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L’EXECUCUÓ DELS CONTRACTES DEL 
SECTOR PUBLIC



1.1 QÜESTIONS PREVIES
Entrant en matèria d’execució dels contractes, s’ha de dir en una primera
aproximació dels termes, que per que les parts puguin executar-lo, es requisit
previ que s’hagi procedit a la seva formalització, i es que la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP 2017),
disposa en el seu art 153.6 en relació amb l’art 36 de la mateixa norma que
no es podrà executar el contracte sense la seva prèvia formalització amb
l’excepció dels següents supòsits:

• Contractes menors
• contractes basats en un acord marc o en un sistema dinàmic d’adquisició
• Quan l’expedient de contractació s’hagi tramitat amb caràcter

d’emergència
• I atès que aquest art 153.6 no te caràcter de bàsic, en aquells altres

supòsits previstos per les normes de les CCAA



Durant l’execució del contracte, poden sorgir diferents situacions,
entre les que es pot esmentar el seu compliment, l’incompliment del
mateix per alguna de les parts, la modificació del contracte, la seva
suspensió, la cessió o la subcontractació d’aquest i la revisió de preus.
Algunes d’aquestes situacions es desenvoluparan a continuació, no
obstant, abans d’accedir de forma detallada a les esmentades
situacions, es necessari esmentar un aspecte important:

• Sense perjudici de les obligacions que corresponen a l’empresa
adjudicatària, l'execució dels contractes s'ha de dur a terme, sota la
direcció, la inspecció i el control de l'òrgan de contractació, que pot
dictar les instruccions oportunes per al compliment del que s'hagi
convingut, i en aquest sentit els plecs de clàusules administratives,
generals i particulars, han de contenir les declaracions precises
sobre la manera d'exercir aquesta potestat administrativa. ( Art 94
del Reial Decret 1089/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament general de la llei de contractes de les administracions
públiques, en endavant RLC 2001)



1.2 COMPLIMENT DEL CONTRACTE
• L’article 189 de la LCSP diu que els contractes s’han de complir segons les

seves clàusules, sense perjudici de les prerrogatives que ostenta l’òrgan de
contractació d’interpretar els contractes administratius, resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès
públic, declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de
l’execució del contracte, suspendre’n l’execució, acordar-ne la resolució i
determinar els efectes d’aquesta.

• No obstant, s’ha de destacar que les parts del contracte no estan
obligades únicament per les seves clàusules, sinó que també queden
vinculats per les conseqüències que es deriven de les esmentades
clàusules que segons la naturalesa del contracte siguin conformes als
principis de bona fe al ús i a la llei, i es que la JCCA del Estat en el seu
informe 2/1996 de 2 de març diu que als contractes administratius els hi
es d’aplicació plena el que estableix l’art 1258 del CC.



• El compliment o execució del contracte es realitza a risc i ventura del contractista,
sense perjudici dels casos de força major previstos per al contracte d’obres al art
239, destacant que aquests supòsits no son aplicables a la resta de contractes, i
així ho va interpretar també la JCCA del estat en el seu dictamen 10/01 de 3 de
juny, no obstant, amb l’actual llei aquest supòsits també son d’aplicació a les
concessions, tant d’obres com de serveis, per remissió expressa a aquests supòsits
pels art 270.2 i 290.4 LCSP respectivament.

• Conseqüentment amb l’exposat, l’adjudicatari executa el contracte assumint
solament ell les contingències que puguin produir-se com a conseqüència de
l’execució del contracte i està obligat a complir el contracte en els termes pactats i
dins del termini ( tant els parcials com el final), fixat per la realització del mateix,
entenent-se complert el contracte pel contractista quan aquest hagi realitzat,
d’acord amb els termes d’aquest i a satisfacció de l’Administració, la totalitat de la
prestació, requerint-se en tot cas per part de l’administració per la seva
constatació un acte formal i positiu de recepció o conformitat dins del mes
següent al lliurament o realització de l’objecte del contracte, o en el termini que es
determini en el plec de clàusules administratives particulars per raó de les seves
característiques. Així com també ha d’assumir la responsabilitat pels danys causats
a tercers com a conseqüència de l’execució del contracte, llevat de determinats
casos, als que ens hi referirem mes endavant.



• Per tant, en una primera aproximació dels termes, es pot concloure
que l’obligació principal del contractista es el compliment del
contracte ( la realització del seu objecte) en els terminis fixats i a
satisfacció de la mateixa administració.

• Mentre que per l’administració, la seva obligació principal es el
pagament del preu dins del termini corresponent (al que mi referiré
mes endavant), en concepte de contraprestació d’aquell.

• No obstant, juntament amb aquestes obligacions de les parts que
es qualifiquen de principals, les parts també n’han de complir
altres, i la concreció de les mateixes dependrà del contingut de les
prestacions d’aquell concret contracte i de les prescripcions que
hagi fixat l’administració en el plecs, i en aquest sentit, l’article 211
de la LCSP, expressament diu que constitueix una causa de resolució
del contracte, no solament l’incompliment de l’obligació principal
sinó de la resta d’obligacions que tinguin caràcter d’essencials, les
quals no es fixen en l’esmentat article, ja que, les mateixes depenen
de les singularitats de cada contracte, pel que s’hauran de fixar en
els plecs.



1.2.1 PRINCIPI DE RISC I VENTURA I 
EQUILIBRI ECONÒMIC DEL CONTRACTE

• Com s’ha comentat, el principi de risc i ventura comporta que
l’adjudicatari executa el contracte assumint solament ell les
contingències que puguin produir-se com a conseqüència de
l’execució del contracte, no obstant, el mateix art 197 LCSP disposa
expressament una excepció en relació al contracte administratiu
d’obres quan fa una remissió expressa a l’art 239 de la LCSP.

• Precepte aquest que es refereix als supòsits de força major, els qual
també son aplicables com també s’ha comentat a les concessions,
tant d’obres com de serveis, i que en cas que concorri qualsevol
d’aquests supòsits, el contractista tindrà dret a una indemnització
pels danys i perjudicis que se li haguessin produït durant l’execució
del contracte, sempre que no existeixi actuació imprudent per la
seva part, essent els supòsits els següents:



• Els incendis causats per l’electricitat atmosfèrica.

• Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com
sismes submarins, terratrèmols, erupcions
volcàniques, moviments del terreny, temporals
marítims, inundacions o altres de semblants.

• Les destrosses ocasionades violentament en
temps de guerra, robatoris tumultuosos o
alteracions greus de l’ordre públic.



• En virtut d’aquest principi de risc i ventura, el
contractista assumeix els riscos de l’execució del
contracte, havent-lo de complir en els termes que
s’han pactat, ja que, l’operativa d’aquest principi, segon
el TS, (ex. STS de 18 de juny de 2004 o STS 30 de juny
de 2009) està dirigida a evitar ulteriors modificacions
del preu de contracte inicialment estipulat, sota el
pretext del possible augment de la onerositat de la
prestació objecte del contracte per circumstàncies
externes al propi contracte, per tant, aquest principi
consagra la regla tradicional de que el contractista ha
de suportar les conseqüències derivades de
circumstàncies no previstes en el contracte i no
imputables a l’administració



• No obstant, s’ha de destacar també, que no es
viable jurídicament configurar l’esmentat principi
de risc i ventura amb tanta amplitud que cobreixi
qualsevol contingència imposant a l’adjudicatari
el deure de suporta-la sense ser compensat.

• Conseqüentment, de conformitat amb la
jurisprudències del TS, aquest principi, té a més a
més, dels casos de força major altres excepcions.
Així, com a corol·lari d’aquesta argumentació es
pot portar a col·lació el Dictamen del Consell
d’Estat 1730/2000 de 25 de maig, que estableix
que:



• “la regla essencial de la contractació administrativa es que
l’execució del contracte es realitza a risc i ventura del contractista, i
això significa que el contractista assumeix amb caràcter general, les
conseqüències derivades de tots els riscos derivats de l’execució del
contracte, llevat d’aquells casos en que l’ordenament jurídic prevegi
la cooperació a aquests efectes, de la pròpia administració
contractant, cas per exemple de la força major, de la revisió de
preus, del “factum principis o de la doctrina del risc imprevisible),
amb l’objecte de restaurar l’equilibri econòmic de la relació
contractual. Conseqüentment, la major onerositat de les obres per
causa de circumstàncies o contingències sobrevingudes, que no
siguin imputables a l’administració, no comporten cap efecte
indemnitzatori, i els ha de suportar en principi y amb caràcter
general el contractista, quan no operi cap dels límits al principi de
risc i ventura esmentats”.



• Destacant també, que l’equilibri econòmic del
contracte, també pot veure’s alterat per l’exercici
del ius variandi del contracte per part de
l’administració.

• El ius variandi, la revisió de preus i els casos de
força major, son objecte de comentari en un altra
part de la ponència pel que em remeto al que es
dirà més endavant sobre aquestes figures,
limitant l’exposició en aquest punt a les altres dos
institucions que poden alterar també l’equilibri
econòmic del contracte, que son el factum
principis i la doctrina del risc imprevisible.



Factum principis

• Aquesta institució, a diferència del ius variandi, es refereix a
l’adopció de mesures administratives generals, que tot i que no
modifiquin directament l’objecte del contracte, ni tampoc ho
pretenguin, incideixen o repercuteixen sobre ell fent-lo més onerós
per al contractista sense culpa d’aquest.

• El Consell d’Estat, en el seu Dictamen 1598/2002 de 31 d’octubre,
diu que, “existeix factum principis quan l’administració està
vinculada amb un particular i lesiona la matèria econòmica
sinal·lagmàticament acordada a través d’un acte propi, nascut del
poder general del imperium. Es tracta en definitiva, de intervencions
administratives de caràcter general no exclusivament referides a un
contracte, però que comporten un canvi en les condicions externes
de l’execució del contracte. I s’exclouen els supòsits en els que
l’actuació de l’administració hagi esta afectada per circunstàncies
alienes al seu poder de decisió, supòsist en que no concorrerà el
factum principis



• S’ha de destacar que en el concepte de
Factum principis, seguin a un sector doctrinal,
aquest acte de l’administració que implica un
canvi en les condicions d’execució del
contracte, pot provenir de la mateixa
administració adjudicatària del contracte, o
d’una altra, es suficient en que aquest acte
provingui d’un poder públic.



• També s’ha de tenir present, d’acord amb
l’esmentat dictamen del Consell d’Estat, que la
compensació que neixi del Factum principis té
naturalesa extracontractual, i tot i que la
compensació s’hagi de liquidar en el si del
contracte en el que el factum principis ha incidit,
aquesta compensació s’ha de satisfer en virtut del
principi general de responsabilitat patrimonial
que pesa sobre les administracions públiques per
les lesions que infereixi als ciutadans com a
conseqüència del seu funcionament normal o
anormal.



I Segueix dient l’esmentat dictamen del Consell d’Estat que son
requisits per que procedeixi la indemnització de la lesió causada al
contractista mitjançant el factum principis els següents:

• Que l’ús de les potestats públiques de imperium resulti imprevisible
i extraordinari tenint en compte les circumstàncies del contracte

• Que s’hagi produït al contractista un dany cert i especial
• Que no existeixi altres mecanismes que permetin compensar el

dany en el si de la relació contractual existent, com per exemple la
revisió de preus

• Que no es pot invocar el factum principis quan l’actuació dels
poders públics estigui expressament prevista en el contracte, i
també les seves conseqüències



S’ha de destacar, que el segon dels supòsits previstos a
l’art 270.2 de la LCSP, que es refereix al restabliment del
equilibri econòmic de la concessió, es refereix al factum
principis, essent la literalitat d’aquest precepte la
següent:
“S’ha de restablir l’equilibri econòmic del contracte, en
benefici de la part que correspongui, en els supòsits
següents:

• Quan actuacions de l’Administració pública concedent,
pel seu caràcter obligatori per al concessionari,
determinin de forma directa la ruptura substancial de
l’economia del contracte.”



Exemples del factum principis
• Com a exemple de factum principis, que ha estat apreciat pel TS,

podem fer referència al tractat en la seva sent. de 10 de juny de
1987, en la que considera que el reconeixement que es fa per Ordre
Ministerial de 5 d’agost de 1976 al dret dels exportadors a que les
diferències de cotització del dolar USA, com a conseqüència de la
devaluació de la pesseta siguin compensades per l’administració, es
un supòsit d’indemnització derivada del factum principis

• la construcció d’una autovia paral·lelament al traçat d’una
autopista, autovia que no estava prevista ni era presumible la seva
existència en el moment de la licitació del contracte

• la construcció d’un aparcament públic gratuït paral·lelament a una
zona d’estacionament limitat explotada per un contractista en virtut
d’un contracte de concessió de serveis



En aquest cas es produeixen tots els requisits del factum principis.

• acte de l’administració que implica un canvi en les condicions
d’execució del contracte, en virtut de les potestats públiques de
imperium, que es materialitza en el primer cas en la devaluació de
la pesseta, en el segon en la construcció de l’autovia, i en el tercer
en la construcció del pàrquing.

• Dany cert i especial, que es materialitza en un increment de
l’onerositat del contracte produït també per la devaluació de la
pesseta, i en els altres casos en una reducció de la demanda dels
usuaris

• No hi ha d’haver cap altre mecanisme que permeti compensar el
dany

• El fet de la possibilitat de devaluar la pesseta així com les
construccions esmentades de l’autovia i pàrquing, i les
conseqüències que es podien derivar d’aquesta mesura no han
d’estar previstes en el contracte



Doctrina del risc imprevisible

• En els supòsits del ius variandi i del factum
principis l’equilibri econòmic del contracte es
trenca en contra del contractista per actes de
l’administració, però junt a aquest supòsits
n’existeix un altre en el que per situacions o
actes, imprevistos o imprevisibles des d’un punt
de vista objectiu, i per tant extraordinaris,
totalment aliens a l’actuació de l’administració
així com del contractista, l’esmentat equilibri
econòmic es trenca de forma notablement
onerosa i desproporcionada per l’adjudicatari, es
el que es coneix com doctrina de risc
imprevisible.



• La LCSP no recull expressament el risc
imprevisible, si bé cal considerar-lo aplicable, ja
que, ha esdevingut un principi jurisprudencial, i
entre altres es pot esmentar com a definitòries
d’aquesta doctrina la STS de 14 de març de 1985
o de 30 de juny de 2009 i de 10 de novembre de
2009.

• A més a més s’ha de destacar que a nivell local,
tant l’art 127.2b) del reglamento de Servicios,
com l’art 249.b del ROAS, quan parla del deures
del cedent, si que parla d’aquesta institució, quan
estableix en el que aquí importa que:



L’ens local titular del servei objecte de la
concessió ha de:
• Mantenir l’equilibri financer de la concessió. A

aquest efecte, …………….ha de revisar les
tarifes i subvencions quan, encara que no hi
hagi modificacions del servei, circumstàncies
anormals i imprevisibles sobrevingudes
determinin, en qualsevol sentit, la ruptura de
l’equilibri econòmic.



Per tal d’apreciar el risc imprevisible, d’acord amb la jurisprudència del
suprem es necessari que concorrin dos requisits:
1. Que concorri un fet posterior a la formalització del contracte que

objectivament no era previsible en el moment de la formalització del
mateix, i que per tant no pugui imputar-se a una falta de previsió del
contractista. D’acord amb la STS de 30 de juny de 2010, “ la
imprevisibilitat contempla supòsits que sobrevenen amb caràcter
extraordinari i que alteren de forma molt notable l’equilibri econòmic del
contracte, sobrepassant els límits raonables d’aleatorietat que comporta
la licitació.

2. Que el fet incideixi directament en l’equilibri econòmic del contracte,
trencant-lo de forma desproporcionada i de forma notòriament més
onerosa per al contractista. En aquest cas ens trobem davant de
conceptes jurídics indeterminats, de forma que determinar quan un fet
imprevisible trenca de forma desproporcionada i notòriament més
onerós per al contractista l’equilibri econòmic d’un contracte ho hauran
de decidir cas per cas els tribunals.

• S’ha de destacar que la compensació en aquests casos al contractista
també s’efectua mitjançant indemnització in virtut de la institució de la
Responsabilitat Patrimonial de l’Administració



Exemples de Risc imprevisible 

• A tall d’exemple l’Audiencia Nacional, en la seva sentencia de 14 de juliol de 2010,
va considerar com a risc imprevisible l’augment extraordinari de los “ ligantes
asfalticos” que van comportar un augment del contracte del 10,71%, circumstancia
que si be va ser objecte de regulació al plec, ja que, preveia la clàusula de revisió
de preus, la revisió pactada, segons es desprèn de l’informe pericial no permetia
fer front a aquest augment del 10;71% del preu del contracte

• Finalment, s’ha de destacar que s’ha discutit doctrinalment si la crisis econòmica
viscuda en els darrers anys podia esser considerada coma risc imprevisible, sobre
aquest aspecte, es pot portar a col·lació l’informe 18/2012, de 19 de septiembre,
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma
d’Aragó, que expressament diu que “Entre altres circumstàncies, la crisi econòmica
mundial que es va produir a l'any 2008, i que afectà singularment Espanya, és
segur que també hi haurà influït en la disminució de la demanda d'usuaris de la
residència d'avis, ja que ha provocat una retracció en l'activitat econòmica. Però
totes aquestes circumstàncies podien ser conegudes pels licitadors, si la seva
anàlisi de la situació, i les consegüents previsions, s’haguessin ajustat a les dades
reals, i no atenent a expectatives que no responien als fets, que és el que aquí ha
succeït, d’aquí que no es pugui parlar de la concurrència d’un risc imprevisible”



1.1.2 EL PAGAMENT DEL PREU
• Com ja s’ha comentat, en contraprestació per l’execució del objecte

contracte, front al dret del empresari, es troba l’obligació per part
de l’administració de pagar el preu per la prestació desenvolupada, i
a això fa referència l’art 198 de la LCSP, quan el seu apartat primer
estableix que “El contractista té dret a l’abonament del preu
convingut per la prestació realitzada en els termes que estableixen
aquesta Llei i el contracte”, establin el seu apartat segon que “El
pagament del preu es pot fer de manera total o parcial, mitjançant
abonaments a compte o, en el cas de contractes de tracte
successiu, mitjançant pagament en cada un dels venciments que
s’hagin estipulat”

• No obstant, cal tenir present que en determinats contractes,
bàsicament els de concessió de servei, es l’adjudicatari el que té
que pagar un cànon a l’administració per l’explotació del servei,
pagament que no es l’objecte d’estudi d’aquest apartat.



