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PREUS



2. LA MODIFICACIO DEL 
CONTRACTE



2.1 QUESTIONS PRELIMINARS

• El primer que s’ha de tenir present quan parlem de la
modificació del contracte, es que estan en joc els
principis essencials de la contractació, concretament:

• el principi d’igualtat de tracte, transparència i el de
publicitat, que es manifesten en la necessària aplicació
uniforme de les condicions de la licitació i de
l’objectivitat del procediment de contractació,

• y efectivament modificar el contracte en la seva fase
executiva, es a dir, un cop aquest ja ha estat
perfeccionat, que recordem, es produeix amb la seva
formalització, es sinònim d’alterar les condicions i
bases contractuals que van donar lloc a la licitacio i
l’adjudicació del contracte.



• Conseqüentment amb l’exposat, el regim jurídic
de les modificacions contractuals haurà de
mantenir un l’equilibri amb els esmentats
principis de la contractació,

• pel que aquesta figura de la modificació s’ha
d’entendre que té un caràcter excepcional, i com
a tal haurà d’estar el suficientment objectivitzada
i motivada,

• però alhora, al ser una excepció a l’esmentada
aplicació uniforme de les bases contractuals que
van donar lloc a l’adjudicació s’hauran d’adoptar
les corresponents mesures de control.



• Dins del dret comunitari, la directiva 2014/24 UE i
la 2014/23 UE, son les primeres normes
comunitàries que estableixen la regulació de la
modificació del contracte en la seva fase
executiva.

• Efectivament, les directives precedents a les
esmentades normes comunitàries, com la
2004/18, no regulen directament la figura de les
modificacions,

• essent el TJUE el que a través de la seva
jurisprudència ha anat fixant els paràmetres
delimitadors de les modificacions, destacant que
els esmentats paràmetres amb la nova regulació
han estat flexibilitzats.



Criteris del TJUE
TJUE, en la seva sentència de de 29 d’abril de 2004, i que ha
sostingut en la seva jurisprudència de forma reiterada
estableix els següents aspectes:
• Que l’entitat adjudicadora està obligada a respectar el

principi d’igualtat de tracte entre tots els licitadors, principi
que comporta que aquests tinguin les mateixes
oportunitats al formular la seva oferta i que aquestes
ofertes estiguin sotmeses a les mateixes condicions per a
tots

• A respectar també el principi de transparència que té per
objecte garantir que no existeixen riscos de favoritisme i
arbitrarietat per part del adjudicador, i que totes les
condicions de la licitació estiguin formulades de forma
clara, precisa e inequívoca en l’anunci de licitació i ens els
plecs



• Que a la entitat adjudicadora li correspon complir
estrictament els criteris que ella mateixa ha fixat en l’anunci
i els plecs, no solament durant la licitació, sino
especialment fins a la finalització de la fase d’execució del
contracte, pel que l’entitat adjudicadora no està autoritzada
a modificar més tard les seves condicions essencials, i en
particular aquelles, que si haguessin estat fixades en els
anunci de licitació i els plecs haguessin permès als licitadors
presentar una oferta substancialment diferent.

• Conseqüentment, si una entitat adjudicadora desprès de
l’adjudicació del contracte pretén modificar una condició de
la licitació, estarà obligada a preveure expressament
aquesta possibilitat a l’anunci de licitació i al plec, de forma
que totes les empreses interessades en participar a la
licitació tinguin coneixement de la mateixa des del principi,
i es trobin en condicions d’igualtat en el moment de
formular la seva oferta



Posteriorment el TJUE en la seva sentencia de de 19 de
juny de 2008, afegeix el següent:

1. Que amb l’objecte de garantitzar la transparència en
els procediments i la igualtat dels licitadors, les
modificacions de les disposicions d’un contracte
públic durant la validesa d’aquest constitueixen una
nova adjudicació quan presentin característiques
substancialment diferents a les del contracte inicial, i
conseqüentment posin de relleu la voluntat de les
parts de tornar a negociar els aspectes essencials del
contracte.

