d’estacionament limitat, així com l’explotació de les 
mateixes obres. S’estableix que el concessionari es retribuirà amb les tarifes que li paguin els 
usuaris del servei. Resulta, que l’Ajuntament, ateses les obres esmentades en els casos 
anteriors es veu amb la necessitat d’ampliar la zona d’aparcament, i opta per habilitar uns 
terrenys adjacents al aparcament soterrani explotat per la concessionària. Atesa aquesta 
decisió, l’empresa veu reduïts els seus ingressos, i no es compleixen les previsions de la 
demanda del servei que la mateixa havia calculat, i conseqüentment, sol·licita una 
indemnització a l’Ajuntament per les pèrdues que té? Es procedent la indemnització? 

Cas 4 

Institut de la responsabilitat extracontractual: En un contracte obres, el contractista talla el 
cablejat soterrat de les instal·lacions elèctriques,  fa pujar la tensió i causa danys a bens de 
particulars. El contractista diu que el responsable dels danys es fecsa per que diu que quan se li 
van demanar els Tics, aquests eren erronis en la ubicació de les instal·lacions, fecsa diu que 



eren correctes, però quan es delimita l’àmbit per on passen les instal·lacions pel director de 
l’obra, s’estableix un àmbit més reduït del que era necessari, i a més al·lega que la seva norma 
reguladora diu que els Tics son merament indicatius. Els perjudicats efectuen requeriment 
previ a l’administració per que es pronuncií sobre qui es el responsable dels danys. Qui 
consideren que es el responsable, quin procediment s’hauria de seguir? Raoneu la resposta. 