• Doncs be, en una primera aproximació dels termes, s’ha de
destacar que des d’un punt de vist econòmic, la contractació
pública a la UE representa aproximadament el 17% del seu
producte interior brut, i que per fer-nos una idea representa
aproximadament el 50% del PIB d’Alemanya.

• Doncs be, si tenim en compte aquesta circumstància, i li afegim la
distorsió que suposava per la petita i mitjana empresa la morositat,
així com la diferent regulació de la mororisitat que existia entre els
diferents estats membres, no es d’estranyar que l’any 2000 es
s’aprovés Directiva 2000/35/CE de 29 de juny de 2000, per la que
s’estableixen mesures contra la morositat en les operacions
comercials, Directiva que ha estat derogada per la Directiva 2011/7
UE de 16 de febrer de 2011.

• A nivell Intern la Directiva del 2000, no va ser transposada fins a la
aprovació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre per la que
s’estableixen mesures contra la morositat en les operacions
comercials, llei que ha sigut objecte de diferents modificacions, i
entre altres per transposar l’esmentada Directiva de 2011.



• Feta aquesta primera aproximació, s’ha destacar que
un dels requisits necessaris per tal de que els òrgans
de contractació puguin celebrar contractes es la fixació
del preu del mateix, i si be, en la seva determinació
aquests òrgans gaudeixen d’una certa discrecionalitat,
la llei de contractes, els imposa que la determinació del
seu import ha de ser l’adequada per a l’efectiu
compliment del contracte mitjançant la correcta
estimació del seu import, i per això haurà d’atenir-se al
preu general de mercat en el moment de fixar el
pressupost base de licitació.

• I si s’escau, l’esmentat òrgan haurà de preveure el
criteris objectius que permetin identificar els casos en
que una oferta es consideri amb valors anormals o
desproporcionats,

• Tot això de conformitat amb l’art 102.3 LCSP



• D’aquest art 102 també es desprès, en relació amb altres art de la llei, com
p.e el 198 i 302, que:

1. Els contractes del sector públic han de tenir sempre un preu cert, no
obstant, excepcionalment es poden subscriure contractes amb preus
provisionals quan, després de la tramitació d’un procediment negociat,
d’un diàleg competitiu o d’un procediment d’associació per a la
innovació, es posi de manifest que l’execució del contracte ha de
començar abans que la determinació del preu sigui possible per la
complexitat de les prestacions o la necessitat d’utilitzar una tècnica
nova, o que no hi ha informació sobre els costos de prestacions
anàlogues i sobre els elements tècnics o comptables que permetin
negociar amb precisió un preu cert

2. En el preu s’entén inclòs l’import que s’ha d’abonar en concepte
d’impost sobre el valor afegit, que en tot cas s’ha d’indicar com a partida
independent.

3. Amb caràcter general, el preu s’ha d’expressar en euros, no obstant això,
en els contractes es pot preveure que la totalitat o una part del preu se
satisfaci en moneda diferent de l’euro. En aquest supòsit s’ha d’expressar
en la divisa corresponent l’import que s’hagi de satisfer en aquesta
moneda, i s’ha d’incloure una estimació en euros de l’import total del
contracte.



4. El preu s’ha d’abonar al contractista en funció de la prestació
realment executada i d’acord amb el que s’ha pactat, i podrà fer-se de
manera total o parcial, mitjançant abonaments a compte o, en el cas
de contractes de tracte successiu, mitjançant pagament en cada un
dels venciments que s’hagin estipulat, i inclús quan raons tècniques o
econòmiques degudament justificades ho aconsellin en el contractes
de subministrament, el pagament del preu total dels béns a
subministrar pot consistir part en diners i part en el lliurament d’altres
béns de la mateixa classe, sense que, en cap cas, l’import d’aquests
pugui superar el 50 per cent del preu total.

5. Finalment s’ha de destacar, que es prohibeix el pagament ajornat
del preu en els contractes de les administracions públiques, excepte en
els supòsits en què el sistema de pagament s’estableixi mitjançant la
modalitat d’arrendament financer o d’arrendament amb opció de
compra, així com en els casos en què aquesta o una altra llei ho
autoritzi expressament, destacant en aquest punt que la JCCA del Estat
en el seu informe de 10/2011, va establir que les lleis que estableixin
aquestes excepcions han de esser estatals, ja que, el precepte que
recull aquesta possibilitat, art 102.8, de caràcter de bàsic.



• Per la seva part, com hem comentat, el preu s’ha d’abonar
al contractista en funció de la prestació realment executada
i d’acord amb el que s’ha pactat, es a dir, per abonar-lo,
l’empresa adjudicatària haurà d’haver realitzat la
corresponent prestació, però sense que això vulgui dir , que
l’empresari no pugui tenir dret a percebre a la iniciació de
l’execució del contracte abonaments a compte per al
finançament de les operacions preparatòries del contracte,
exigint l’art 198.3 de la llei de contractes que el contractista
haurà d’assegurar aquests pagaments a compte mitjançant
la corresponent prestació de garantia.

• Com a exemples per al contracte d’obres, podem fer
referencia als pagaments a compte per al proveïment de
materials així com per raó de les instal·lacions i els equips
necessaris per a l'obra, supòsits regulats als art 155 i 156
del RLC 2001



Termini de pagament:
1. De l’art 198 LCSP es desprèn que: L’administració té

l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents
a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels
documents que acreditin la conformitat amb el que
disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats,

2. Si l’administració es demora, ha d’abonar al contractista, a
partir del compliment del termini esmentat de trenta dies,
els interessos de demora i la indemnització pels costos de
cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, abans
esmentada.

3. l’Administració ha d’aprovar les certificacions d’obra o els
documents que acreditin la conformitat amb el que
disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats
dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels
béns o la prestació del servei



4. Per tal que a l’inici del còmput de termini
es puguin meritar interessos, el contractista ha
d’haver complert l’obligació de presentar la
factura davant el registre administratiu
corresponent en el termini de trenta dies des de
la data de lliurament efectiva de les mercaderies
o la prestació del servei, i aquesta factura
s’haurà de presentar en la forma i en els termes
que estableix la normativa vigent sobre factura
electrònica,( en concret en els termes previstos
a la llei 25/2013)



• D’altra banda, s’ha de destacar que tant la
jurisprudència, com la JCCA del Estat, han manifestat la
indisponiblitat de les parts d’aquets terminis de
pagament establerts a la normativa contractual,

• A tall d’exemple, es pot portar a col·lació la STSJ de
Catalunya de 27 de gener de 2003. De l’esmentada
sentència es desprèn que la LCSP fixa aquests terminis
de pagament com a màxims, i conseqüentment el
principi de llibertat de pactes no pot prevaldre sobre el
contingut de normes imperatives com es l’actual art
198 de la LCSP.

• En un sentit similar s’ha pronunciat la JCCA de
Catalunya en el seu informe de 7/1997 de 11 de juliol o
de la JCCA de l’Estat de 5/2005 de 11 de març.



• Pel que fa a la quantificació dels interessos de demora, s’ha
de destacar en un primer terme que l’art 7.1 de la Llei
3/2004, estableix que l'interès de demora a abonar per part
del deutor serà el que resulti del mateix contracte i, en
absència de pacte, l'interès de demora que el deutor estarà
obligat a pagar serà la suma del tipus d'interès aplicat pel
Banc Central Europeu a la seva més recent operació
principal de finançament realitzada abans del primer dia
del semestre natural de que es tracti més vuit punts
percentuals.

• Destacant que l’art 9.1 in fine de l’esmentada llei, estableix
que aquesta possible modificació de l’interès de demora, (
es a dir, el que depèn de pacte entre les parts) no serà
d’aplicació a les operacions comercials realitzades per les
administracions, pel que, aquest en el cas de les
corporacions locals serà l’esmentat tipus d'interès fixat pel
banc Central Europeu incrementat en 8 punts percentuals.



• Pel que fa al anatocisme, es a dir, a la possibilitat
que els mateixos interessos es puguin capitalitzar
i produir a la seva vegada interessos, el TS
estableix, entre altre en les seves sent. de 23 de
març de 1998 o de 29 d’abril de 2002, que davant
el silenci de la legislació contractual sobre aquest
aspecte, sempre que els interessos sobre els
interessos siguin vençuts i líquids, resultaran
d’aplicació les normes de dret privat, en concret
el que estableix l’art 1109 del CC , que
expressament diu que “els interessos vençuts
meriten l’interès legal des de que son
judicialment reclamats”.



• En quan al dret que té el contractista a la
indemnització pels costos de cobrament, destacar
que al marge dels interessos, l’art 8 de la Llei
3/2004 diu que “quan el deutor incorri en mora,
el creditor tindrà dret a cobrar del deutor una
quantitat fixa de 40 euros, afegint el seu aparat
segon que “A més, el creditor tindrà dret a
reclamar al deutor una indemnització per tots els
costos de cobrament degudament acreditats que
hagi patit a causa de la mora d'aquest i que
superin la quantitat indicada en el paràgraf
anterior de 40 euros”.



Prescripció

• Pel que fa referencia a la prescripció del
pagament del preu i dels interessos en
concepte de demora en un contracte
administratiu, hem de recorre al que estableix
sobre la prescripció l’art 25 de la Llei 47/2003
General pressupostaria, en virtut del qual
podem es pot assenyalar que el termini de
l’esmentada prescripció es de 4 anys



Dret del empresari a la suspensió del 
contracte per demora en el pagament

• Sobre la suspensió s’ha de destacar que l’art 198.5 LCSP estableix que
quan “la demora en el pagament és superior a quatre mesos, el
contractista pot procedir, si s’escau, a la suspensió del compliment del
contracte, i ha de comunicar a l’Administració, amb un mes d’antelació,
aquesta circumstància, als efectes del reconeixement dels drets que
puguin derivar de la suspensió, en els termes que estableix aquesta Llei”.
Termini que es computa des de la data de inici del termini de trenta dies
que té l’administració per efectuar el pagament del preu.

• Als efectes d’aquesta suspensió, de conformitat amb el que estableix l’art
208 LCSP s’ha d’estendre una acta, d’ofici o a sol·licitud del contractista, en
la qual s’han de consignar les circumstàncies que l’han motivat i la situació
de fet en l’execució d’aquell, afegint l’art 103 del RLC de 2001 que
l’esmentada acta l'ha de signar un representant de l'òrgan de contractació
i el contractista, i s'ha d'estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a
comptar de l'endemà del dia en què s'acordi la suspensió.



• De l’esmentat precepte 198.5 de la LCSP s’ha
de destacar que el Consell d’Estat en el seu
informe 2891/2000 de 2 de novembre, ha
establert que “ no es necessari un acord
administratiu per que tingui lloc la suspensió
esmentada en aquest art 198.5, però si que
serà necessari per al reconeixement dels drets
que aquesta situació de suspensió comporta
pel contractista”.



Els drets dels contractista en situació de suspensió del contracte son segons art 208.2 LCSP els
següents:

1. El dret a que l’Administració li aboni els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest amb
subjecció a les regles següents:

A) Llevat que el plec que regeixi el contracte estableixi una altra cosa, son indemnitzables els
conceptes següents:

• Despeses per manteniment de la garantia definitiva.
• Indemnitzacions per extinció o suspensió dels contractes de treball que el contractista tingui

concertats per a l’execució del contracte en el moment d’iniciar-se la suspensió.
• Despeses salarials del personal que necessàriament hagi de quedar adscrit al contracte

durant el període de suspensió.
• Lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips sempre que el

contractista acrediti que aquests mitjans no es van poder utilitzar per a altres fins diferents
de l’execució del contracte suspès.

• Un 3 per 100 del preu de les prestacions que hauria d’haver executat el contractista durant el
període de suspensió, de conformitat amb el que preveuen el programa de treball o el mateix
contracte.

• Les despeses corresponents a les pòlisses d’assegurança subscrites pel contractista previstes
en el plec de clàusules administratives vinculades a l’objecte del contracte.



B) Només s’han d’indemnitzar els períodes de
suspensió que estiguin documentats en l’acta
corresponent. El contractista pot demanar que
s’estengui l’acta esmentada. Si l’Administració no
respon a aquesta sol·licitud, s’entén, llevat que
hi hagi una prova en contra, que s’ha iniciat la
suspensió en la data assenyalada pel
contractista en la seva sol·licitud.
C) El dret a reclamar prescriu al cap d’un any
comptat des que el contractista rebi l’ordre de
reprendre l’execució del contracte



• S’ha de matisar que quan el Consell d’estat diu que el reconeixement dels drets
d’aquest art 208.2 requereix un acord del òrgan de contractació, s’ha de destacar
que la manca d’un acte administratiu exprés de suspensió per part de
l’administració no pot esser un obstacle a aquesta indemnització, i més si tenim
present que la lletra b d’aquest art 208.2 diu que “El contractista pot demanar que
s’estengui l’acta esmentada. Si l’Administració no respon a aquesta sol·licitud,
s’entén, llevat que hi hagi una prova en contra, que s’ha iniciat la suspensió en la
data assenyalada pel contractista en la seva sol·licitud, reconeixent-se en aquest
cas, d’acord amb el Consell d’Estat, els esmentats drets. ( en aquest cas es
produeix silenci adm. Positiu) .

• D’altra banda s’ha de destacar, que en algunes ocasions, en lloc de la suspensió, ha
estat ponderat l’interès públic que es deriva de l’execució del contracte, prevalent
l’esmentat interès públic sobre el dret de suspensió del contracte del adjudicatari,
com per exemple aquest fet s’ha posat de manifest en la STS de 27 de juny de
2003.

• Finalment s’ha de destacar que aquest règim de suspensió no es d’aplicació al
contracte de concessió, ni al d’obres ni al de serveis ( art 251 i 286 LCSP
respectivament)



Dret del empresari a la resolució del 
contracte per demora en el pagament

• Sobre la resolució del contracte s’ha de destacar que l’art 198.6 LCSP
estableix que “Si la demora en el pagament de l’Administració és superior
a sis mesos, el contractista té dret, així mateix, a resoldre el contracte i al
rescabalament dels perjudicis que com a conseqüència d’això se li
originin”, termini que es computa des de la data de inici del termini de
trenta dies que té l’administració per efectuar el pagament del preu.

• Pel que fa al embargament dels abonaments a compte, destacar que l’art
198.7 de la LCSP, estableix la possibilitat d’embargament dels pagaments a
compte per l’execució del contracte, però només per aquests casos:

1. Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en
l’execució del contracte i de les quotes socials que en deriven.

2. Per al pagament de les obligacions contretes pel contractista amb els
subcontractistes i subministradors referides a l’execució del contracte.



cessió dels crèdits o cobraments
• Finalment s’ha de fer referència a la possibilitat de cessió dels crèdits o

cobraments, al respecte, s’ha de destacar que l’art 200 LCSP estableix que «els
contractistes que tinguin dret de cobrament davant de l’Administració, el poden
cedir conforme a dret.

• Aquest art 200, estableix únicament com a requisit per l’efectivitat de la cessió
front de l’administració, el fet que s’hagi notificat de forma fefaent i prèviament a
la mateixa administració del acord de transmissió dels drets de cobrament entre el
cessionari i el cedent, però sense que sigui necessari per l’efectivitat de la cessió,
l’acceptació de l’esmentada cessió per part de l’administració ( informe 63/1996
JCCA Estat de 18 de desembre).

• Tant mateix, s’ha de destacar que si s’hagués constituït aquell negoci jurídic de
cessió però aquest no es comunica de forma fefaent a l’administració, els
manaments de pagament a nom del contractista tindran efecte alliberador per
l’administració, tal com estableix l’art 1527 CC, que diu que “el deutor que abans
de tenir coneixement de la cessió satisfaci al creditor, quedarà alliberat de la
obligació”.

• S’ha de destacar que la JCCA del estat en el seu informe de 42/2000 de 21 de
desembre, requereix a més a més del requisits de la notificació fefaent, la presa de
rao pels serveis de comptabilitat en un llibre de registre de transmissions de drets
de cobrament habilitat a aquest efecte.



• Sobre aquesta cessió de crèdit s’ha de destacar també que
l’empresa adjudicatària no es deslliga totalment de l’esmentat
crèdit, així, el TS, en les seves sent de 28 de setembre de 1993, 3
d’octubre de 2000 i de 17 de desembre de 2001, considera que
l’empresa adjudicatària del contracte que cedeix el dret de
cobrament es la que està legitimada per reclamar a l’administració
els interessos per la demora en el pagament de la certificació
endossada, “al ser aquest el veritable perjudicat per l’esmentada
demora en el pagament de les certificacions d’obra, ja que, l’entitat
endossatària descompta una quantitat variable en funció de la
quantia de la certificació i del temps de demora” ( per tant, aquesta
entitat no assumeix cap risc) d’aquí que sigui l’adjudicatari el
legitimat per reclamar els interessos que li permetin pal·liar els
perjudicis soferts pel retràs, ja que, el cost d’aquesta cessió, com
més es demora l’administració en el pagament més elevat es.

• Finalment sobre la cessió, s’ha de destacar que el crèdit pot ser
objecte de una pluralitat de cessions successives, al l’únic requisit,
com ja s’ha comentat que cadascuna d’elles sigui notificada de
forma fefaent a l’administració.



1.2.3 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE, 
ESPECIAL REFERÈNCIA A LES OBLIGACIONS EN MATÈRIA 

MEDIAMBIENTAL, SOCIAL O LABORAL EN LA BASE D’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE.

• Sobre aquest tema, destacar en primer lloc que la Directiva
2014/24, regula determinats aspectes que afecten a la fase
d’execució del contracte, i que les tractarem a continuació,
com son les obligacions en matèria mediambiental, social i
laboral, que a la LCSP venen regulades a l’art 201; Les
condicions especials d’execució del contracte, que es
regulen a l’art 202 LCSP; i les modificacions del contracte,
que es regulen als art 203 a 207 de la LCSP.

• En aquest apartat hem centraré en els dos primers
aspectes, deixant per més endavant la modificació del
contracte.