-Per tant el TJ admet les modificacions no previstes pero
sempre que les modificacions no siguin substancials.



2. Considera que la modificació d’un contracte en vigor
pot considerar-se substancial quan :
a) La modificació introdueixi condicions que, si haguessin

figurat en el procediment de contractació inicial, haurien
permès la selecció de candidats diferents dels seleccionats
inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent de
l’acceptada inicialment o haurien atret més participants
en el procediment de contractació.

b) Quan la modificació ampliï el contracte, en gran mesura, a
prestacions inicialment no previstes

c) Quan la modificació alteri l’equilibri econòmic del
contracte a favor de l’adjudicatari d’una forma que no
estava prevista en els termes del contracte inicial



Directiva 24/2014 UE

• Com ja hem comentat, el legislador
comunitari regula en l’esmentada Directiva
24/2014 UE per primer cop les modificacions
del contracte en la seva fase executiva, la
Directiva 23/2014, que es refereix a les
concessions, regula les modificacions del
contracte en els mateixos termes.



• Doncs be, la directiva 24/2014 UE, dedica a les
modificacions del contracte, entre altres, el
seu art 72,

• i en aquest article, la contundència de no
poder tramitar una modificació contractual
quan no estigui prevista en les bases de la
contractació, llevat de les que no tinguin
caràcter substancial, com ja s’ha comentat,
queda flexibilitzada per primer cop pel
legislador comunitari a través de varis
supòsits, com son:



Flexibilitat de la directiva
1. Possibilitat d’incloure en el contracte originari

obres, serveis o subministraments addicionals, a
càrrec del contractista original, que siguin
necessàries i no inclosos en el contracte original,
quan es compleixin els requisits previstos en el
mateix

2. que la necessitat de la modificació es derivi de
circumstàncies que un poder adjudicador
diligent no hagués pogut preveure, i amb el
compliment també dels requisits previstos en el
mateix



3. També es podrà modificar un contracte sense
necessitat de comprovar
• si es compleixen o no les condicions enunciades en

l'apartat 4, lletres a) a d) ( que es refereix als supòsits
que de complir-se algun d’ells farien que la modificació
fos substancial),

• i sense que calgui iniciar un nou procediment de
contractació si el valor de la modificació és inferior als
dos valors següents:

a) el 10% del valor inicial del contracte en el cas dels
contractes de serveis o de subministraments, i el 15%
del valor del contracte inicial en el cas dels contractes
d'obres.

b) al llindar dels contractes subjectes a regularització
harmonitzada.



No obstant, s’ha de tenir present, en aquest punt, que
aquest darrer supòsit no està previst en la LCSP, ja que:

1. La LCSP recull en el seu art 205.c) la possibilitat de
modificar el contracte en supòsits no revistos en el
plec, quan la mateixa no ampliï de forma important
l’àmbit del contracte,

2. considerant que no s’amplia l’àmbit del contracte del
contracte, quan no es superin el percentatges abans
indicats,

3. en cas contrari estaríem davant d’una modificació
substancial i no es podria utilitzar aquesta via per
modificar el contracte,



5. Tot sense perjudici de que la mateixa modificació, pugui
esser subsumida en alguns dels altres dos supòsits que
regula l’art 205, això es les prestacions addicionals art
205.1a) i per circumstancies imprevistes ( art 205.1a),

6. i no es dona aquest supòsit per que la LCSP no eximeix de
la necessitat de comprovar si es compleixen la resta de
condicions, la concurrència de les quals farien que la
modificació tingués caràcter substancials, com son:

• Que la modificació introdueixi condicions que, si haguessin
figurat en el procediment de contractació inicial, haurien
permès la selecció de candidats diferents dels seleccionats
inicialment

• o que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte
en benefici del contractista d’una manera que no estava
prevista en el contracte inicial.



• Finalment, s’ha de destacar que l’esmentada
directiva de 2014, ha estat transposada a
l’ordenament jurídic intern a través de la nova
LCSP, la qual dedica a les modificacions del
contracte els seus articles 203 a 207, sense
perjudici de les disposicions de la llei que es
refereixen a les modificacions de cada tipus de
contracte.



