
L’EXECUCIÓ, LA MODIFICACIÓ, LA SUSPENSIÓ i LA REVISIÓ DE PREUS EN 
ELS CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC 
 

1. L’Execució dels contractes del Sector Públic 
 

1.1 Qüestions generals 
 

1.2 El compliment del contracte 
 

1.2.1 Principi de Risc i ventura i equilibri econòmic del contracte 
1.2.2 El pagament del preu del contracte 
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. 
 

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 

1.3.1.1 Demora total o parcial de l’execució del contracte 
1.3.1.2 Incompliment defectuós de la prestació o incompliment d’altres 

compromisos o de les condicions especials d’execució del contracte 
1.3.1.3 Incompliment parcial de la prestació objecte del contracte i penalitats en 

els  acords marc 
1.3.1.4 Naturalesa jurídica de les penalitats 
1.3.2 Responsabilitat extracontractual com a conseqüència de l’execució del 

contracte: indemnització de danys i perjudicis causats a tercers. 
 

1.4 particularitats de l’execució dels diferents contractes administratius 
 

1.4.1 Particularitats de l’execució del contracte d’obres 
1.4.2 Particularitats de l’execució del contracte de concessió d’obres  
1.4.3 Particularitats de l’execució del contracte de concessió de serveis 
1.4.4 Particularitats de l’execució del contracte de subministrament 
1.4.5 Particularitats de l’execució del contracte de serveis 
 
2. La modificació dels contractes 

 
2.1 Questions preliminars 
2.2 Règim transitori 
2.3 Règim de modificació contractual a la nova LCSP 
2.3.1 Modificacions previstes al plec de clàusules 
2.3.1.1 Doctrina de Tribunals Administratius de Recursos Contractuals en 

relació amb la inclusió de clàusules de modificació dels contractes del 
sector públic. 

2.3.2 Modificacions no previstes al plec de clàusules  
2.3.2.1 prestacions addicionals 
2.3.2.2 circumstàncies imprevistes  
2.3.2.3 modificacions no substancials 
2.4 l’obligatorietat de les modificacions 
2.5 El procediment per la modificació d’un contracte, la seva publicitat, 

formalització i impugnació 
2.6 Especialitats en la modificació del contracte d’obres 
2.7 Especialitats en els contractes de serveis i subministrament 
 



3. La suspensió del contracte 
 

4. La revisió de preus 
 

4.1 El nou sistema de revisió de preus 
4.1.1 El RD 55/2017 de 3 de febrer pel que s’aprova el reglament de la LDEE 
4.1.1.1 Revisió de preus en el contracte d’obres 
4.1.1.2 Revisió de preus en els contractes diferents d’obra, de 

subministraments de fabricació d’armament i equipament de les 
Administracions públiques. 
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