• Aquests tres aspectes dins de l’estructura de la LCSP estan inclosos
dins de les normes que regulen els contractes de les
administracions públiques

• No obstant, s’ha de destacar que les normes que regulen aquests
tres aspectes també s’apliquen als contractes privats que celebrin
els poders adjudicadors que no tenen la consideració
d’administració pública, i es que tant l’art 26.3 de la LCSP, com l’art
319.1 de la mateixa, estableixen que “ Els efectes i l’extinció dels
contractes subscrits pels poders adjudicadors que no pertanyin a la
categoria d’administracions públiques s’han de regir per normes de
dret privat. No obstant això, és aplicable el que disposen els articles
201 sobre obligacions en matèria mediambiental, social o laboral;
202 sobre condicions especials d’execució; 203 a 205 sobre supòsits
de modificació del contracte; 214 a 217 sobre cessió i
subcontractació, i 218 a 228 sobre racionalització tècnica de la
contractació

• Pel contrari per les entitats del sector públic, que no tenen el
caràcter de poder adjudicador, tant la fase de d’execució com
l’extinció del contracte es regeixen per les normes de dret privat, i
així es desprèn de l’art 26.4 en relació al art 322 LCSP.



• Feta aquesta primera consideració de la matèria, s’ha
de destacar que tal com consta al considerant dos de la
Directiva 2014/24, la contractació pública desenvolupa
un paper clau en l’estratègia europea 2020 establerta
en la comunicació de la Comissió de 3 de març de
2010, sota el títol “ Europa 2020, una estratègia per a
un creixement intel·ligent, sostenible e integrador”.

• Doncs be, al oferí la contractació pública la possibilitat
d’aconseguir aquests objectius fixats en la estratègia
2020, els aspectes mediambiental, socials i laborals
ocupen un lloc molt important dins de la contractació
pública, aspectes que es manifesten no solament en la
fases de la licitació dels contractes, sinó també en la
fase d’execució.



• Per l’exposat, no es estrany que el paràgraf tercer de l’article primer
de la llei de contractes estableixi de forma expressa que “En tota
contractació pública s’han d’incorporar de manera transversal i
preceptiva criteris socials i mediambientals sempre que tinguin
relació amb l’objecte del contracte, en la convicció que la seva
inclusió proporciona una millor relació qualitat-preu en la prestació
contractual, així com una major i millor eficiència en la utilització
dels fons públics”.

• Doncs be, seguin l’esquema fixat per ALFREDO RAMOS, els aspectes
mediambientals, socials i laborals, dins de la contractació pública,
els podem trobar tant en la fase de selecció dels licitadors, com en
la fase d’adjudicació del contracte, com en la fase d’execució del
contracte.

• Destacant que per indicacions del programa del temari en aquest
punt em centraré en els criteris adoptats per l’òrgan de contractació
sobre aquells aspectes en la fase d’execució del contracte en
concepte de condicions especials d’execució del contracte



obligacions aplicables en matèria mediambiental, social 
o laboral

• Al respecte, s’ha de destacar que l’article 201 LCSP, estableix en el
que aquí importa que “Els òrgans de contractació han d’adoptar les
mesures pertinents per garantir que en l’execució dels contractes
els contractistes compleixen les obligacions aplicables en matèria
mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió
Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions
de dret internacional mediambiental social i laboral que vinculin
l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V”, que es refereix
una llista de convenis internacionals en l’àmbit social i
mediambiental que son d’obligat compliment.

• I afegeix aquest art 201, que “L’incompliment de les obligacions
referides en el primer paràgraf i, en especial, els incompliments o
els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius
que sigui greu i dolosa, dona lloc a la imposició de les penalitats a
què es refereix l’article 192”.



Condicions especials d’execució del contracte

• Una de les novetats que la derogada directiva 2004/18 va introduir en el
seu art 26, transposada al també derogat art 102 de la LCSP del 2007, va
ser la possibilitat de que els òrgan de contractació poguessin establir
condicions especials en relació amb l’execució del contracte, sempre que
s’indiquessin a l’anunci de licitació i als plecs, poden fer referencia
aquestes condicions a aspectes de tipus socials o mediambientals.

• Aquesta possibilitat, també ha estat establert en la Directiva 2014/24, en
concret en el seu art 70, que expressament diu que “Los poderes
adjudicadores podrán establecer condiciones especiales relativas a la
ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del
contrato, en el sentido del artículo 67, apartado 3, y se indiquen en la
convocatoria de licitación o en los pliegos de la contratación. Dichas
condiciones podrán incluir consideraciones económicas o relacionadas con
la innovación, consideraciones de tipo medioambiental, social, o relativas
al empleo”.



• I aquesta norma comunitària ha estat
transposada a l’art 202 de la LCSP, precepte que
porta com a títol “de les condicions especials
d’execució del contracte de caràcter social, ètic,
mediambiental o d’un altre ordre”, si be aquesta
llei estableix una gran novetat, ja que, imposa
l’obligació al òrgan de contractació de fixar en el
plec de clàusules almenys una de les condicions
especials d’execució, relacionades amb la
innovació, de tipus mediambiental, social o
relatives al treball que es llisten a l’aparat segon
d’aquest art 202.



Essent el tenor literal d’aquest precepte el següent:

• “Els òrgans de contractació poden establir condicions
especials en relació amb l’execució del contracte,
sempre que estiguin vinculades a l’objecte del
contracte, en el sentit de l’article 145, no siguin
directament o indirectament discriminatòries, siguin
compatibles amb el dret comunitari i s’indiquin en
l’anunci de licitació i en els plecs.

• En tot cas, és obligatori establir en el plec de clàusules
administratives particulars almenys una de les
condicions especials d’execució entre les que enumera
l’apartat següent.”



• Per la seva part, el legislador comunitari, en la Directiva 2014/24, en
el seu considerant 104, estableix la naturalesa d’aquestes
condicions especials d’execució del contracte quan diu que:

“El propòsit de les condicions d'execució d'un contracte és establir
requisits específics en relació amb l'execució. De manera diferent a com
passa amb els criteris per a l'adjudicació de contractes, que
constitueixen la base per fer una avaluació comparativa de la qualitat
de les ofertes, les condicions d'execució d'un contracte constitueixen
requisits objectius fixos que no incideixen en l'avaluació de les ofertes.
Les condicions d'execució d'un contracte han de ser compatibles amb la
present Directiva sempre que no siguin directament o indirectament
discriminatòries i estiguin vinculades a l'objecte del contracte, que
comprèn tots els factors que intervenen en el procés específic de
producció, prestació o comercialització. L'anterior inclou les condicions
relatives al procés d'execució del contracte, però exclou els requisits
relatius a la política general de l’empresa”



• Tal com s’expressa en l’art 202 de la LCSP com en l’esmentada
directiva, les condicions que estableixi l’òrgan de contractació, han
d’estar vinculades al objecte del contracte, i com s’ha comentat, el
considerant 104, reiterant-se en el 97 en el seu darrer aparat,
estableixen que “ aquesta condició de que hi hagi un vincle amb
l'objecte del contracte exclou els criteris i condicions relatius a la
política general de responsabilitat corporativa. En conseqüència, els
poders adjudicadors no poden estar autoritzats a exigir als licitadors
que tinguin establerta una determinada política de responsabilitat
social o mediambiental de l'empresa”.

• Es a dir, els òrgans de contractació han de verificar que les
condicions especials d’execució del contracte relatives a aspectes
socials, mediambientals o laborals es compleixen en el procés
d'execució del contracte, però s’exclou que els òrgan de
contractació puguin exigir als licitadors que tinguin establerta una
determinada política de responsabilitat social o mediambiental de
l'empresa



A més a més, aquesta vinculació que ha d’existir entre la condició
especial i l’objecte del contracte redueix considerablement la facultat
de l’òrgan de contractació a l’hora de fixar les esmentades condicions
especials d’execució del contracte, fixant la pròpia llei de contractes en
el sisè apartat de l’art 145 LCSP el sentit que s’ha de donar a aquesta
vinculació: “Es considera que un criteri d’adjudicació (en el nostre cas
una condició especial d’execució del contracte), està vinculada a
l’objecte del contracte quan es refereixi o integri les prestacions que
s’hagin d’efectuar en virtut del contracte esmentat, en qualsevol dels
seus aspectes i en qualsevol etapa del seu cicle de vida, inclosos els
factors que intervenen en els processos següents:

a) en el procés específic de producció, prestació o
comercialització de, si s’escau, les obres, els subministraments

o els serveis, amb especial referència a formes de producció, prestació
o comercialització mediambiental i socialment sostenibles i justes;

b) o en el procés específic d’una altra etapa del seu cicle de
vida, fins i tot quan els factors esmentats no formin part de la seva
substància material.”



• Però aprofundint més en la qüestió, s’ha de destacar que, a
més a més, de que la condició especial ha d’estar vinculada
amb l’objecte del contractes, aquesta ha de esser
proporcional,

• I en aquest sentit de la Resolució 32/2011 de 16 de febrer
del Tribunal Administratiu central de recursos contractuals
(TACRC), es desprès que si l’esmentada condició resulta
desproporcionada e innecessària això afecta clarament al
principi de concurrència empresarial i constitueix per tant
una clàusula de nul·litat del plec que contingui aquesta
exigència.

• I sobre aquest particular l’esmentada resolució del TACRC
diu que no es podran tenir en compte aquells aspectes que
tot i que pugui semblar que estan vinculats als objecte del
contracte, per si mateixos i de forma objectiva, no
impliquin una millor execució del contracte.



• El plec ha d’establir els principis ètics i les
regles de conducta als què ha d’adequar la
seva activitat l’empresa contractista, i
determinar-ne els efectes de l’eventual
incompliment, per tal de donar compliment al
que preveu l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern).

• La Direcció General de Contractació Pública,
de la Gencat, per tal de donar compliment a
aquesta exigència proposa el redactat
següent: Veure pag. 15 del dossier.



• Sobre les condicions especials d’execució del
contracte en els aspectes, mediambiental,
social o laboral, son especialment il·lustratius
els considerants 97, 98 i 99 de la directiva
2014/24, la descripció literal dels qual es la
següents:

• Veure pag. 16 i 17 del dossier



El segon apartat de l’article 202 resumeix aquests tres considerants del
la següent forma:

• En particular, es poden establir, entre d’altres, consideracions de
tipus mediambiental que tinguin per finalitat:

1. la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, a fi de
contribuir a complir l’objectiu que estableix l’article 88 de la Llei
2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible;

2. el manteniment o la millora dels valors mediambientals que es
puguin veure afectats per l’execució del contracte;

3. una gestió més sostenible de l’aigua;
4. el foment de l’ús de les energies renovables;
5. la promoció del reciclatge de productes i l’ús d’envasos

reutilitzables;
6. o l’impuls del lliurament de productes a granel i la producció

ecològica.



• Les consideracions de tipus social o relatives a l’ocupació es poden
introduir, entre d’altres, amb alguna de les finalitats següents:

1. fer efectius els drets reconeguts en la Convenció de les Nacions
Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat;

2. contractar un nombre de persones amb discapacitat superior al
que exigeix la legislació nacional;

3. promoure l’ocupació de persones amb dificultats especials
d’inserció en el mercat laboral, en particular de les persones amb
discapacitat o en situació o risc d’exclusió social a través
d’empreses d’inserció;

4. eliminar les desigualtats entre l’home i la dona en el mercat
laboral, afavorint l’aplicació de mesures que fomentin la igualtat
entre dones i homes a la feina;

5. afavorir una participació més alta de la dona en el mercat laboral i
la conciliació del treball i la vida familiar;

6. combatre l’atur, en particular el juvenil, el que afecta les dones i el
de llarga durada;



7 afavorir la formació en el lloc de treball;
8 garantir la seguretat i la protecció de la salut

al lloc de treball i el compliment dels
convenis col·lectius sectorials i territorials
aplicables;

9 mesures per prevenir la sinistralitat laboral
10 Entre altres



Verificabilitat de les condicions 
especials d’execució 

• Per la seva part, s’ha destacar que tal com es recull en
el Considerant 75 de la Directiva 2014/24 / UE, és
essencial que els criteris ambientals que es recullin
com a condicions especials d'execució, s'adoptin
d’acord amb criteris objectivament verificables,

• i en aquest sentit l’article 128 de la LCSP estableix
expressament en el que aquí importa que “Els òrgans
de contractació poden exigir que els operadors
econòmics proporcionin un informe de proves d’un
organisme d’avaluació de la conformitat o un certificat
expedit per aquest últim, com a mitjà de prova del
compliment de les condicions d’execució del contracte.



• Supletòriament, els òrgans de contractació han d’acceptar altres
mitjans de prova adequats que no siguin els esmentats, com un
informe tècnic del fabricant, quan l’empresari de què es tracti no
tingui accés als certificats o informes de proves esmentats ni la
possibilitat d’obtenir-los en els terminis fixats, sempre que la falta
d’accés no sigui per causa imputable a l’empresari i que aquest
serveixi per demostrar que les obres, els subministraments o els
serveis que proporciona compleixen les condicions d’execució del
contracte.

• No obstant, s’ha de destacar com ja s’ha comentat que els
esmentat mitjans de proba o certificats han de permetre verificar
que les condicions especials d’execució del contracte relatives a
aspectes socials, mediambientals o laborals es compleixen en el
procés d'execució del contracte, però s’exclou que els òrgan de
contractació puguin exigir als licitadors que tinguin establerta una
determinada política de responsabilitat social o mediambiental de
l'empresa.



• En un altre ordre de coses s’ha de destacar
que les condicions especials d’execució del
contracte que estableixi l’òrgan de
contractació han de esser acceptades per les
empreses licitadores, i al respecte es pot
portar a col·lació la Sent. del TJUE de 22 de
juny de 1993 que estableix que “ els poders
adjudicadors estan obligats a refusar les
ofertes que no s’ajustin al plec de condicions”.



Altres requisits de les condicions especials d’execució 

• Seguint amb els requisits que han de tenir les
condicions especials d’execució de contracte
per que siguin vàlides, s’ha de destacar, que
les mateixes han de esser compatibles amb el
dret comunitari, i en concret amb les llibertats
previstes al TFUE, i s’han d’indicar tant en
l’anunci de licitació, (si existeix), com en els
PCAP



les mesures per garantir el compliment de les 
condicions especials 

En quant a les mesures per garantir el compliment per part de l’adjudicatari
de les esmentades condicions especials d’execució del contracte, de l’aparat
tercer de l’art 202 i de l’art 71.2 de la LCSP es desprèn que:

1. Els plecs poden establir penalitats, de conformitat amb el que preveu
l’apartat 1 de l’article 192, per al cas d’incompliment d’aquestes
condicions especials d’execució. Les penalitat que s’estableixin han de
ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i les quanties de
cadascuna no poden ser superiors al 10 per cent del preu del contracte,
IVA exclòs, ni el total d’aquestes no pot superar el 50 per cent del preu
del contracte.

2. Els plecs poden atribuir-los el caràcter d’obligacions contractuals
essencials als efectes del que assenyala la lletra f) de l’article 211, i de
conformitat amb el mateix l’incompliment de les mateixes serà causa de
resolució del contracte.



3 l’incompliment de les esmentades condicions, quan el
plecs els hi atribueixin :

• el caràcter d’obligacions contractuals essencials,
• i aquest incompliment s’hagi definit en els plecs o en el

contracte com a infracció greu,
• i hi concorri dol, culpa o negligència en l’empresari,
• i sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a

la indemnització de danys i perjudicis,
• tindrà la consideració de prohibició per contractar,
• sempre que la mateixa s’hagi inscrit per l’òrgan de

contractació al registre oficial de licitadors corresponent, ja
que, aquesta inscripció es una condició d’eficàcia de la
prohibició,

• prohibició que afectarà únicament al àmbit de contractació
de l’òrgan de contractació que l’hagi declarat.



Exemples de condicions especials 
d’execució 

• Seguint l’acord del Govern de la Gencat, pel
qual s’aprova el Codi per a una contractació
pública socialment responsable en l’àmbit de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i
el sector públic que en depèn, es poden
esmentar com a condicions especials
d’execució del contracte les següents:

• Veure pag. 19 a 21 del dossier



1.3 L’INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE PER 
ALGUNA DE LES PARTS



1.3.1 LA RESPONSABILITAT CONTRACTUAL DEL 
CONTRACTISTA COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’EXECUCIÓ 

DEL CONTRACTE.

Durant el desenvolupament de l’execució del
contracte, el contractista pot incorre en algun dels
següents incompliments:
• Demora total o parcial del termini de l’execució

del contracte
• Incompliment defectuós de la prestació o

incompliment d’altres compromisos o de les
condicions especials d’execució del contracte

• Incompliment parcial de la prestació objecte del
contracte



1.3.1.1 Demora total o parcial de l’execució del contracte

• En quant al primer dels supòsits, destacar que l’article 193 de la
LCSP estableix que:

• 1. el contractista està obligat a complir el contracte dins del termini
total fixat per a la seva realització, així com dels terminis parcials
assenyalats per a la seva execució successiva. I continua dient
l’esmentat article que:

• 2. La constitució en mora del contractista no requereix intimació
prèvia per part de l’Administració.

• 3. Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi
incorregut en demora respecte al compliment del termini total,
l’Administració pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per la
resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en
la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del
contracte, IVA exclòs.



• L’òrgan de contractació pot acordar la inclusió en el plec de
clàusules administratives particulars d’unes penalitats diferents a les
que enumera el paràgraf anterior quan, tenint en compte les
característiques especials del contracte, es consideri necessari per a
la seva execució correcta i així es justifiqui en l’expedient.

• 4. Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple
del 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de
contractació està facultat per procedir a la seva resolució o acordar
la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves
penalitats.

• 5. L’Administració té les mateixes facultats a què es refereixen els
apartats anteriors respecte a l’incompliment per part del
contractista dels terminis parcials, quan s’hagi previst en el plec de
clàusules administratives particulars o quan la demora en el
compliment d’aquells faci presumir raonablement la impossibilitat
de complir el termini total



D’aquest article s’han de destacar els següents aspectes:

• En primer lloc, la LCSP regula l’incompliment dels terminis del contracte,
tant el total com els parcials que s’hagin pogut establir des de l’existència
o no de culpabilitat del contractista en els esmentats incompliments.

• Per tant, el primer que s’ha de determinar es si l’incompliment dels
terminis es imputable al contractista o no, ja que només en el primer cas
es permet la resolució del contracte o imposició de penalitats, mentre que
si la demora en el compliment no es imputable al contractista,
l’administració ha d’observar la regla prevista a l’art 195 de la llei de
contractes concedint al contractista una ampliació del termini contractual,
si ho sol·licita el contractista.