2.2RÈGIM TRANSITORI

• La DT primera de la LCSP expressament diu
que els contractes administratius adjudicats
amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta
Llei es regeixen, pel que fa als seus efectes,
compliment i extinció, inclosa la seva
modificació, durada i règim de pròrrogues, per
la normativa anterior.



• Conseqüentment, si un contracte ha estat adjudicat
amb data anterior al 9 de març de 2018, els seran
d’aplicació les normes relatives a les modificacions
contractuals previstes al TRLCSP de 2011, que incloïa el
règim de modificació de contractes que havia introduït
la Llei 2/2011 d’economia sostenible.

• La regulació de les modificacions contractuals
introduïda per l’esmentada llei 2/2011, va tenir lloc
com a conseqüència de la decisió de la Comissió
Europea de portar a Espanya al TJUE, al considerar que
la regulació de les modificacions previstes en la LCSP
de 2007 era contrària al dret de la UE, ja que,

• no respectava els principis d’igualtat, no discriminació i
transparència regulats a l’article 2 de la Directiva
2004/18.



• Doncs be, de la DT setena de Llei 2/2011, es desprenia que els
contractes adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor a la
mateixa es regien, en quan a la seva mofificació per la normativa
anterior.

• pel que si un contracte ha estat adjudicat amb data anterior 6 de
març de 2011 ( data d’entrada en vigor de la llei 2/2011), els seran
d’aplicació les normes relatives a les modificacions contractuals
previstes a la LCSP de 2007.

• Conseqüentment amb l’exposat, els contractes administratius
vigents, en matèria de modificacions contractuals, es poden trobar
subjectes a:

a) al règim anterior a la Llei 2/2011, si son adjudicats abans del
6/3/11.

b) al règim de la Llei 2/2011, si foren adjudicats del 6/3/11 al
8/3/2018.

c) al règim de la LCSP de 2017, si foren adjudicats a partir del
9/3/2018



• No obstant, cal tenir present que en
aquesta exposició em centraré en el
règim de modificacions establert a la
LCSP del 2017



2.3 RÈGIM DE MODIFICACIONS CONTRACTUALS A 
LA NOVA LCSP

La LCSP 2017, com hem comentat dedica a les
modificacions del contracte els seus articles 203 a
207, sense perjudici de les disposicions de la llei
que es refereixen a les modificacions de cada tipus
de contracte, com son:
• l’art 242 per al contracte d’obres;
• l’art 255 per a la modificació del projecte en el

contracte de concessió;
• l’art 262 per a la modificació de les obres en el

contracte de concessió d’obres;
• art 290 per al contracte de concessió de serveis.



• A més a més estableix una sèrie d’especialitats
per al contracte de subministrament i servei,

• art 301 en relació als suministraments ; art 309
en relació als serveis,

• així com la DA trenta-tresena de la LCSP per als
contractes de subministrament i serveis pels que
l’empresari s’obligui a entrega una pluralitat de
bens de forma successiva o a prestar el contracte
també de forma successiva, i per un preu unitari
sense que el nombre total d’entregues o
prestacions incloses en el contracte es defineixin
amb exactitud en el moment de celebrar-se el
contracte.



Els esmentats article 203 a 207 es refereixen als següents
aspectes:

• Article 203. Potestat de modificació del contracte.
• Article 204. Modificacions que preveu el plec de

clàusules administratives particulars.
• Article 205. Modificacions que no preveu el plec de

clàusules administratives particulars: prestacions
addicionals, circumstàncies imprevisibles i
modificacions no substancials.

• Article 206. Obligatorietat de les modificacions del
contracte.

• Article 207. Especialitats procedimentals.



Ambit d’aplicació subjectiu de les 
modificacions

• les disposicions d’aquesta llei relatives a la modificació
no només s’apliquen als contractes administratius,

• sinó també als contractes privats que celebrin els
poders adjudicadors que no tenen la consideració
d’administració pública,

• però no als contractes privats que subscriguin les
administracions públiques ( contractes diferents als
típics administratius),

• Ni tampoc als que subscriguin els ens del sector públic
que no tinguin el caràcter de poder adjudicador

• ja que els efectes i extinció d’aquests dos darrers
supòsits es regeixen per les normes de dret privat.



Ambit objectiu
• En una primera aproximació dels termes, cal començar

dient que la LCSP, en el seu art 203, estableix que “els
contractes administratius subscrits pels òrgans de
contractació només es poden modificar durant la seva
vigència quan es doni algun dels supòsits següents:

a) Quan així s’hagi previst en el plec de clàusules
administratives particulars, en els termes i les
condicions que estableix l’article 204;

b) Excepcionalment, quan sigui necessari fer una
modificació que no estigui prevista en el plec de
clàusules administratives particulars, sempre que es
compleixin les condicions que estableix l’article 205.



• I si es inevitable que l’execució del contracte sigui
realitzada d’un altra forma a la pactada

• i no pot esser modificat per no concórrer cap dels
supòsits esmentats,

• aquest contracte s’ha de resoldre i se n’ha de
subscriure un altre sota les condicions pertinents, i si
s’escau amb convocatòria prèvia i substanciació d’una
nova licitació pública de conformitat amb el que
estableix la LCSP,

• i es que l’art 211.g) de la LCSP estableix com causa de
resolució del contracte “La impossibilitat d’executar la
prestació en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat
amb els articles 204 i 205 ”.



Interès públic

• L’apartat primer de l’esmentat art 203 LCSP, estableix que els
contractes només es poden modificar per raons d’interès públic en
els casos i en la forma que preveu aquesta subsecció, i d’acord amb
el procediment regulat a l’article 191, amb les particularitats que
preveu l’article 207”.

• Destacant també, que la LCSP en el seu art 190 estableix com a
prerrogativa de l’administració la facultat de modificar el contracte
de forma unilateral per raons d’interès públic.

• Així doncs, la prerrogativa de modificació del contracte ha d’atendre
al interès públic, el qual, de conformitat amb la STS de 14 de
desembre de 1995 «constitueix la seva causa i finalitat,
conseqüentment l’administració no està autoritzada a exercir
aquesta prerrogativa en pro del interès particular en detriment del
propi servei i els drets dels interessats en la seva prestació.»



2.3.1 MODIFICACIONS PREVISTES AL PLEC DE 
CLÀUSULES

• Com hem comentat, l’art 203 de la LCSP diu
que la modificació del contracte podrà tenir
lloc quan així s’hagi previst en el plec de
clàusules administratives particulars, en els
termes i les condicions que estableix l’article
204, a aquestes modificacions l’Advocacia del
Estat també les denomina modificacions
convencionals.



Doncs be, de l’esmentat article 204 es desprèn que:

• Els contractes de les Administracions públiques podran modificar-se
durant la seva vigència fins un màxim del 20% del seu preu inicial
quan en el PCAP s’hagués previst expressament d’aquesta
possibilitat, en la forma i amb el contingut següents:

1. La clàusula de modificació haurà d’estar formulada de forma clara,
precisa i inequívoca.

2. En quant al seu contingut haurà de precisar amb el suficient detall:
a) El seu abast, límits i naturalesa.
b) les condicions en què se’n pot fer ús per referència a

circumstàncies la concurrència de les quals es pugui verificar de
manera objectiva.

c) El procediment que hagués de seguir-se per realitzar la
modificació

3. La modificació no podrà suposar l’establiment de nous preus
unitaris no previstos en el contracte



4. La formulació i el contingut de la clàusula de
modificació ha de permetre als licitadors comprendre
el seu abast exacte i interpretar-la de la mateixa
manera,

5. En cap cas les clàusules de modificació no podran
alterar la naturalesa global del contracte inicial,

• i s’entendrà que s’alteren si es substitueixen les obres,
subministraments o serveis per uns altres diferents o
es modifica el tipus de contracte.

• En canvi, no s’entendrà que s’altera quan es substitueixi
alguna unitat d’obra, subministrament o servei
puntual.