• A tall d’exemple, es pot fer esment a un supòsit en el que el TS, en concret
en la seva sentència de 25 de juny de 1998, considera un retràs com a
imputable al contractista, en concret, el TS considera que “les pluges que
van caure durant l’execució d’un contracte d’obres no exoneren a
l’empresa contractista de la seva responsabilitat per la demora en el
compliment dels terminis parcials fixats, ja que, l’entitat no va dir res en el
moment en que es van plantejar les dificultats, sinó que ho va fer a
posteriori, i també considera que l’escassetat de ma d’obra es una
contingència que ha de preveure el contractista”



A) Incompliment per demora culpable o imputable al 
contractista. 

Aquest supòsit es susceptible de esser dividit en dos tipus d’incompliments, el total i
el parcial.

a.1) Incompliment total: en aquest supòsit l’administració pot optar per la resolució
del contracte o per la imposició de les penalitats esmentades i fixades al art 193.3.

• Si l’administració opta per continuar el contracte, ( opció que hauria de esser la
normal, en pro del interès públic que es tutela amb el contractes y d’acord amb el
principi d’economia procedimental) s’haurà d’imposar al contractista la
corresponen penalitat per demora, que podrà ser la fixada en l’esmentat article
193.3, això es 0,60 euros per cada mil euros del preu del contractes, IVA exclòs, o
la que s’hagi previst en el plec, que pot esser diferent, però en aquest cas es
requereix que aquesta decisió sigui motivada en atenció a les especials
característiques del contracte, la qual s’haurà d’incorporar a l’expedient.

• Destacant que quan el precepte es refereix al preu del contracte, s’està referint a
l’import d’adjudicació, no al pressupost base de licitació, i així ho ha interpretar la
JCCA del Estat en el seu informe 61/1996 de 18 de desembre.

• Destacant que quan s’opti per continuar el contracte, d’acord amb el que estableix
l’art 98 del RLC de 2001 es concedirà l’ampliació del termini d’execució del
contracte que resulti necessari.



Per la seva part l’apartat 4 d’aquest art 193, estableix que
cada vegada que les penalitats per demora arribin a un
múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, l’òrgan de
contractació està facultat per procedir:
• a la seva resolució
• o acordar la continuïtat de la seva execució amb

imposició de noves penalitats.
• De la literalitat d’aquest precepte es desprèn que si

l’administració no resolt el contracte, i pel contrari,
imposa la penalitat, no tindrà novament l’opció entre
resoldre o imposar novament penalitats, fins que la
suma de les esmentades penalitats no arribi al 5%
esmentat, conseqüentment, fins que no s’arribi a
aquest límit la única possibilitat es la d’imposar
penalitats.



No obstant, la JCCA de la CCAA de Madrid, en el seu informe 5/2006
de 4 de juliol, interpretant l’article precedent 95.4 del TRLCSP de l’any
2000, del que es literal l’article 193.4, estableix que :

• “si un cop atorgat un nou termini de d’execució, el contractista
torna a incórrer en mora, l’administració podrà optar novament
entre la resolució o la imposició de noves penalitats, atorgant un
nou termini d’execució, amb independència de que la suma de les
penalitat imposades arribi a l’esmentat 5%, i diu que quan la suma
de les penalitats arribi a un múltiple del 5% del preu del contracte,
amb independència de que el contractista hagi incorregut o no en
mora, l'òrgan de contractació està facultat per procedir a la
resolució del contracte, o acordar la continuïtat del mateix amb la
imposició de noves penalitats, sense que sigui necessari en aquest
cas diferir la resolució del contracte a la finalització del nou termini
d’execució”.

• Però en aquest cas com es pot imposar una penalitat si no s’ha
incomplert el termini, aquesta interpretació es difícil de
compendre, jo estic a favor de la interpretació literal.



Si l’administració no opta per la continuació del contracte, sinó per la
resolució del mateix, en aquests casos, l’administració haurà:
• d’instruir un procediment per a la resolució del contracte, amb

audiència al contractista, i en el cas que aquest formuli oposició
s’haurà de sol·licitar informe a la comissió jurídica assessora, havent
de ser motivat l’acord pel que es resolt el contracte, destacant que
la sol·licitud d’aquest informe s’ha de fer per conducte de la DGAL i
per la plataforma EACAT.

• En el cas d’altres CCAA aquest informe s’ha de sol·licitar al Consell
d’estat u òrgan equivalent de la respectiva CCAA.

• En aquest cas ens trobem davant de la causa de resolució del
contracte prevista a la lletra d) de l’art 211 de la LCSP, essent el 213
en relació al art 110 el que estableix que “quan el contracte es
resolgui per incompliment culpable del contractista, se li ha de
confiscar la garantia i, a més, ha d’indemnitzar l’Administració pels
danys i perjudicis ocasionats en l’import que excedeixi el de la
garantia confiscada”.

• Sobre aquest supòsit no es comentarà res més atès que es un
supòsit que s’estudia en detall en una altra ponència.



a.2) Incompliment parcial:
• En aquest cas s’ha de destacar que quan l’incompliment dels

terminis parcials estigués previst als plecs de clàusules, o en cas
contrari, la demora en el compliment dels terminis faci presumir
raonablement la impossibilitat del compliment del termini total,
l’òrgan de contractació, igualment podrà resoldre el contracte o
imposar les penalitats que, per aquests supòsits es determinin en
els plecs de clàusules.

• Sobre aquest supòsit destacar que el Consell d’Estat en el seu
informe 318/2012 de 19 d’abril, va considerar que si be era cert que
el plec de clàusules administratives particulars no fixava terminis
d’execució parcials, el cert es que almenys la meitat del termini
total d’execució de 2,3 mesos es va consumir sense que el
contractista comencés les obres, y que quan aquest va manifestar
per escrit les dificultats en les que es trobava per realitzar els
treballs havien transcorregut més de dues terceres parts de
l’esmentat termini total, essent molt ínfim el percentatge d’obra
executat ( menys del 10%), el que permet presumir raonablement la
impossibilitat del seu compliment.



B) Incompliment per demora no culpable o no 
imputable al contractista:

en el cas de que la demora sigui com a conseqüència d’una
causa no imputable al contractista, l’administració el que
haurà de fer es:
• concedir al contractista un termini, que serà d’almenys

igual al temps perdut, a no ser que el contractista en
sol·licités un de inferior, i això sempre que quest
contractista s’oferís per complir els seus compromisos. ( art
195.2 LCSP).

• Doncs be, en el cas que concorrin aquests dos requisits,
això es, que la demora no sigui culpa de contractista, que
aquest sol·liciti la prorroga i oferís complir els seus
compromisos , la concessió de la pròrroga es preceptiva per
l’administració.



Per la seva part, l’art 100 del RLC 2001, estableix que la petició de
l’esmentada pròrroga per part del contractista:

• “ha de tenir lloc en el termini màxim de quinze dies des d'aquell en
què es produeixi la causa originària del retard, al·legant les raons
per les quals considera que no li és imputable i assenyalant el temps
probable de la seva durada, als efectes que l'Administració pugui
resoldre oportunament, i sempre abans que finalitzi el termini
d'execució del contracte, sobre la pròrroga, sens perjudici que una
vegada desapareguda la causa es reajusti el termini prorrogat al
temps realment perdut.

• Si la petició del contractista es formula l'últim mes d'execució del
contracte, l'Administració ha d'emetre resolució sobre la petició
abans dels quinze dies següents a l'acabament d'aquest (termini
d’execució). Durant aquest termini de 15 dies, no pot continuar
l'execució del contracte, el qual es considera extingit el dia en què
expiri el termini previst si l'Administració denega la pròrroga
sol·licitada, o no n'emet resolució.



• Sobre aquesta prorroga, es important portar a col·lació la
STSJ de Madrid, que considera que la mateixa presenta
unes característiques diferents a la modificació del
contracte, ja que, la mateixa, a diferència de la modificació,
que es una prerrogativa de l’administració, aquesta
prorroga es una facultat del contractista que es dirigeix a
evitar que l’administració doni per extingit el contracte o
imposi penalitats en els supòsits en els que la demora no es
imputable a l’administració.

• Finalment s’ha de destacar que el TS en la seva sent. de 1
de març de 1991, ha acceptat la prorroga tàcita del termini
d’execució del contracte davant de la omissió per part de
l’administració de la seva expressa acceptació. Entenc que
aquesta interpretació es per al primer supòsit del art 100
RLC, ja que, en el segon si l’administració no emet resolució
s'entén extingit el contracte.



En conclusió, s’ha de dir que l’execució del contracte en
els terminis convinguts es una obligació fonamental del
contractista, si be aquest termini pot prorrogar-se a
instància del contractista sempre que:

• La demora no s’hagi produït per una causa imputable
al contractista.

• Es formuli una sol·licitud pel contractista, posant de
manifest les raons per les que considera que la demora
no li es imputable i oferint complir els seus
compromisos.

• I en tot cas, la prorroga del termini d’execució només
pot sol·licitar-se mentre estigui vigent el propi termini
d’execució del contracte.



1.3.1.2 Compliment defectuós de la prestació o incompliment 
d’altres compromisos o de les condicions especials d’execució 

del contracte

• En quan al segon dels supòsits, s’ha de destacar que l’article 192 de
la Llei de contractes estableix la possibilitat de que l’òrgan de
contractació prevegi en el Plec de clàusules administratives
particulars un règim de penalitats per al cas de:

1. compliment defectuós de la prestació objecte d’aquest
2. o per al supòsit d’incompliment dels compromisos o de les

condicions especials d’execució del contracte que s’hagin establert
de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 76 i l’apartat 1 de
l’article 202.

• Aquestes penalitats han de ser proporcionals a la gravetat de
l’incompliment i les quanties de cadascuna no poden ser superiors
al 10 per cent del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total
d’aquestes no pot superar el 50 per cent del preu del contracte.



• Destacant que l’esmentada proporcionalitat de la penalitat, no es
solament en relació a l’import de l’incompliment, sinó també en
relació amb la causa,

• i des d’aquest punt de vista s’ha de destacar la Sentencia de
l’Audiència Nacional de 9 d’abril de 2014.

• En el supòsit contemplat en l’esmentada sentencia, es tracta d’un
contracte de serveis que té per objecte el manteniment integral
d’unes instal·lacions, i es tenen en compte com a elements que han
comportat el compliment defectuós de la prestació, la manca
d’habilitació professional del personal, l’incompliment de la
condició que imposava la subcontractació a empreses autoritzades
per realitzar determinades prestacions contra incendis; la comissió
de diverses infraccions als reglaments d'indústria nacionals i
autonòmics; seriosos indicis de falsedat en els fets incorporats als
documents de l'expedient; ocultació i mala fe de l'empresa en
intentar fer valer una habilitació legal que no tenia, entre altres.



• L'actora entén desproporcionat que davant uns
incompliments que, en conjunt, arriben als 13.945,08
euros, essent l’import del preu del contracte de 240.000
euros, s'imposi la màxima penalització possible, entenent
que l'article 196 de la Llei 30/2007, ( actual art 192 LCSP)
requereix una graduació en funció de la gravetat dels
incompliments, advertint que, en el cas, cap incompliment
ha existit i de cap manera s'ha observat l'esmentat principi
de proporcionalitat.

• No obstant l’AN conclou que “per a valorar la gravetat de
l’incompliment, no pot estar-se únicament al import en que
es materialitza aquest incompliment, tot i que pot resultar
significatiu, sinó que aquesta gravetat arriba a tots els
elements que condicionen i condueixen al compliment
defectuós de la prestació i considera proporcional la
penalitat màxima del 10%



1.3.1.3 Incompliment parcial de la prestació objecte del 
contracte i penalitats en els  acords marc

• En relació a aquest tercer supòsit, l’article 192.2 de la LCSP, diu que
quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi
incomplert parcialment l’execució de les prestacions definides en el
contracte, l’Administració pot optar, per la seva resolució o per la
imposició de les penalitats que, per a aquests supòsits, determinin
el plec de clàusules administratives particulars.

• Sobre aquest supòsit, únicament s’ha de destacar que el mateix no
es d’aplicació al contracte de concessió d’obres ni al de c. de serveis,
d’acord amb el que estableixen els articles 251 i 286 LCSP
respectivament, no obstant, en el primer dels casos, si es d’aplicació
a la fase de construcció.

• Finalment s’ha de destacar que aquest article 192, regula en el seu
apartat tercer la possibilitat de que els plecs de clàusules reguladors
dels acords marc, puguin preveure les penalitats esmentades en els
apartats primer i segon d’aquest art 192



1.3.1.4 Naturalesa jurídica de les penalitats

• Pel que fa a la naturalesa jurídica de les penalitats en
l’àmbit de la contractació administrativa, s’ha de
destacar que el Tribunal Suprem ha indicat que les
penalitats no son sancions en sentit estricte, es a dir,
no constitueixen una manifestació del dret
sancionador, entenent per aquest la potestat de
l’administració de castigar determinades conductes
tipificades com a sancionables per la llei o, en el cas de
les Entitat Locals per reglament, de conformitat amb el
que estableix el Titol XI de la LRBRL,

• sinó que constitueixen un mitja de pressió al
contractista per assegurar el compliment normal de la
seva obligació.



• Així, atall d’exemple, el TS en les seves Sent. de 30
d’octubre de 1995 i de 6 de març de 1997 ha establert que
“les penalitats permeten al òrgan de contractació exercir
facultats coercitives sobre el contractista per a una correcta
execució del contracte, i quan la conducta sancionadora es
produeix en el sí d’un contracte i l’efecte que d’ella es deriva
es troba previst al plec de clàusules, no s’està davant d’una
sanció en sentit estricte, pel que no procedeix aplicar a la
seva imposició el procediment sancionar previst legalment”.

• I afegeix en la seva sentència de 18 de maig de 2005 ( sal 3a
secció 4a) “ que les penalitats son estipulacions de caràcter
accessori, degudament plasmades en el contracte, amb la
finalitat d’assegurar el compliment de l’obligació principal
del contracte, i que en l'àmbit públic, poden inclús reputar-
se pròximes a les multes coercitives amb la finalitat
d’aconseguir l’efectivitat del pactat”.



• I de la mateix forma, el Consell d’Estat, en el seu
dictamen 318/2012 de 19 d’abril, estableix que “
les penalitats previstes tant en la legislació de
contractació del sector públic com en el plec de
clàusules, connecten amb la noció de multa
coercitiva prevista a la legislació de procediment
administratiu comú.

• I conseqüentment les esmentades penalitats no
son sancions pròpiament dites, sinó que el que
pretenen es forçar el compliment del pactat,
operant com un mecanisme de coacció
administrativa dirigit a vèncer la resistència de
l’adjudicatari a executar la prestació contractada
en els termes i terminis acordats”.



• En un altre ordre de coses, s’ha de destacar que les
penalitats en els inicis de la legislació en matèria de
contractació de les administracions publiques no
estaven configurades com una prerrogativa de
l’administració en matèria d’execució del contracte.

• No obstant, en la vigent LCSP, concretament en el seu
art 190 s’enumera, entre les prerrogatives de
l’administració la de declarar la responsabilitat
imputable al contractista com a conseqüència de
l’execució del contracte, declaració que s’ha d’adoptar
a través del corresponen procediment que s’instrueixi
per l’òrgan de contractació,

• pel que la imposició de les penalitats no es produeix de
forma automàtica, sinó que requereix la prèvia
instrucció de l’esmentat procediment.



Conseqüentment amb l’exposat, ha desaparegut la tradicional
discussió doctrinal sobre si la imposició de penalitats, es tractava
simplement
• d’una incidència en el desenvolupament de l’execució del contracte,

i per tant no sotmesa a cap procediment, ni tampoc al ordinari
previst a la legislació de procediment administratiu comú, pel que
no li era d’aplicació l’institut de la caducitat,

• o pel contrari, que no es tractava simplement d’un tràmit incidental
i que conseqüentment havia d’instruir-se un procediment, i que a
falta d’un en la normativa de contractació administrativa era
d’ampliació l’ordinari previst en la legislació de procediment
administratiu comú, incloent l’institut de la caducitat,

• destacant que alguns tribunals, com la audiència nacional, en les
seves sent. de 4 de març de 2015 o de 16 de novembre de 2016, es
va decantar per aplicar a la imposició de penalitats les normes
reguladores del procediment administratiu comú.



No obstant, com s’ha comentat, aquesta discussió amb la nova LCSP ha
quedat superada
• ja que, com hem comentat, d’acord amb aquesta llei, per la imposició

d’una penalitat, s’ha d’instruir el corresponent procediment previst a la
mateixa norma, en concret el previst en el seu art 191,

• i en desenvolupament d’aquest procediment, d’acord amb l’art 25.2 de la
LCSP i DF segona de la LCSP es d’aplicació subsidiària el previst a la Llei
39/2015, pel que es d’aplicació en defecte de la LCSP el termini de tres
mesos per dictar i notificar l’acord d’imposició de penalitats al contractista
al que es refereix 21.3 de la Llei 39/2015,

• essent l’efecte en el cas que transcorri l’esmentat termini de tres mesos,
sense haver-se dictat i notificat, el de la caducitat, de conformitat amb el
que estableix l’article 25 de la llei 39/2015, ja que, el mateix estableix en el
que aquí importa que “En els procediments iniciats d’ofici, el venciment
del termini màxim establert sense que s’hagi dictat ni notificat cap
resolució expressa no eximeix l’Administració de complir l’obligació legal
de resoldre, i produeix els efectes següents: b) En els procediments en què
l’Administració exerceixi potestats sancionadores o, en general,
d’intervenció, susceptibles de produir efectes desfavorables o de
gravamen, es produeix la caducitat.”



• Destacar finalment, que en el procediment
per la imposició de penalitats s’haurà de
concedir al contractista el corresponent tràmit
d’audiència, de conformitat amb l’art 191.1,
per tal que pugui al·legar i provar el que estimi
pertinent,

• havent declarat el TS abans inclús de la
aprovació de la nova LCSP, en concret, en la
seva Sent de de 16 de desembre de 2004 la
nul·litat de l’acord d’imposició de penalitats
per haver-se omès aquest tràmit, ja que s’ha
generat indefensió al contractista.



• D’altra banda destacar que l’art 194.2 LCSP estableix que les
penalitats s’han d’imposar per acord de l’òrgan de
contractació, adoptat a proposta del responsable del
contracte si s’ha designat, i diu que aquest acord és
immediatament executiu.

• Afegint que aquestes penalitats s’han de fer efectives
mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o
sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no
es puguin deduir dels pagaments esmentats.