• D’aquest precepte ( art 204) el primer que s’ha de destacar es que es més
exigent que la previsió continguda a l’art 72 de la Directiva de 2014/24, ja
que, en el mateix no s’estableix límit quantitatiu, i tampoc exigeix que les
condicions en què se’n pot fer ús hagi de fer referència a circumstàncies la
concurrència de les quals es pugui verificar de manera objectiva.

• En segon lloc, s’ha de destacar que el fet de que la clàusula de modificació
hagi d’estar formulada de forma clara, precisa i inequívoca, comporta que
la mateixa no pugui esser genèrica, ni ambigua ni indeterminada, es a dir
no pot generar cap tipus de confusió,

• Aquesta redacció de la norma, que parteix del mateix art 72 de la Directiva
24/2014, té el seu origen en l’esmentada STJUA de 29 d’abril de 2004
abans esmentada

• “quan estableix que les condicions de la modificació han d’estar
formulades en les bases de la contractació , de forma clara precisa i
inequívoca, amb la finalitat de que per una banda tots els licitadors
raonablement informats i normalment diligents puguin comprendre el seu
abast e interpretar-la de la mateixa forma, i per un altra banda per
garantir que no existeixin favoritismes i arbitrarietat en l’entitat
adjudicadora”.



Límit quantitatiu

• Respecte al límit quantitatiu, com ja s’ha comentat, aquest
no pot superar el 20% del preu inicial del contracte,

• tenint en compte que totes les modificacions que es
realitzin son acumulatives,

• destacant també, que l’art 101 de la LCSP estableix que “en
cas que, de conformitat amb el que disposa l’article 204,
s’hagi previst en el plec de clàusules administratives
particulars o en l’anunci de licitació la possibilitat que el
contracte sigui modificat, s’ha de considerar valor estimat
del contracte:

• l’import màxim que aquest pugui assolir, tenint en compte
la totalitat de les modificacions a l’alça previstes”.



Alteració de la naturalesa global del 
contracte

• Finalment, respecte a aquest tipus de modificació, també s’ha de
destacar que diu que aquestes no podran alterar la naturalesa
global del contracte,

• aquest concepte per la seva indefinició es un concepte jurídic
indeterminat, que s’haurà de determinar cas per cas pels tribunals,

• no obstant, l’esmentat art 204, com ja s’ha comentat, ens ofereix
alguns exemples del que podria ser una modificació d’aquesta
naturalesa, quan diu que

• “s’entendrà que s’alteren si es substitueixen les obres,
subministraments o serveis per uns altres diferents o es modifica el
tipus de contracte.

• En canvi, no s’entendrà que s’altera quan es substitueixi alguna
unitat d’obra, subministrament o servei puntual”.



Conseqüències per manca dels 
requisits

En el cas que s’incompleixin les esmentades limitacions
d’aquestes modificacions convencionals, com per
exemple que es superi l’esmentat límit del 20%,o que es
vulguin establir nous preus no previstos en el contracte,
es generen dos alternatives:
• s’haurà de resoldre el contracte i instar una nova

contractació,
• O en cas que no pugui substanciar-se per la via del art

204, pugui fer-ho per la via de les modificacions
previstes a l’article 205 del LCSP, a les que l’advocacia
de l’estat les denomina modificacions legals.



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.

Veure Pag. 56 a 58 del dossier



2.3.2 MODIFICACIONS NO PREVISTES AL PLEC DE 
CLÀUSULES

Com ja s’ha comentat l’article 203 de la LCSP estableix 2 tipus de
modificacions del contracte, que son la convencional o previstes al
PCAP, quan es compleixin els requisits previstos a l’esmentat art 204, i
les no previstes en el PCAP, també denominades modificacions legals,
per als supòsits i amb els límits previstos a l’art 205 de la LCSP.

Aquests supòsits son:

a) La modificació per a prestacions addicionals no incloses en la
contractació

b) La modificació per circumstàncies sobrevingudes i imprevistes
c) I les modificacions no substancials.



• Aquests supòsits estan previstos, com ja hem
comentat, per aquelles modificacions que no
estiguin previstes en el plec,

• o be, que estant-ho no s’ajustin al que estableix
l’esmentat art 204,

• tenint tots aquets supòsits de modificació com a
element comú que “que les mateixes es limiten a
introduir les variacions estrictament
indispensables per respondre a la causa objectiva
que la faci necessària”, tal hi com estableix l’art
205 LCSP en el seu apartat primer.



2.3.2.1 PRESTACIONS ADDICIONALS

• El primer supòsit ve regulat a la lletra “a” del aparat segon
de l’art 205 de la LCSP, que es refereix a la necessitat
d’afegir obres, subministraments o serveis addicionals als
inicialment contractats.

• Aquesta necessitat, amb la llei anterior, es resolia
mitjançant una contractació independent a través del
procediment negociat sense publicitat,

• sempre que concorreguessin determinats requisits, que per
al contracte d’obres eren els previstos a l’art 171.1b) del
TRLCSP de 2011, que regulava les denominades obres
complementàries,

• essent un d’aquest requisits per exemple que l’import
acumulat d’aquestes obres complementaries no superessin
el 50% del preu primitiu del contracte.



• Amb la nova LCSP aquests supòsits desapareixen
del art 168 que regula els supòsits del
procediment negociat sense publicitat.

• No obstant la LCSP permet que aquestes
prestacions complementàries (denominades per
la pròpia llei de addicionals), quan es consideri
necessària la seva introducció, aquesta necessitat
també puguin satisfer-se,

• però en el si del contracte primitiu, no a través
d’un nou contracte, mitjançant una modificació
d’aquell i sempre i quan es donin ambdós
requisits següents:



Requisits de les prestacions addicionals

Primer
• que el canvi de contractista no fos possible per raons

econòmiques o tècniques,
• per que per exemple comportés l’obligació per l’òrgan de

contractació d’adquirir obres, serveis o subministraments
amb característiques diferents a les inicialment
contractades, quan aquestes diferències donin lloc a
incompatibilitats o a dificultats tècniques d’ús o de
manteniment que resultin desproporcionades;

• i, així mateix, que el canvi de contractista generés
inconvenients significatius o un augment substancial de
costos per a l’òrgan de contractació.(es suficient en que es
doni qualsevol d’ambdues circumstàncies, la econòmica o
la tècnica. La tècnica es més difícil de que concorri).



• Alhora en aquest art 205.2a, també s’aclareix
que no es considerarà un inconvenient
significatiu la necessitat de celebrar una nova
licitació per permetre el canvi de contractista.

• En aquest supòsit s’ha fixat el criteri seguit per
la JCCA del Estat que ha establert de forma
reiterada, que si be un nou procediment de
licitació es una dificultat per l’òrgan de
contractació, en cap cas justifica una
modificació del contracte



Segon

• que la modificació de la quantia no excedeixi, aïlladament o
conjunta amb altres modificacions acordades conforme a aquest
article 205 LCSP, del 50 per 100 del preu inicial del contracte, IVA
exclòs.

• Aquesta limitació inclou, per tant, no solament la modificació
individual, sinó també el resultat de les diferents modificacions que
realitzi l’òrgan de contractació i acordades d’acord amb aquest art
205,

• el que comporta que no computen les modificacions convencionals
previstes en el plec regulades a l’art 204, però si les modificacions
acordades no solament d’acord amb aquest supòsit, sinó també

• les acordades d’acord amb la resta de supòsits previstos en aquest
art 205, ( addicionals, imprevistes o no substancials)

• pel que si la suma d’aquestes supera aquest percentatge del 50% no
es podrà acordar la modificació del contracte utilitzant aquest
supòsit.



2.3.2.2 CIRCUMSTÀNCIES IMPREVISTES

El segon dels supòsits, ve regulat a la lletra “b” l’article 205.1.b) de la
LCSP, el qual estableix la possibilitat de modificar el contracte
• quan la necessitat de modificar un contracte vigent derivi de

circumstàncies sobrevingudes i que siguin imprevisibles en el
moment en què va tenir lloc la licitació del contracte, sempre que
es compleixin les tres condicions següents:

a) Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que
una administració diligent no hauria pogut preveure.

b) Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.
c) Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva

quantia que no excedeixi, aïlladament o conjuntament amb altres
modificacions acordades de conformitat amb aquest article, el 50
per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.