• De conformitat amb l’art 109.2 LCSP, quan s’actuï sobre la
garantia definitiva, el contractista haurà de reposar-la o
ampliar-la en la quantia que correspongui en el termini de
15 dies des de la seva execució, i en cas contrari s’incorreria
en causa de resolució del contracte.



Sobre la garantia definitiva, es oportú recorda que l’article
110 de la LCSP, estableix que la mateixa respondrà entre
altres aspectes i en el que aquí importa:
• “De les penalitats imposades al contractista de

conformitat amb l’article 192 d’aquesta Llei,
• i de l’execució correcta de les prestacions que preveu

el contracte, incloses les millores que hagi ofert el
contractista i hagi acceptat l’òrgan de contractació,

• de les despeses originades a l’Administració per la
demora del contractista en el compliment de les seves
obligacions,

• i dels danys i perjudicis ocasionats a aquesta amb
motiu de l’execució del contracte o pel seu
incompliment, quan no en sigui procedent la resolució”



• Sobre les penalitats també es interessant destacar que
l’article 194 de la LCSP, estableix que “En els supòsits
d’incompliment parcial o compliment defectuós o de
demora en l’execució en què no estigui prevista una
penalitat o en què aquesta, encara que estigui prevista,
no cobreixi els danys causats a l’Administració, aquesta
ha d’exigir al contractista la indemnització per danys i
perjudicis”,

• però en aquest cas, de conformitat amb Jose Maria
Fernandez Astudillo, l’administració haurà
d’individualitzar el dany, haurà de determinar la relació
de causalitat entre aquest danys i l’incompliment o
compliment defectuós i haurà de justificar la quantitat
de l’import econòmic a indemnitzar.



• Finalment, sobre les penalitats s’ha de destacar que per la imposició de les
mateixes per part de l’administració, es requereix que el contracte no
estigui extingit,

• pel que la seva imposició ha de dur-se a terme abans de que finalitzi
l’execució del contracte, i així ho ha establert per exemple l’Audiència
nacional en la seva sent. de 29 de febrer de 2012, afegint que si no es fes
així es desnaturalitzaria la mateixa, ja que perdria la seva finalitat, que no
es altra que la pressió al contractista per que compleixi el pactat en el
contracte.

• No obstant, la JCCA de l’estat en el seu informe de 46/2012 de 21 de març,
va concloure, desprès d’analitzar les característiques i els efectes del acte
de recepció, “ que el contractista es responsable del compliment de les
obligacions previstes en el contracte, fins que finalitzi el termini de
garantia establert en el mateix, incloent entre les obligacions del
contractista la finalització de l’obra dins del termini fixat, pel que en cas
que incorri en mora, tot i que la demora s’hagi apreciat per l’administració
després de l’acta de recepció del contracte, mentre no hagi transcorregut
el termini de garantia establert en el mateix, el contractista haurà de
respondre dels danys i perjudicis que aquesta demora hagi pogut causar a
l’entitat contractant incloent les penalitats que se li hagin imposat”.



1.3.2 RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL COM A 
CONSEQÜÈNCIA DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: 

INDEMNITZACIÓ DE DANYS I PERJUDICIS CAUSATS A TERCERS.

• Paral·lelament a la responsabilitat contractual a la que
m’he referit fins ara, això es la responsabilitat que pesa
sobre l’empresari d’indemnitzar a l’administració pels
incompliments derivats de l’execució del contracte, a
través de la imposició de penalitats, i sense perjudici de
la facultat de l’administració de resoldre el contracte,

• sorgeix la responsabilitat extracontractual, tant de
l’administració com del empresari contractista de
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a
tercers com a conseqüència de l’execució del contracte.



• Al respecte, l’art 196 de la LCSP disposa la clàssica
obligació del contractista de indemnitzar tots els danys
i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència
de l’execució del contracte,

• no obstant, quan els danys i perjudicis hagin estat
ocasionats com a conseqüència immediata i directa
d’una ordre de l’Administració, aquesta n’és
responsable dins dels límits que assenyalen les lleis.

• També l’Administració és responsable dels danys que es
causin a tercers com a conseqüència dels vicis del
projecte redactat per ella mateixa, sense perjudici de la
possibilitat de repetir contra el redactor del projecte
d’acord amb el que estableixen l’article 315



Per avaluar qui es el responsable o be
l’administració, o be l’adjudicatari, els tercers
perjudicats poden:
• requerir prèviament, dins de l’any següent a la

producció del dany, l’òrgan de contractació
perquè, un cop escoltat el contractista, es
pronunciï sobre a quina de les parts
contractants correspon la responsabilitat dels
danys.

• Destacant que l’exercici d’aquesta facultat
interromp el termini de prescripció de l’acció.



• Dit això s’ha de destacar en un primer terme que ni la llei 39/2015,
ni la Llei 40/2015, ni la LCSP, regulen de forma expressa el règim de
responsabilitat dels ens públics pels danys i perjudicis causats als
tercers pels empresaris adjudicataris dels contractes,

• Dient únicament l’art 32.9 de la Llei 40/2015 que per determinar la
responsabilitat de les administracions públiques pels danys i
perjudicis causats a tercers durant l’execució de contractes, quan
siguin conseqüència d’una ordre immediata i directa de
l’Administració o dels vicis del projecte elaborat per ella mateixa
s’ha de seguir el procediment que preveu la Llei de procediment
administratiu comú de les administracions publiques, sense
perjudici de les especialitats que, si s’escau, estableixi la LCSP.

• Destacant en aquest punt que la única que té competència per
conèixer sobre les reclamacions sobre indemnitzacions per danys i
perjudicis imputables al contractista es la jurisdicció civil, essent la
jurisdicció contenciosa administrativa la competent quan el
responsable dels danys sigui la mateixa administració.



Evolució de la institució

• Per tenir un coneixement més ampli sobre la
responsabilitat extracontractual, tant de
l’administració com del empresari contractista
de indemnitzar els danys i perjudicis que es
causin a tercers com a conseqüència de
l’execució del contracte, així com del
procediment a seguir per a la seva exigència,
es necessari analitzar l’evolució normativa de
la matèria i la seva interpretació
jurisprudencial.



• Sobre aquesta evolució es necessari remuntar-nos a l’article 134 del
derogat reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat pel
Decret 3410/1975 de 25 de novembre que expressament deia que
“Será de cuenta del contratista indemnizar todos los daños que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecución de las obras.

• Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta
responsable dentro de los límites señalados en la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado. También será ésta
responsable de los daños que se causen a terceros como
consecuencia de vicios de proyecto.

• Las reclamaciones de los terceros se presentarán, en todo caso, en
el término de un año, ante el órgano de contratación, que decidirá
en el acuerdo que dicte, oído el contratista, sobre la procedencia de
aquéllas, su cuantía y la parte responsable. Contra su acuerdo podrá
interponerse recurso ante la jurisdicción contencioso-
administrativa.”



• Amb l’aprovació de la actualment derogada llei 13/1995, de
contractes de les administracions publiques, l’esmentat art
134 ha d’entendres derogat per l’art 98 de l’esmentada
norma, que literalment deia:

• “1. Será obligación del contratista indemnizar todos los
daños y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución
del contrato.

• 2. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Administración, será ésta responsable dentro
de los límites señalados en las leyes. También será la
Administración responsable de los daños que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto
elaborado por ella misma en el contrato de obras o en el de
suministro de fabricación.



• 3. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año
siguiente a la producción del hecho, al órgano de contratación para
que éste, oído el contratista, se pronuncie sobre a cuál de las partes
contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El
ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la
acción civil.

• 4. La reclamación de aquéllos se formulará, en todo caso, conforme
al procedimiento establecido en la legislación aplicable a cada
supuesto.”

• I l’esmentada llei, va ser derogada a la seva vegada pel RDL 2/2000
pel que s’aprovava el TRLCAP, que no obstant va incorporar el tenor
literal de l’esmentat art 98 de la llei 1/1995, llevat del qualificatiu
civil al que es refereix el seu punt tercer in fine, al seu art 97,
precepte aquest últim que va esser incorporat en la seva integritat
al art 198 de LCSP del 2007, aquest a l’art 214 del TRLCSP de 2011, i
aquest al vigent art 196 de la LCSP 2017, a la literalitat del qual ja
m’hi he referit.



Doncs be, amb la redacció inicial del precepte comentat,
el que formulava i pretenia el tercer perjudicat era la
pròpia reclamació indemnitzatòria dels danys soferts,
havent-se de pronunciar l’administració,
• no solament sobre la procedència d’aquella,
• sinó també sobre la seva quantia i la part responsable,
• quedant oberta la via contenciosa administrativa per al

particular o concessionari si no estaven d’acord amb la
decisió de l’administració.

• I en relació a aquest antic i derogat art 134 el TS en la
seva sent. de de 30 d’octubre de 2003 posava de
manifest que en la jursiprudencia del TS han conviscut
dos línies jurisprudencials:



• La primera entenia que l’art 134 de la Llei de contractes del sector
públic habilita al particular lesionat per exigir de l’administració
contractant, titular de l’obra pública, en regim objectiu i directe, la
indemnització pels danys i perjudicis causats derivats de l’obra en
curs d’execució, havent l’administració d’abonar la indemnització al
perjudicat , sense perjudici del seu dret a repetir contra el
contractista, aquesta era la tesis mantinguda pel Consell d’Estat en
els seus dictàmens de 18 de juny de 1970 i 12 de juny de 1973.

• La segona tesis considerava que d’acord amb aquest article 134, la
reclamació, dirigida davant de l’òrgan de contractació serà resolta
per l’administració que declararà la responsabilitat del contractista,
llevat que els danys hagin estat causats per una ordre directa e
immediata de l’administració o per vicis en el projecte per ella
redactat, y sobre la indemnització, que haurà de esser satisfeta pel
contractista.



• Però amb la nova redacció, el que anteriorment era una autèntica
formulació i pretensió reclamatòria de la indemnització, ara es un
mer requeriment al òrgan de contractació per tal que el mateix es
pronuncií únicament sobre a quina de les parts contractants
correspon la responsabilitat pels danys causats a un tercer,

• sense que procedeixi fixar cap quantitat i sense que l’esmentat
requeriment potestatiu pugui identificar-se amb el mateix exercici
de l’acció de reclamació indemnitzatòria,

• el que es formularà en tot cas, tal com diu l’esmentat art 196, de
conformitat amb el procediment corresponent, (això es, demanda
civil, si el responsable es el contractista, o reclamació de
responsabilitat patrimonial si es l’administració),

• interrompin el termini de prescripció de l’acció de que es tracti la
presentació d’aquest requeriment.

• Per tant, de conformitat amb l’exposat, sembla evident la diferent
naturalesa, finalitat i efectes que té el requeriment potestatiu previ
al que es refereix l’art 196.3 de la reclamació pròpiament dita del
art 196.4.



Doncs be, respecte la resolució administrativa que posa fi
al requeriment previ, destacar que es tracta d’una mera
opinió d’una de les parts contractants sobre a qui li
correspon la responsabilitat pels danys, de forma que:
• si l’administració considera que li correspon a ella, si

no efectua el pagament voluntari de la indemnització,
el perjudicat hauria de formular la corresponent
reclamació administrativa de responsabilitat
patrimonial,

• mentre que si considera que la responsabilitat es del
contractista, en funció de la força dels arguments que
hagi esgrimit l’administració pot optar per presentar la
corresponent reclamació administrativa de
responsabilitat patrimonial, o per dirigir únicament una
demanda civil contra el contractista.



• No obstant, si el tercer perjudicat no té cap dubte sobre a qui correspon la
responsabilitat, sense necessitat d’obtenir el parer previ del òrgan de contractació
pot dirigir directament la seva demanada civil contra el contractista o formular la
corresponent reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial, sense
necessitat d’efectuar el requeriment previ

• i conseqüentment amb l’exposat, seguin a Jose Maria Fernandez Astudillo ha
desaparegut la tradicional discussió jurisprudencial sobre a qui corresponia
efectuar el pagament de la indemnització en els casos en que el responsable del
dany fos el contractista, ja que, amb la redacció inicial atès que el que formulava el
tercer era la reclamació de la indemnització, generava un conflicte doctrinal, ja que
uns consideraven, com el Consell d’Estat, que preponderaven els principis de la
responsabilitat patrimonial, ( que es directa i objectiva) i per tant havia de pagar la
administració, sense perjudici del dret de repetició, i altres consideraven que
imperava la interpretació literal del precepte, en el sentit de que qui havia de
pagar en tot cas era el contractista, si l’administració considerava que els danys li
eren imputables.

• I ha desaparegut per que, amb la nova redacció del precepte, el que formula el
perjudicat ja no es la reclamació pròpiament dita, sinó un pronunciament de
l’administració, el qual com hem comentat té el caràcter de mera opinió, pel que
l’administració no haurà de pagar la indemnització si considera que el dany es
imputable al contractista i en aquest sentit la línia jurisprudència que s’ha imposat
es la prevista a la STS de 20 de juny de 2006 de la que es pot destacar el següent:



1. La regla general es la responsabilitat del contractista
pels danys causats a tercers com a conseqüència de
l’execució del contracte

2. La responsabilitat de l’administració només s’imposa
quan els danys deriven de manera directa e
immediata d’una ordre de l’administració o dels vicis
dels projecte elaborat per ella

3. La intervenció del contractista en la producció del
dany interfereix de forma determinant en la relació de
causalitat de forma determinant, exonerant d’aquesta
forma a l’administració, ja que, el dany es atribuïble a
la conducta i actuació directa del contractista, i entre
la l’actuació administrativa i el danys té que haver-hi
una relació de causalitat, una relació causa efecte que
es veu interferida per l’actuació del contractista.



4. L’administració solament respon dels danys i
perjudicis causats per la seva pròpia activitat o
pels seus serveis no dels imputables a conductes
o fets aliens a la seva pròpia organització o
activitat.
5. Conseqüentment amb l’exposat qui ha de
satisfer la indemnització, quan el danys es
imputable al contractista es ell mateix, no
l’administració



• No obstant, aquest plantejament jurisprudencial que ha
quedat fixat pel TS, trasllada als particulars un deure de
suportar la incertesa jurídica de l'última imputació del dany,
això es a l’administració o al contractista,

• i en aquest sentit considero que aquest plantejament
s’hauria d’haver fet compatible amb el manifestat en
diverses ocasions pel Consell d’Estat

• , així, a tall d’exemple, en el seu Dictamen 276/94 va
determina que :"La responsabilitat objectiva i directa de
l'Administració (article 106.2 de la Constitució) té la finalitat
de rescabalar al particular lesionat en el seu dret o
interessos patrimonials legítims d'una forma ràpida i eficaç
segons el principi d'eficàcia. Això naturalment sense
perjudici de les anomenades accions o reclamacions de
repetició, en les quals es dilucidaran els autèntics
responsables últims de l'esdeveniment lesiu als particulars.



• Aquests no tenen, en efecte, el deure de suportar la
incertesa jurídica de l'última imputació del dany, ja que
han d'haver estat ja rescabalats de la minoració
soferta.

• Al particular ha de ser-li indiferent qui, dins de
l'Administració en un sentit ample (fins i tot el
contractista) és el responsable".

• I el Consell Jurídic de la Regió de Múrcia en el seu
dictamen 177/06 ve a establir com a doctrina que "La
responsabilitat directa de l'Administració com a titular
del servei públic no pot veure's exclosa per la
interposició d'un contractista en la seva gestió, ja que
podria trencar d'altra forma el caràcter garantista que
la institució té per als particulars.



• Aquest caràcter directe de la institució de la
Responsabilitat patrimonial ha estat destacat
en múltiples ocasions per la jurisprudència del
Tribunal Suprem (per totes, la Sentencia del
TS, Sala del Contenciós Administratiu, de 20
d'octubre 1998)

• i permet afirmar que l'Administració cobreix
directament davant els particulars perjudicats
l'activitat perjudicial dels seus agents;



• és també, com hem comentat la línia doctrinal sostinguda habitualment
pel Consell d'Estat, el qual afirma en el Dictamen 832/2004, de 13 de
maig, que per al reconeixement de la responsabilitat "no és obstacle que
la lesió antijurídica fos causada per un contractista al servei de
l'Administració, atès que, com ja va dir el Consell d'Estat en el dictamen
3.433/2001, aprovat el 10 d'octubre de 2001, no es veu afectada la
procedència del reconeixement de la responsabilitat de l'Administració pel
fet que el servei o activitat s'hagi prestat a través de contractista
interposat, ja que, el titular de l'obra i cometent és sempre l'Administració
Pública, que en cap moment deixa d'exercir sobre ella les seves potestats i
d'assumir la responsabilitat dels danys que la seva execució pugui causar a
tercers"

• (en el mateix sentit els Dictàmens 931/1999, de 15 d'abril i 903/2000, d'11
de maig). Això s'hauria de compaginar amb el dret de l'Administració a
repetir contra el contractista o l'empresa subministradora del servei si la
seva actuació és causa eficient del dany".

• No obstant, com s’ha comentat, la línia jurisprudencial que actual preval
es al prevista a la STS de 20 de juny de 2006 , ja comentada



1.4 PARTICULARITATS DE L’EXECUCIÓ 
DELS DIFERENTS CONTRACTES 

ADMINISTRATIUS



1.4.1 PARTICULARITATS DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
D’OBRES

A) COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG
• El primer que s’ha de destacar sobre aquest contracte es que una

cop perfecte el contracte, el qual es perfecciona com ja s’ha dit
mitjançant la seva formalització, la primera acció executiva d’aquest
contracte es la realització de l’acte de comprovació del replanteig.

• I en aquest sentit s’ha de destacar que l’art 237 de la LCSP,
expressament diu que:

• “L’execució del contracte d’obres comença amb l’acta de
comprovació del replantejament. A aquests efectes, dins del termini
que es consigni en el contracte, que no pot ser superior a un mes des
de la data de la formalització llevat dels casos excepcionals
justificats, el servei de l’Administració encarregada de les obres ha
d’efectuar, en presència del contractista, la comprovació del
replantejament fet prèviament a la licitació, estendre acta del
resultat, que ha de ser signada per les dues parts interessades, i
remetre’n un exemplar a l’òrgan que va subscriure el contracte.”



• Aquesta comprovació del replanteig es per tant el primer
acte d’execució material del contracte d’obres.

• En aquest acte, li correspon estar present al contractista, i
en aquest sentit a l’administració li correspon l’obligació de
citar al contractista i de notificar-li, el lloc, la data i hora en
que es desenvoluparà la comprovació del replanteig,

• estan obligat el contractis a assistir a aquest acte,
• i d’acord amb l’art 139 del RLC 2001, si el contractista no

acudeix, sense causa justificada, a l'acte de comprovació
del replanteig, la seva absència es considera incompliment
del contracte, amb les conseqüències i els efectes que
preveu la Llei,

• comportant la concurrència d’una de les causes de
resolució del contracte, en concret la prevista a l’art 245.a)
LCSP, que expressament es refereix a la demora
injustificada en la comprovació del replantejament.



En aquest punt es pot portar a col·lació la STSJ de Madrid de
26 d’abril de 2005, que diu que
• “La comprobación del replanteo, que, a diferencia del

replanteo, tiene lugar una vez que el contrato ya ha sido
perfeccionado, supone la constatación de que el soporte
físico previsto para una obra, que sólo existe hasta ese
momento en proyecto, sirve a los intereses pretendidos por
las dos partes. Por eso se exige la presencia de un
representante del servicio de la Administración encargado
de las obras y del contratista.

• En ese momento, y sobre el terreno donde se van a ejecutar
las obras, el contratista podrá formular los reparos que
estime convenientes, incluidos los defectos del proyecto.

• Si no formula ninguno no puede después dejar de cumplir el
contrato en los términos fijados por el proyecto y las
prescripciones técnicas impuestas por la Administración.



I la STS de 9 de desembre de 2004, afegeix que
• “Del citado articulado queda claro que el contrato de obras se

llevará a término si no se hacen reservas al proyecto o si estas son
rechazadas por la Administración al reputarlas infundadas.

• Es en tal momento en que se confronta el proyecto sobre el terreno
en que se prevé la ejecución del citado contrato, es decir que se
pasa de la teoría documentada sobre un papel a su comprobación
sobre la realidad material para, en su caso, solucionar los errores
materiales subsanables que pudiera contener el proyecto elaborado
por la Administración o poner de relieve aquellos que en razón a su
gran entidad pudieran conducir a la resolución del contrato.

• La suspensión del inicio de las obras sólo tendrá lugar cuando se
ponga en evidencia en tal acto la inviabilidad del proyecto por
razones fundadas.

• Significa, por lo tanto, que no efectuada oposición alguna en tal
momento a la viabilidad del proyecto es improsperable realizarla
posteriormente respecto de hechos o de planteamiento técnicos
cuyo conocimiento era posible en tal fase”.



• Que ens estan dient aquestes sentencies:
1. per una banda que l’acta de comprovació del
replantejament suposa la constatació sobre el terrenys en
el que s’han d’executar les obres d’allò que fins aquell
moment només està en document
2. I que es en aquest moment en el que el contractista
pot veure si hi ha algun error en el projecte, i veure si el
mateix es viable, podent presentar aquests efectes les
esmenes que cregui oportunes
3. Per això es obligatòria la presencia en l’acte de
comprovació del replanteig del contractista, i en cas que
en aquest acte no presenti cap esmena sobre el projecte
no ho podrà fer amb posterioritat.



• En un altre ordre de coses, com ja s’ha comentat,
l’acta de comprovació del replanteig s’ha
d’efectuar dins del termini que es consigni en el
contracte, que no pot ser superior a un mes des
de la data de la formalització,

• i tal com ja s’ha comentat, si la comprovació del
replanteig es demorés injustificadament es
produiria una causa de resolució del contracte,
podent instar aquesta resolució del contracte
aquella part a la que no li sigui imputable la
demora.



Diferencia entre replanteig del projecte i comprobació
del replenteig

• D’altra banda s’ha de destacar que no es el mateix el replanteig del
projecte que la comprovació del replanteig així:

• El replanteig del projecte es un requisit indispensable que l’ha
d’efectuar l’administració contractant una vegada aprovat el
projecte de l’obra i prèviament a la tramitació de l’expedient de
contractació de l’obra, es a dir, es una actuació unilateral de
l’administració contractant anterior a la iniciació de la licitació de
l’obra i que consisteix en comprovar la realitat geomètrica de l’obra
i la disponibilitat dels terrenys necessaris per a la seva execució
normal

• La comprovació del replanteig, al contrari, té lloc un cop
perfeccionat el contracte, i té per finalitat comprovar aquell
replanteig del projecte fet prèviament per l’administració de forma
unilateral, i en aquesta comprovació, a part de l’administració hi ha
d’estar present el contractista , el qual pot al·legar el que consideri
oportú, aixecant-se acta del que s’ha fet.



• Per la seva part, el TS en la seva sent de 27 de
novembre de 1979 i de 9 de desembre de 2004,
estableix que el replanteig del projecte té per finalitat
comprovar l’adequació del suport físic previst per a una
obra que solament existeix com a projecte en suport
paper, mentre que la comprovació del replantejament
té per finalitat la constatació de l’esmentada adequació
del suport físic previst per a una obra que s’havia fet
únicament per l’administració en presencia del
contractista,

• així com assegurar que el contractista no té cap reserva
o reparament en l’execució de l’obra, reparament que
si existeix, s’haurà de fer consta en l’acta que s’ha
d’aixecar un cop feta la comprovació del
replantejament.



Per tant, la comprovació del replantejament té una
doble finalitat:
• Reflectir la conformitat o disconformitat amb el

projecte, per part del contractista, amb expressa
referència a les característiques geomètriques de
l’obra, es a dir, es tracta de comprovar la viabilitat
del projecte

• I comprovar la disponibilitat dels terrenys. Al
respecte, la JCCA de l’estat en el seu informe
13/2009, té establert que una de les
característiques del contracte d’obres, es que les
mateixes s’executin en un be propietat del òrgan
de contractació



• En el cas que la comprovació del replantejament sigui positiva, es a
dir que es consideri el projecte viable i s’hagi comprovat la
titularitat dels terrenys de l’administració, s’autoritzarà l’inici de les
obres, estenent-se una acta, i començant el termini d’execució de
les obres des del dia següent al de la signatura de l’esmentada acta,
d’acord amb art 139.2 RLC 2001.

• En el cas que sigui negativa, per que per exemple el projecte no es
consideri viable i el contractista formuli reparaments, es farà consta
aquesta circumstancia a l’acta esmentada, i quedarà suspès l’inici de
l’execució de les obres fins que l’administració resolgui, i si
transcorren quatre mesos sense que l’administració resolgui, a
comptar des de la signatura de l’acta esmentada, d’acord amb l’art
245.b) en relació amb el 246.3 de la LCSP, el contractista podrà
instar el seu dret a la resolució del contracte, i té dret a percebre
per tots els conceptes una indemnització del 3 per cent del preu
d’adjudicació, IVA exclòs.



• Finalment, s’ha de destacar que l’esmentada
acta de la comprovació del replanteig d’acord
amb l’art 140.3 RLC 2001, es signarà per
triplicat, i una serà pel contractista , una altra
per l’òrgan de contractació i el tercer pel
director facultatiu de l’obra. ( art 237 LCSP no
diu el mateix)



B PROGRAMA DE TREBALL

Una vegada adjudicat el contracte i realitzat l’acte de comprovació del
replanteig, el contractista haurà de presentar un programa de treball
en el termini de 30 dies natures des de la formalització del contracte
quan el plec de clàusules ho estableixi expressament, i en tot cas, i
amb caràcter obligatori, per previsió expressa del art 144 del RLC 2001,
quan la totalitat de l’execució del contracte d’obres estigui prevista en
més d’una anualitat, essent les dades que haurà de contenir aquest
programa, d’acord amb l’esmentat article, a les següents:

• a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el
projecte, amb expressió dels mesuraments.

• b) Determinació dels mitjans necessaris, com ara personal,
instal·lacions, equip i materials, amb expressió dels rendiments
mitjans.

• c) Estimació en dies dels terminis d'execució de les diverses obres o
operacions preparatòries, equip i instal·lacions, i dels d'execució de
les diverses parts o unitats d'obra.



C. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

• De conformitat amb l’art 233.1.g) LCSP, el projecte de les
obres haurà d’incloure l’estudi de seguretat i salut, o
l’estudi bàsic de seguretat i salut

• Un cop formalitzat el contracte, i abans per tant de l’acta de
comprovació del replanteig, l’adjudicatari ha d’elaborar un
Pla de seguretat i salut en el treball de l’obra ajustat a
l’esmentat estudi de seguretat i salut (o, si escau), estudi
bàsic de seguretat del projecte, en què s’analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions que s’hi
contenen, i així s’estableix a l’art 7 del RD 1627/1997 pel
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut
en les obres de construcció.



L’ estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres serà obligatori
segons art 4 del RD 1627/1997 quan es doni algun dels següents casos:

• a) Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte
sigui igual o superior a 75 milions de pessetes. ( 450.000 euros)

• b) Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables,
emprant-se en algun moment a més de 20 treballadors simultanis.

• c) Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma
dels dies de treball del total dels treballadors en l'obra, sigui
superior a 500.

• d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

• En els projectes d'obres no incloses en cap dels supòsits esmentats,
el promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte
s'elabori un estudi bàsic de seguretat i salut.



• En aquest pla s’han d’incloure, si escau, les propostes de mesures alternatives de
prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que
no poden implicar disminució del nivell de protecció previst en l’estudi.

• El pla l’ha d’aprovar l’Ajuntament, abans de l’inici de l’obra, amb informe previ del
coordinador en matèria de seguretat i salut o de la direcció facultativa de l’obra, si
no fos preceptiu designar un coordinador, i s’ha de remetre una copia a l’autoritat
laboral quan se li comuniqui l’obertura del centre de treball.

• La designació del coordinador es obligatòria, d’acord amb art 3 del RD esmentat
per exemple quan en l’elaboració del projecte intervinguin varis projectistes, o
quan en l’execució de les obres intervinguin varies empreses o autònoms

• Un cop efectuat aquest tràmit, això es, aprovat el pla de seguretat i comunicat el
mateix a treball, cal procedir a l’acta de replantejament i inici de l’obra.

• Destacar finalment que d’acord amb art 13 del RD, cada centre de treball existirà
amb fins de control i seguiment del pla de seguretat i salut un llibre d'incidències
que constarà de fulles per duplicat, el qual haurà d’estar sempre a l’obra i en poder
del coordinador de seguretat



D La direcció, inspecció i control de l’execució de les 
obres per l’administració

Del art 238 de la LCSP es desprèn que el contractes d’obres s’executarà pel contractista

• Amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el plec de clàusules
administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte

• D’acord amb les instruccions que en interpretació tècnica del contracte doni al
contractista la direcció facultativa de les obres

• De l’exposat, es interessant d’estacar en aquest punt, la possibilitat que té
l’administració de intervenir en l’execució del contracte a través del director
facultatiu de les obres en l’execució del contracte mitjançant les instruccions
tècniques que doni aquest al contractista, havent el contractista de suportar
aquesta intervenció.

• I es que si be el contractista es el responsable de l’execució de l’obra, l’òrgan de
contractació ostenta la facultat de direcció, inspecció i control de l’esmentada
execució, potestats que tenen per finalitat comprovar i vigilar la correcta execució
de l’obra contractada i que s’efectua a través del director facultatiu de l’obra.

• Destacant que la designació del esmentat director facultatiu, ha de esser
comunicada a l’empresa contractista abans de la data de la comprovació del
replanteig.



• S’ha de destacar que les esmentades ordres i
instruccions donades pel director facultatiu, que han
de ser de caràcter tècnic, s’han de fer contar per escrit
per tal que siguin vinculants, i es que l’art 238.2 de la
LCSP, diu al respecte que “Quan les instruccions siguin
de caràcter verbal, han de ser ratificades per escrit en
el termini més breu possible, perquè siguin vinculants
per a les parts”.

• En aquest punt, es interessat portar a col·lació la STS de
4 de desembre del 1995 que expressament diu que “
quan el contractista no accepta els criteris d’execució
de l’obra imposats per l’administració, ha d’exigir que
aquests s’expressin per escrit. D’aquesta forma quedarà
exonerat de la responsabilitat que es derivi d’una ordre
defectuosa”.



I també es interessant en aquest punt la STS de 4 de març de
1997 que expressament diu que

• “pel que fa a la part d'obres realitzades sense consentiment
de l'Ajuntament però per Ordre del Director de l'Obra és
evident la procedència del seu pagament per l'Ajuntament,

• ja que, el director de l‘obra és el representant en l'obra de
l'Administració, i les seves instruccions si són donades per
escrit són d'obligat compliment per al contractista.

• Una altra cosa és, i això sembla insinuar l'Ajuntament, que
el director de l'Obra hagi afavorit al contractista enfront de
la Administració, però tal qüestió haurà de dilucidar en
l'àmbit intern de la relació entre Administració i Director de
l'Obra, i sense perjudici dels efectes que d'aquests fets
puguin derivar per al contractista”.



E) LA RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA PER 
DEFECTES EN LA CONSTRUCCIÓ

• Com ja s’ha comentat, el contractista es
responsable davant de l’administració, del
compliment dels terminis d’execució del
contractes i també dels defectes que de la
construcció puguin derivar-se, però alhora, també
es responsable dels danys i perjudicis que es
causin a tercers com a conseqüència de l’execució
del contracte.

• Atès que al compliment dels terminis i a la
responsabilitat del contractista front de tercers ja
ens hi hem referit, aquí em centraré en els
defecte de la construcció.



• Sobre aquest particular, s’ha de dir que l’art 238.3 LCSP
expressament diu que: “Durant el desenvolupament de les obres i
fins que es compleixi el termini de garantia el contractista és
responsable de tots els defectes que es puguin advertir en la
construcció.”

• Pel que fa a l’esmentat termini de garantia, l’art 239 LCSP estableix
que aquest s’ha de fixar al PCAP, atenent a la naturalesa i
complexitat de l’obra sense que aquest termini pugui esser inferior
al any.

• Per tant, de l’exposat es desprèn que el contractista serà
responsable dels defectes que sorgeixin en l’obra durant la seva
execució i fins que finalitzi el termini de garantia, no obstant, tal i
com es desprèn de entre altres la Sentencia de l’Audiencia Nacional
de 13 d’octubre de 2006, el contractista quedarà exempt de
responsabilitat quan l’obra defectuosa o mal executada sigui
conseqüència directa d’una ordre o instrucció de l’administració o
de vicis en el projecte redactat per l’administració, o a les causes de
força major.



F. FORÇA MAJOR

Com ja s’ha comentat en un altra part de l’exposició, el
Dictamen del Consell d’Estat 1730/2000 de 25 de maig,
estableix que:
• “la regla essencial de la contractació administrativa es que

l’execució del contracte es realitza a risc i ventura del
contractista, i això significa que el contractista assumeix
amb caràcter general, les conseqüències derivades de tots
els riscos derivats de l’execució del contracte, llevat
d’aquells casos en que l’ordenament jurídic prevegi la
cooperació a aquests efectes, de la pròpia administració
contractant, cas per exemple de la força major, de la revisió
de preus, del “factum principis o de la doctrina del risc
imprevisible, amb l’objecte de restaurar l’equilibri econòmic
de la relació contractual.



• Doncs be, deixant de banda la resta de supòsits que afecten al principi de
risc i ventura, que ja son tractades en altres apartats de l’exposició, en
aquest punt em centraré en algun aspecte dels casos de força major en el
contracte d’obres.

• Doncs be, l’art 197 LCSP disposa expressament una excepció al principi de
risc i ventura en relació al contracte administratiu d’obres quan fa una
remissió expressa a l’art 239 de la LCSP, precepte aquest que es refereix als
supòsits de força major, els qual també son aplicables com també s’ha
comentat a les concessions, tant d’obres com de serveis,

• i que en cas que concorri qualsevol d’aquests supòsits, el contractista
tindrà dret a una indemnització pels danys i perjudicis que se li haguessin
produït durant l’execució del contracte, sempre que no existeixi actuació
imprudent per la seva part, essent els supòsits els següents:

1. Els incendis causats per l’electricitat atmosfèrica.
2. Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins,

terratrèmols, erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals
marítims, inundacions o altres de semblants.

3. Les destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris
tumultuosos o alteracions greus de l’ordre públic.



• Sobre aquestes causes, sovint sorgeix la incertesa dels defectes en
les obres causades per les pluges o desbordament de rius.

• Al respecte, el Consell d’Estat, com per exemple en la seva memòria
de l’any 2002, diu que.

1. quan la LCSP parla d’efectes catastròfics, el fenomen ha de
comportar una alteració notòria i greu de l’ordre regular de les
coses que trenqui l’equilibri econòmic del contracte.

2. I afegeix, que no son pocs els supòsits en els que tot i acreditant-
se danys en l’obra com a conseqüència de fortes pluges o
desbordaments de rius, no s’aprecia prova suficient per que tals
fenòmens tinguin la consideració de catastròfics als efectes de la
LCSP.

3. Diu que aquests fenòmens s’han d’analitzar cas per cas, ponderant
per aprecia el fenomen de les pluges com a catastròfiques alguns
aspectes com: les característiques de les precipitacions i els seus
efectes destructius en la zona, la seva previsibilitat segons els
pronòstics dels serveis meteorològics, la seva freqüència en la
zona i el període de retorn de les pluges, etc.



• Afegint el TS en la seva sentència de 10 de
novembre de 2008, que la causa major, ha
d’identificar-se amb un succés que estigui fora
del cercle d’actuació del contractista, i que no
s’hagi pogut preveure, o que previst fos
inevitable.

• Doncs be, en el cas que es doni algun dels
supòsits als que es refereix art 239, el
contractista té dret a una indemnització,



i el TS en la sentència abans esmentada de 10 de novembre, diu que
sota el “concepte de danys i perjudicis s’inclou tant:

1. el dany real i efectiu
2. com el lucre cessant,
- el que inclou tant :
• els perjudicis materials,
• les unitats d’obra executades però destruïdes,
• les pèrdues de les instal·lacions també executades però destruïdes,
• els materials i els equips necessaris per a executar les obres,
• el deteriorament de la maquinària, i els perjudicis derivats de la

seva paralització
• així com també inclou els costos financers que hagi tingut el

contractista



En quant al expedient per avaluar l’existència o no d’un supòsit de
força major, es el regulat a l’art 146 del RLC 2001, que inclou els
següents tràmits:

• Sol·licitud dels contractista en el termini de 20 dies naturals a
comptar des de la producció del fet

• Comprovació pel director facultatiu sobre el terreny de la realitat
dels fets.

• Audiència al contractista per un termini de 10 a 15 dies.
• Informe de l’assessoria jurídica
• Informe del Consell d’Estat o òrgan equivalen autonòmic, ja que es

tracta d’una reclamació de responsabilitat patrimonial, essent
preceptiu el seu dictamen, en el cas de la comissió jurídica
assessora de Catalunya, quan la quantia de la reclamació sigui igual
o superior als 50.000 euros, ( art 8 Llei 5/2005 de la CJA)

• Resolució per l’òrgan de contractació i notificació al contractista



G. CERTIFICACIONS D’OBRA 

• De conformitat amb el que estableix l’art 198 de la LCSP, El contractista té
dret a l’abonament del preu convingut per la prestació realitzada en els
termes que estableixen aquesta Llei i el contracte, podent-se realitzar el
pagament del preu de manera total o parcial, mitjançant abonaments a
compte.

• I específicament per als contractes d’obra, l’art 240 de la LCSP, diu que “als
efectes del pagament, l’administració ha d’expedir mensualment, en els
primers deu dies següents al mes a què corresponguin, certificacions que
comprenguin l’obra executada d’acord amb el projecte durant el període
de temps esmentat, llevat que hi hagi prevenció en contra en el plec de
clàusules administratives particulars;

• Aquests abonaments tenen el concepte de pagaments a compte subjectes
a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final i
sense suposar de cap manera aprovació i recepció de les obres que
comprenen”,

• Corresponent d’acord amb l’art 151 del RLC 2001 al director de l’obra
l’expedició de la corresponent certificació sobre la base de la relació
valorada.



Doncs be, per a l’abonament de l’obra executada
hem de tenir presents tres aspectes, que son:

1. El mesurament mensual de l’obra executada
2. La relació mensual valorativa de l’obra

executada prenen com a bases els
mesuraments efectuats i els preus del
contracte

3. La certificació de les obres



• Sobre la relació d’aquests tres aspectes, i la seva
comprensió es pot portar a col·lació el dictamen del
Consell d’estat 822 de 8 de juny de 1993, que diu que “
l’administració facilita el finançament de les obres
mitjançant pagaments a compte del preu definitiu.

• La realització d’aquests pagaments està subjecta a un
procediment de mesurament de l’obra executada, la
seva valoració i certificació. La certificació, acredita
l’obra executada durant el temps de que es tracti, de
tal forma que ha de respondre al verdaderament
efectuat.

• Això explica que com a moments previs a l’expedició de
les certificacions les disposicions reguladores de la
matèria estableixin com a obligatòries el mesurament i
la valoració dels treballs.”



Afegint la JCCA del estat en el seu informe de 71/99 de 11 d’abril que
• “No obstant això, per als contractes d'obres, l'article 145 ( actual

240) disposa que s'expediran certificacions mensuals, llevat que
s'estableixi en el plec de clàusules administratives particulars altra
seqüència temporal d'expedició de les mateixes,

• de manera que no és possible afirmar que s'expediran, en supòsits
de pagaments parcials, certificacions mensuals, sinó que això serà
procedent quan no s'hagi expressat una altra cosa respecte a tals
períodes d'expedició en el context de la verificació de pagaments a
compte.

• És important destacar aquest matís, ja que ha de diferenciar-se, el
mesurament d'obra executada i la relació valorada corresponent,
que per evidents raons de control i seguiment de les obres
executades han de ser expedides mensualment, de les
certificacions d'obres que, d'acord amb l'article 145 ( actual 240),
s’expediran amb la freqüència i respecte dels períodes de temps
que es fixin en el plec de clàusules administratives particulars, el
que no suposa, necessàriament, la seva freqüència mensual”.



G.1 Mesurament de l’obra executada

Sobre aquest aspecte, l’art 147 RLC 2001 expressament
diu que
• “La direcció de l'obra ha de fer, mensualment i en la

forma i les condicions que estableixi el plec de
prescripcions tècniques particulars, el mesurament de
les unitats d'obra executades durant el període de
temps anterior”, es a dir, des del començament de
l’obra.

• D’aquest precepte es desprèn que el mesurament es
un document administratiu, que correspon realitzar-lo
a l’administració a través del director facultatiu, i no a
l’adjudicatari.



G2 Relació valorada
L’Art 148 RLC 2001 diu que
• “El director de l'obra, prenent com a base els

mesuraments de les unitats d'obra executades a
què es refereix l'article anterior i els preus
contractats, ha de redactar mensualment la
corresponent relació valorada a l'origen”, es a dir,
incloent tot el que s’ha executat fins a aquell
moment.

• A més d’aquest precepte es desprèn que aquesta
relació valorada es un acte reglat i que l’ha
d’efectuar també el director de l’obra en
representació de l’administració.



L'obra executada s'ha de valorar:

• De conformitat amb els preus d'execució material que figurin en el quadre de
preus unitaris del projecte per a cada unitat d'obra

• De conformitat amb els preus de les noves unitats d'obra no previstes en el
contracte que hagin estat degudament autoritzats

• I finalment també tenint en compte el que preveuen els corresponents plecs per
als següents abonaments:

1. Obres defectuoses, que s’abonen com hem comentat quan les mateixes siguin
conseqüència d’una ordre directa del director facultatiu defectuosa o per errors
en el projecte

2. materials acopiats, que poden arribar, segons art 155 RLC 2001, fins al 75% del
valor dels materials acopiats, sempre que es constitueixi garantía

3. abonaments a càrrec de les instal·lacions i l'equip posat a l’obra , que segons art
156 RLC 2001, poden arribar pel que fa a instal·lacions al 50 % de la partida de
despeses generals que restin per certificar, i pel que fa als equips al 20% de de
les unitats d’obra als preus contractats que restin per executar.

• Aquests dos darrers preus entren dins del concepte d’actuacions preparatòries del
contracte

4. partides alçades, que es refereix a aquells treballs que es reflecteixen en el 
projecte, però que no son susceptibles de mesurament.



• Als valors esmentats, això es, la suma de:

1. el producte de cada unitat d’obra pel seu preu unitari
2. les obres defectuoses
3. material acopiat
4. Els abonaments dels equips i instal·lacions
5. I partides alçades

• els quals constitueixen el pressupost d’execució material de la certificació, si han
de sumar d’acord amb l’article 131 RLC 2001, les despeses generals de l’empresa
que poden anar del 13 al 17%, i el 6% en concepte de benefici industrial, i sobre la
suma del pressupost d’execució material, les despeses generals i el benefici
industrial, si aplica l’Iva corresponent, el resultat d’aquets valors dona lloc el
pressupost base de la licitació.

• Finalment, sobre la xifra que resulta de les operacions anteriors es multiplicarà pel
coeficient d’adjudicació, es a dir la baixa de la licitació de l’adjudicatari fixada en la
seva oferta, obtenint d’aquesta forma la relació valorada que s’aplicarà a la
certificació de l’obra corresponent al període de pagament de que es tracti d’acord
amb el contingut del Plec.



G3 La certificació d’obra 

• Ja hem dit que l’art 240 de la LCSP estableix que les certificacions d’obra
s’han d’expedir, llevat que hi hagi un altra previsió en el PCAP en els
primers 10 dies següents al mes que corresponguin,

• que aquestes han d’estar expedides pel director facultatiu de les obres,
• que l’emissió de la certificació i el corresponent abonament a compte està

subjecte a un procediment previ de mesurament de l’obra executada, i de
la seva valoració,

• però la LCSP, no estableix una definició del que es una certificació.
• Al respecte el TC, en la seva sentencia 169/1993 de 27 de maig, desprès de

dir que no li correspon a ell aquesta funció, diu que de la doctrina
jurisprudencial i científica, es desprèn que:

«les certificacions son uns títols que incorporen un dret de crèdit del
contractista front l’administració, i d’acord amb els quals l’administració pot
verificar abonaments, parcials i provisionals, del import del contracte amb la
finalitat de facilitat, des d’un punt de vista financer, la millor execució i
conclusió de les obres».



Seguin a Jose Maria Fernandez Austillo, la certificació es caracteritza pels següents
elements definitoris de la mateixa:

• Es un acte reglat que té naturalesa de títol de crèdit
• Expedit per l’administració, en concret pel director facultatiu, que previ

mesurament i valoració acredita que l’adjudicatari del contracte a executat un
determinat volum de l’obra contractada per un determinat període de temps

• No essent l’esmentat mesurament i valoració definitius, ja que, la certificació està
subjecte a les rectificacions i variacions que es puguin produir en el mesurament
final, i per tant tampoc suposa en cap cas l’aprovació i recepció de les obres que
compren, i així ho estableix el Consell d’Estat en el seu informe de 107/1994 de 10
de març.

• Essent un manament de pagament a favor del contractista, i no subjecte a
embargament, llevat dels supòsits previstos a l’art 198.7 LCSP, es adir, es poden
embargar:

1. Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en l’execució
del contracte i de les quotes socials que en deriven

2. i per al pagament de les obligacions contretes pel contractista amb els
subcontractistes i subministradors referides a l’execució del contracte.



Voldria acabar el tema de les certificacions dient sobre les mateixes que:

• Que el TS (com p.e a de 14 de juliol de 2003), ha reiterat que les
certificacions no tenen autonomia i substantivitat pròpia respecte del
contracte principal, i això es així, per que les mateixes tenen la
consideració de pagaments a compte i per tant dependents del contracte,
dependència que comporta que el termini de prescripció per al pagament
de les certificacions s’iniciï, no des de la data en que son emeses sino des
de la liquidació del contracte.

• Que les certificacions atès que son títols de crèdit poden esser objecte de
cessió en els termes de l’art 200 LCSP al que ja m’hi he referit.

• I que com ja s’ha comentar vull insistir en que la seva expedició correspon
al director facultatiu, que està obligat a expedir-la obligatòriament dins del
termini dels 10 dies següents al període que correspongui, que
generalment coincidirà amb un mes, llevat que el plec estableixi un altra
cosa, en base al mesurament i relació valorada fet prèviament,

• establint l’annex XI del RLC 2001 un model de certificació, que es obligatori
per l’administració de l’estat.



1.4.2 PARTICULARITATS DE L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRES 

• Pel que fa al contracte de concessió d’obra
pública, en aquest punt s’ha de destacar que
aquest contracte no deixa de esser un
contracte mixt, en el que conflueixen per una
part l’execució d’una obra, i per un altre la
conservació i explotació d’aquesta.



A) L’execució del contracte de concessió d’obra en la 
seva fase de construcció de l’obra

• L’art 252 LCSP diu que les obres s’han de realitzar de
conformitat amb el projecte aprovat per l’òrgan de
contractació i en els terminis que estableix el plec de
clàusules administratives particulars.

• En l’execució de les obres s’han de destacar dos
aspectes:

1. Que l’administració pot ajudar al concessionari en
l’execució de les obres

2. Aquesta execució el concessionari pot contractar-la
en tot o en part a tercers.



1. Ajuda de l’administració al concessionari

L’ajuda de l’administració, pot consistir en
• l’execució pel seu compte de part d’aquesta
• o en el seu finançament parcial.
1. En el primer supòsit la part d’obra que executi ha de

presentar característiques pròpies que en permetin el
tractament diferenciat, i ha de ser objecte, quan finalitzi,
de la recepció formal corresponent.

2. En el segon cas, l’import del finançament que s’atorgui es
pot abonar o be durant l’execució de les obres a través de
les corresponents certificacions, o bé una vegada aquelles
hagin conclòs.

• En aquests casos s’haurà de respectar en tot cas la
transferència del risc operacional, element fonamental de
les concessions.



2. l’execució del contracte en tot o en part per 
tercers

En quant a l’execució del contracte en tot o en part per
tercers, s’ha de destacar que:

• entre el tercer contractat pel concessionari per l’execució
de les obres i l’administració concedent no existeix cap
tipus de vinculació, doncs l’art 253 LCSP, expressament diu
que “Correspon al concessionari el control de l’execució de
les obres que contracti amb tercers i s’ha d’ajustar el
control al pla que el concessionari elabori i sigui aprovat per
l’òrgan de contractació.

• Aquest en qualsevol moment pot sol·licitar informació
sobre la marxa de les obres i fer-hi les visites d’inspecció
que consideri oportunes”.



L’ACTA DE COMPROVACIÓ:

Un cop finalitzades les obres, es requereix per part de
l’administració
• una acte formal i positiu de conformitat de les mateixes,
• que es produirà a través de l’acta de comprovació, la qual

no es pot confondre amb l’acte de recepció de els obres
prevista a l’art 243 LCSP, ja que:

- En el contracte de concessió d’obres aquest acte de
recepció es realitza un cop ha finalitzat el contracte, que no
l’obra,
- excepte en aquelles parts que presentin unes
característiques pròpies que permetin el seu tractament
diferenciat y que son objecte d’ajuda per l’administració en la
seva execució, tal com ja s’ha comentat i estableix art 252.2
LCSP, les quals si seran objecte de recepció formal.



• L’acta de comprovació, haurà de tenir el
contingut fixat a l’article 256 LCSP, i la seva
aprovació porta implícita l’autorització per a
l’obertura d’aquestes a l’ús públic, i comença
des d’aquest moment el termini de garantia
de l’obra quan hagi estat executada per
tercers diferents del concessionari, així com la
fase d’explotació.



B) L’execució del contracte de concessió d’obra en la 
seva fase d’explotació de l’obra

• Un dels drets del concessionari, com s’ha comentat es el de
d’explotar l’obra.

• Pel que fa a l’explotació de l’obra pública, s’ha de destacar que la
mateixa comporta pel concessionari:

1. la seva obligació d’assumir el risc econòmic de la seva gestió,
2. així com d’indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a

tercers, llevat que els danys es causin com a conseqüència d’una
ordre directa de l’administració o de vicis en el projecte.

3. Però també li comporta certs poders de policia, com mantenir el
bon ordre de l’obra pública així com el seu ús, el que li comporta
el poder dictar les instruccions oportunes per garantir aquest
manteniment, però el mateix també té la obligació de no poder
discriminar a ningú de l’ús de l’obra , ja que ha de respectar els
principis d’igualtat , universalitat i no discriminació



B1 TARIFES
• Però el concessionari també té dret a rebre una

retribució per la utilització de l’obra que en fan els
usuaris, principalment a través de les tarifes que li
abonin els usuaris per la utilització de l’obra.

• Aquestes tarifes tenen el caràcter de màximes, pel que
el contractista podrà fixar al seu risc altres de inferiors,

• i podran ser abonades també per l’administració, de
conformitat amb art 267.4, coneixent-se aquests
abonaments, doctrinalment, amb el nom de clàusules
socials, les quals seran abonades per l’Administració
tenint en compte la intensitat de la utilització de l’obra
pels usuaris.



• Aquestes tarifes, de conformitat amb l’art 267.1 de la LCSP,
es defineixen com a prestacions patrimonials de caràcter
públic no tributari.

• El concepte de tarifa ha estat objecte d’una gran discussió
tant doctrinal com jurisprudencial,

• així en un inici el TS, va considerar que “ les prestacions que
els usuaris abonaven al concessionari , no eren taxes ni
prestacions patrimonials de caràcter públic en el sentit del
art 31 de la CE, sinó contraprestacions pel servei prestat pel
concessionari que aquest fa seves a través d’un títol de dret
privat, i per tant les considerava com a preus privats, sense
perjudici de la intervenció que l’administració té en la seva
fixació en exercici de la potestat tarifària que li correspon,
diferent a la potestat tributària” entre altres es pot
esmentar la STS de data 30 d’abril de 2001.



• Després de l'anterior, la Llei General Tributària de 2003 va
consagrar en la definició de les taxes, en el seu antic article
segon apartat segon, la irrellevància de la forma de gestió
del servei públic, alhora de definir el concepte de taxa, pel
que si es donaven els requisits propis de la taxa, això es, el
servei que es grava amb la taxa no siguin de sol·licitud o
recepció voluntària per als obligats tributaris i no es prestin
o realitzin pel sector privat, les contraprestacions que
s’abonaven al concessionari pel servei prestat tenien la
consideració de taxa

• Quan la qüestió semblava aclarida, el legislador per mitjà
de la disposició final 58ª de la Llei 2/2011, de 4 de març,
d'Economia Sostenible va decidir la supressió de l'esmentat
aparat segon de l'article segon de la LGT, i la incertesa va
tornar a estendre’s entre els operadors jurídics.



• Després de quatre anys de dubtes, el Tribunal Suprem
va confirmar en la seva sentencia de 23 de novembre
de 2015, que la reforma legal no alterava realment la
situació, en concloure que «la forma gestora és
irrellevant per delimitar l'àmbit d'aplicació de les taxes,
i que l'essencial era determinar si estem davant
prestacions coactives per serveis de caràcter obligatori
i indispensables, pel que si era així les
contraprestacions que s’abonaven al concessionari pel
servei prestat tenien la consideració de taxa.

• Amb el nou concepte de tarifa, fixat per en aquest art
267, aquest concepte no deixarà de ser polèmic, i sota
el meu punt de vista continuarà sent controvertit i
litigiós, ja que,:



Inconvenients del nou concepte de tarifa 

Primer
• la DF 12 LCSP, que modifica art 20 del TRLHL, entre altres aspectes i en el

que aquí importa diu “que tenen la consideració de prestacions
patrimonials de caràcter públic no tributàries, les exigides per l’explotació
d’obres o la prestació de serveis, en règim de concessió, i que aquestes
contraprestacions s’han de regular per ordenança”.

• Doncs be, aquest regulació pot xocar amb una possible
inconstitucionalitat, ja que,

• tenint en compte que no hi ha regulació jurídica substantiva d'aquesta
nova figura en la llei, i que l’únic que es fa es enunciar els supòsits en què
les contraprestacions hauran de ser qualificades com a prestacions
patrimonials públiques no tributàries, com en el cas de les concessions,

• és qüestionable que la remissió tan àmplia que es realitza a l'ordenança
sigui respectuosa de la reserva de llei establerta en l'art. 31.3 CE., que
expressament diu que “únicament podran establir-se prestacions
personals o patrimonials de caràcter públic d’acord amb la Llei”



Segon
• I si tenim en compte les darreres sentencies del

tribunal suprem en les que considera :
• que es indiferent la forma de gestió dels servei per

qualificar les contraprestacions que abonen els usuaris
dels serveis,

• essent l’essencial determinar si estem davant
prestacions coactives per serveis de caràcter obligatori
i indispensables,

• es discutible que les esmentades contraprestacions, es
a dir, les tarifes, puguin qualificar-se de no tributàries,
quan el servei pel que s’abonen es de caràcter
obligatori i inclou prestacions coactives



Altres retribucions
El contractista també podrà ser retribuït per: 

1. Els rendiments procedents de l’explotació de lla zona comercial si
existeix

2. Per aportacions de l’administració, que tindran per finalitat garantir la
viabilitat econòmica de l’explotació de l’obra, com son d’acord amb l’art
268 LCSP, les subvencions al preu, avançaments reintegrables…. Havent-
se de respectar en tot cas també la transferència del risc operacional.

• D’acord amb l’apartat sisè de l’esmentat art 267, el concessionari ha de
separar comptablement els ingressos provinents de les aportacions
públiques i aquells altres procedents de les tarifes abonades pels usuaris
de les obres i, si s’escau, els procedents de l’explotació de la zona
comercial.

• Finalment, també s’ha de destacar que durant tota l’execució del contracte
li correspon al concessionari el manteniment de les obres.



Risc i ventura, transferència del risc operacional i 
manteniment de l’equilibri econòmic de la concessió

En el contracte de concessió d’obra, el contracte no solament s’executa a risc i ventura
del contractista, i en conseqüència com ja s’ha comentat al llarg de l’exposició,
• el contractista ha d’executar el contracte en els termes que s’han pactat, incloïen la

retribució fixada,
• assumint les conseqüències de les contingències que es puguin produir durant

l’execució del contracte,
• responent davant de l’administració del compliment del contracte en els terminis

totals o parcials que s’hagin fixat, de la seva execució defectuosa o dels danys
causats a tercers com a conseqüència de la seva execució, llevat de que l’execució
defectuosa o els danys a tercers derivin de forma directa d’una ordre de
l’administració o de vicis en el projecte,

• però tot això amb determinats límits, també esmentats, com son els casos de força
major, estant dirigida l’operativa d’aquest principi, tal com estableix el TS a evitar
ulteriors modificacions del preu de contracte inicialment estipulat, sota el pretext
del possible augment de la onerositat de la prestació objecte del contracte per
circunstàncies externes al propi contracte, per tant, aquest principi consagra la
regla tradicional de que el contractista ha de suportar les conseqüències derivades
de circumstàncies no previstes en el contracte i no imputables a l’administració.



A més a més, en aquest contracte, que es un element definitori del
mateix, el concessionari assumeix el risc econòmic substancial de
l’explotació de l’obra, ja que, en aquest contracte:
• es transfereix al concessionari el risc operacional de l’explotació de

l’obra que abraça tant el risc de demanda com el de
subministrament, o tots dos.

• S’entén per risc de demanda el que es deu a la demanda real de les
obres o serveis objecte del contracte, i risc de subministrament el
relatiu al subministrament de les obres o serveis objecte del
contracte, en particular el risc que la prestació dels serveis no
s’ajusti a la demanda.

Es considera que el concessionari assumeix un risc operacional quan:
• no estigui garantit que, en condicions normals de funcionament,

aquest pugui recuperar les inversions efectuades ni cobrir els costos
en què hagi incorregut com a conseqüència de l’explotació de les
obres que siguin objecte de la concessió. La part dels riscos
transferits al concessionari ha de suposar una exposició real a les
incerteses del mercat. ( art 14 LCSP).



Límits al Ppi. de risc i ventura i transferència del 
risc operacional

Doncs be, tot i que el contracte de concessió d’obra pública s’executi a
risc i ventura de l’administració, i que hi hagi un traspàs del risc
operacional de l’explotació de l’obra al concessionari, aquests aspectes
també tenen límits, ja que, en aquest contracte, de conformitat amb
l’art 270 LCSP, s’ha de mantenir el seu equilibri econòmic en els termes
que van ser considerats per a la seva adjudicació, i en favor de la part
que correspongui quan es doni algun d’aquests supòsits:

• a) Quan l’Administració realitzi una modificació del contracte
• b) Quan actuacions de l’Administració pública concedent, pel seu

caràcter obligatori per al concessionari, determinin de forma directa
la ruptura substancial de l’economia del contracte. Com ja hem
comentat es el supòsit del factum principi. Un exemple podria ser la
construcció d’una autovia paral·lelament al traçat d’una autopista,
autovia que no estava prevista ni era presumible la seva existència
en el moment de la licitació del contracte.

• c) Quan concorrin les causes de força major del art 239 LCSP



• També s’ha de fer referència al risc imprevisible, que
com ja hem comentat es una construcció
jurisprudencial, que també està prevista a la legislació
de règim local, i que també seria un supòsit que de
donar-se comportaria també la necessitat de
restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió en
favor de la part que correspongui.

• Destacant finalment que l’art 270.2, diu de forma
expressa que no existirà dret al restabliment del
equilibri econòmic per incompliment de les previsions
de la demanda recollides en l’estudi de l’administració
o en l’estudi que hagi pogut realitzar el contractista,
llevat de que efectivament es doni algun dels supòsits
esmentats.



• Un fet rellevant del sistema previst per al restabliment de l’equilibri econòmic en
aquest contracte, es que s’obté a través d’una modificació de les condicions
econòmiques del contracte, i no per mitja d’indemnitzacions.

• Efectivament, quan concorri qualsevol dels supòsits anteriors, el restabliment de
l’equilibri econòmic s’ha de realitzar mitjançant l’adopció de les mesures que en
cada cas procedeixin. Aquestes mesures poden consistir en:

1. la modificació de les tarifes establertes per la utilització de les obres,
2. la modificació en la retribució que ha d’abonar l’Administració concedent,
3. la reducció del termini concessional,
4. i, en general, en qualsevol modificació de les clàusules de contingut econòmic

incloses en el contracte.
5. En els casos d’actuacions de l’administració, (factum principis) i en els supòsits de

força major, sempre que la retribució del concessionari provingui en més d’un 50
per cent de tarifes abonades pels usuaris, es pot prorrogar el termini de la
concessió per un període que no excedeixi un 15 per cent de la seva durada
inicial.



Segrest de la concessió

• Finalment sobre aquest contracte s’ha de fer
referència a que entre altres prerrogatives
que té l’administració en aquest contracte s’hi
troba la de poder acordar el segrest de la
concessió de forma motivada, es a dir, assumir
transitòriament l’explotació de l’obra pública



Els supòsits en que aquesta es pot acordar son varis:

• en els casos en què el concessionari no pugui fer front,
temporalment i amb greu dany social, a l’explotació de l’obra per
causes alienes a ell

• ens els casos en que incorri en un incompliment greu de les seves
obligacions que posi en perill l’explotació

• En els casos en que concorri una causa de resolució del contracte
que no sigui la de declaració de concurs o insolvència del
concessionari, i hi hagi creditors que no hagin obtingut el
reembolsament dels seus títols, l’administració té la facultat també
de poder acordar el segrest de la concessió, als efectes de satisfer el
dret dels creditors , sense que el concessionari pugui percebre cap
ingrés

• En els supòsits en que s’hagi hipotecat la concessió, i es procedeixi
a l'execussió hipotecària, si la subhasta queda deserta o l’òrgan de
contractació no autoritza cap interessat per participar en el
procediment d’execució hipotecària, també es pot acordar el
segrest, sense que el concessionari pugui percebre cap ingrés.



Els aspectes més rellevants del segrest son:

• D’acord amb l’art 263 LCSP, efectuat el segrest o intervenció,
correspon a l’òrgan de contractació l’explotació directa de l’obra
pública i la percepció de la contraprestació establerta, i pot utilitzar
el mateix personal i material del concessionari.

• L’òrgan de contractació ha de designar un o diversos interventors
que substitueixin plenament o parcialment el personal directiu de
l’empresa concessionària.

• El segrest cessarà quan resulti acreditada la desaparició de les
causes que l’hagin motivat i el concessionari justifiqui estar en
condicions de prosseguir l’explotació normal de l’obra, en tot cas
aquest segrest no pot durar més de tres anys

• Si s’acorda el retorn de la concessió, s’haurà de retornar al
concessionari el saldo que resulti després de satisfer totes les
despeses, inclosos els honoraris dels interventors, i deduir, si
s’escau, la quantia de les penalitats imposades.



1.4.3 PARTICULARITATS DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
DE CONCESSIÓ DE SERVEIS

• S’ha de recordar en primer lloc, que d’acord amb l’article 15 LCSP, el
contracte de concessió de serveis és aquell en virtut del qual un
poder adjudicador, encarrega a títol onerós a un empresari,

• que disposa de capacitat i els mitjans econòmics i tècnics
necessaris,

• la gestió d’un servei la prestació del qual sigui de la seva titularitat o
competència,

• i la contrapartida del qual estigui constituïda pel dret a explotar els
serveis objecte del contracte o per aquest dret acompanyat del de
percebre un preu.

• El dret d’explotació dels serveis implica la transferència al
concessionari del risc operacional en els termes ja esmentats quan
hem parlat de la concessió d’obres.



Com a particularitats de l’execució d’aquest contracte es 
poden destacar les següents:

1. El concessionari ha de gestionar i organitzar el servei
amb subjecció estricta a les característiques i terminis
establerts en el contracte, conservant l’administració
els poders de policia necessaris per assegurar el seu
bon desenvolupament quan es tracti d’un servei
públic.

2. En el cas que aquest contracte comporti la realització
d’obres, aquestes s’hauran d’executar de conformitat
amb el projecte aprovat per l’administració.



3. Finalment s’han d’esmentar les obligacions generals del
concessionari, les quals es troben previstes a l’art 288, destacant de les
mateixes les següents:

a) Prestar el servei amb la continuïtat convinguda i garantir als
particulars el dret a utilitzar-lo en les condicions que s’hagin
establert i mitjançant l’abonament, si s’escau, de la
contraprestació econòmica compresa en les tarifes aprovades.

b) Indemnitzar els danys que es causin a tercers com a conseqüència
de les operacions que requereixi el desenvolupament del servei,
excepte quan el dany es produeixi per causes imputables a
l’Administració.

c) Depenent de la naturalesa del servei i de la perspectiva econòmica
de l’explotació del servei, si així ho ha establert el plec de
clàusules administratives particulars, el concessionari ha d’abonar
a l’Administració concedent un cànon.



• Respecte a la contraprestació econòmica del
contractista, l’art 289 estableix que el
concessionari té dret a les contraprestacions
econòmiques que preveu el contracte, entre les
quals s’ha d’incloure, per fer efectiu el seu dret a
explotar el servei, una retribució fixada en funció
de la seva utilització que s’ha de percebre
directament dels usuaris ( tarifa) o de la mateixa
Administració (clàusula social).

• Però també es pot fer referència a altres
contraprestacions com seria el compromís de
l’administració d’entregar al concessionari una
sèrie de serveis auxiliars per executar el
contracte.



• En quant al risc i ventura del contracte i al
equilibri econòmic del mateix em remeto al
exposat per al contracte de concessió d’obra
pública.

• En quant al segrest, en aquest contracte, el
contractista també el pot acordar en els
supòsits previstos a l’article 293 LCSP, això es,
si de l’incompliment per part del contractista
se’n deriva una pertorbació greu i no
reparable per altres mitjans en el servei es pot
acordar el segrest o la intervenció fins que
aquella desaparegui



1.4.4 PARTICULARITATS DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
DE SUBMINISTRAMENT

• En aquesta contracte, també s’ha de recordar que l’art 16 LCSP el
defineix com aquells que tenen per objecte l’adquisició,
l’arrendament financer, o l’arrendament, amb opció de compra o
sense, de productes o béns mobles.

• Essent l’apartat tercer d’aquest article qui enumera aquells que en
tot cas tenen la consideració de contractes de subministrament:

1. Aquells en què l’empresari s’obligui a lliurar una pluralitat de béns
de manera successiva i per un preu unitari;

2. els d’adquisició o d’arrendament d’equips o sistemes de
telecomunicacions, a excepció de l’adquisició de programes
d’ordinador fets a mida, que tenen consideració de serveis; o els
de fabricació.

• Establint l’article segon que no tenen aquesta consideració els
relatius a propietats incorporals o valors negociables.



L’entrega dels bens:

• una de les obligacions del contractista en aquest tipus de
contracte, es l’entrega del subministrament en el lloc i en el
termini fixat en el contrate, de conformitat amb el PCAP i el
PPT, i així es desprèn de l’art 300 LCSP

• El termini i el lloc d’entrega dels bens s’ha de fixar en el
PCAP, i així s’estableix en l’art 67.5 del RLC 2001.

• La determinació d’aquets dos aspectes en el plec esdevé
així un element essencial en aquest contracte, ja que, el lloc
i termini d’entrega del subministre, està directament
relacionat amb l’oferta que presenten les empreses, en
particular per confeccionar el preu de la seva oferta, i per
tant afecta al equilibri econòmic de l’esmentada oferta i
conseqüentment als drets i obligacions de les parts.



Pèrdues, avaries o perjudicis 
ocasionats en els béns

Respecte a les pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns, es
pot parlar de les següents situacions:

• abans de lliurar-los a l’Administració, el contractista no té dret a
indemnització per les pèrdues averies i perjudicis en els bens, llevat
que l’administració hagi incorregut en mora en rebre’ls.

• Entre el temps que vagi des de l’entrega dels bens fins al acte
formal de recepció ( que d’acord amb art 210.2 haurà de produir-se
en el termini d’un més des de l’entrega o en el termini que fixi el
plec), l’administració en serà la responsable de la seva custòdia.

• No obstant, un cop rebuts de conformitat els bens objecte de
subministrament peribles ( que tenen una duració limitada )
l’administració serà responsable no solament de la seva custodia,
sinó també de la seva gestió, ús o caducitat, sense perjudici de la
responsabilitat del subministrador per vicis ocults



• conseqüentment amb l’exposat, un cop
entregats els bens, però encara no s’hagi
realitzat l’acte formal i positiu de recepció
amb conformitat per part de l’administració, el
responsable d’una possible caducitat dels
bens en serà el contractista,

• mentre que un cop rebuts de conformitat per
part de l’administració el responsable de la
caducitat dels bens en serà l’administració.



• En aquest punt es pot portar a col·lació la Resolució del
TACRC de 586/2016 de 15 de juliol, en la que s’acorda la
nul·litat d’unes clàusules d’un PCAP que tenia per objecte el
subministrament de pròtesis, ja que, en elles es fixava que:

• s’havia de constituir un dipòsit de pròtesis, però es
determinava com data de recepció de les mateixes el
moment de la seva efectiva utilització,

• el Tribunal, considera que l’empresa no pot assumir «sine
die» la responsabilitat per caducitat del les pròtesis, ja que,

• això suposaria un desequilibri econòmic del contracte que
no el té que assumir el contractista,

• conseqüentment anul·la la clàusula i fixa com temps de
recepció de les pròtesis el moment en que son depositades
i no el moment en que son efectivament utilitzades.



• Finalment destacar que les despeses d’entrega
i transport dels bens objecte del contracte al
lloc acordat, d’acord amb art 304 LCSP seran a
compte del contractista, excepte que s’hagi
pactat el contrari.



Pagament del preu
• D’acord amb l’art 198 de la LCSP,

l’administració té l’obligació d’abonar el preu
en el termini de dels trenta dies següents a la
data d’aprovació dels documents acreditatius
de la realització total o parcial del contracte,

• per tant, el pagament podrà realitzar-se d’un
sol cop, quan s’hagi complert totalment
l’objecte del contracte, o mitjançant
abonaments a compte contra les entregues
parcials dels bens objecte del contracte



Respecte a la forma de pagament la llei diferència
en aquest contracte dos modalitats:
• La normal: pagament total del preu en diner
• Especial: pagament del preu total dels béns una

part en diners i un altra part en el lliurament
d’altres béns de la mateixa classe, sense que, en
cap cas, l’import d’aquests pugui superar el 50
per cent del preu total, sempre que es compleixin
els següents requisits:

a) Que existeixin raons tècniques i econòmiques
que ho aconsellin

b) Que aquesta possibilitat del pagament es
prevegi en el PCAP



• En aquest darrer supòsit, serà necessari que l’òrgan de
contractació acordi utilitzar aquesta forma de
pagament, essent aquest acord títol suficient per donar
de baixa el be en el mateix inventari, així com la seva
desafectació.

• A més a més, el compromís de despesa corresponent
s’ha de limitar a l’import que del preu total del
contracte no se satisfaci mitjançant el lliurament de
béns,

• no obstant, l’import que del preu total del
subministrament correspongui als béns lliurats per
l’Administració ha de ser un element econòmic a
valorar per adjudicar el contracte, i els empresaris l’han
de consignar expressament en les seves ofertes.



1.4.5 Particularitats de l’execució del contracte de 
serveis

• En aquest cas també hem de recordar que l’art 17 LCSP
el defineix com aquells l’objecte dels quals són
prestacions de fer

• consistents en el desenvolupament d’una activitat o
dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra
o subministrament,

• inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a
executar el servei de manera successiva i per un preu
unitari.

• No poden ser objecte d’aquests contractes els serveis
que impliquin exercici de l’autoritat inherent als poders
públics.



Al respecte de l’execució d’aquest contracte s’han de
destacar els següents aspectes:

• El contracte s’ha d’executar amb subjecció al que
estableixen les seves clàusules i els plecs, i d’acord amb
les instruccions que el responsable del contracte doni
al contractista per a la interpretació corresponent, en
els casos en què s’hagi designat.

• El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels
treballs que dugui a terme , així com de les
conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o
per a tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del
contracte



• Per altra banda, els contractes de serveis, també poden comportar de la
mateixa forma que els contractes de concessió de serveis, prestacions
directes a la ciutadania, però sense que en aquest cas existeixi un traspàs
del risc operacional, fixant l’art 312 de la LCSP una sèrie peculiaritats en
l’execució d’aquest tipus de contractes de serveis, podent destacar les
següents:

1. Prestar el servei amb la continuïtat convinguda i garantitzar als
particulars el seu dret a utilitzar-lo en es condicions establertes, i si
s’escau mitjançant l’abonament de la contraprestació econòmica fixada.

2. Cuidar del bon ordre del servei
3. Indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a tercers com a

conseqüència de l’execució del contracte, llevat que aquells siguin
producte d’una causa imputable a l’administració

4. Conservar adequadament les obres i instal·lacions respecte de les que
tingui l’obligació d’entregar a l’administració a la seva finalització etc.

• En quant al segrest, en aquest contracte, el contractista també el pot
acordar en els supòsits previstos a l’article 312.d LCSP