Respecte a aquesta modificació s’han de destacar dos aspectes bàsics, de
conformitat amb l’informe 5/2010 de 23 de juliol, de la JCCA del estat que
son:

a) d’una banda que l’esmentada circumstància sobrevinguda, de
conformitat amb les regles del criteri humà, no s’hagués pogut preveure.

b) i de l’altra que la falta de previsió no es derivi d’una negligència en la
forma de procedir per part dels òrgans que van intervenir en la
preparació del contracte.

• A més a més també s’ha de tenir present, que quan el precepte diu que
aquesta modificació no podrà alterar la naturalesa del contracte, com ja
s’ha comentat, aquest es un concepte jurídic indeterminat i que s’haurà
d’anar concretant cas per cas,

• però com també s’ha dit la LCSP posa exemple del que s’entendrà com
alteració d’aquesta naturalesa, com per exemple quan es substitueixen les
obres, subministraments o serveis per uns altres diferents o es modifica el
tipus de contracte.

• En canvi, no s’entendrà que s’altera quan es substitueixi alguna unitat
d’obra, subministrament o servei puntual.



• En quan al límit quantitatiu del 50% em
remeto a l’exposat en el supòsit anterior.



2.3.2.3 MODIFICACIONS NO SUBSTANCIALS

• Respecte a aquesta modificació no substancials, s’ha de
destacar en primer lloc que la directiva 2014/24 permet
aquest supòsit de modificació amb independència del valor
de la mateixa, a més a més s’elimina el requisit de la
imprevisibilitat.

• La LCSP la regula en el seu art 205.1c), en el que exigeix
com a primer requisit que en aquest cas se n’ha de
justificar especialment la necessitat, i s’han d’indicar les
raons per les quals aquestes prestacions no es van incloure
en el contracte inicial.

• Aquest mateix article considera la modificació d’un
contracte com a substancial quan:



primer
• tingui com a resultat un contracte de naturalesa materialment

diferent del subscrit en un principi, remetent-me també en aquest
cas als supòsits que la llei de contractes considera que alteren la
seva naturalesa esmentats en el supòsit anterior.

segon
• Que la modificació introdueixi condicions que, si haguessin figurat

en el procediment de contractació inicial, haurien:
– Permès la selecció de candidats diferents dels seleccionats

inicialment
– o l’acceptació d’una oferta diferent de l’acceptada inicialment
– o haurien atret més participants en el procediment de

contractació,
– i considera com a circumstancia determinant de la qualificació

de la modificació com a substancial, que amb aquesta
modificació es produeixi un canvi en la classificació del
contractista com a resultat de la suma del preu inicial mes la
modificació.



tercer
Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici
del contractista d’una manera que no estava prevista en el contracte
inicial.

• Aquesta alteració del equilibri del contracte en benefici del
contractista té lloc per exemple, quan s’introdueix una tècnica
menys costosa pel contractista, supòsit que comportar una alteració
substancial del contracte i de les regles que van regir la licitació.

• No obstant la LCSP, introdueix en aquest supòsit un cas específic,
amb un límit quantitatiu, el qual no està previst a la directiva,

• quan considerà que es produirà l’alteració d’aquest equilibri
econòmic quan com a conseqüència de la modificació que es
pretengui efectuar, s’introdueixin unitats d’obra noves amb un
import que representaria més del 50 per cent del pressupost inicial
del contracte, cas en que la modificació es considerarà substancial.



• Aquesta modificació de les unitats d’obra es refereix al
supòsit de substitució d’unes unitats d’obra per unes
altres,

• ja que, la introducció d’unitats d’obra noves, sense
substituir les existents, entra dins de l’àmbit de les
modificacions addicionals o imprevistes.

• Conseqüentment, en el supòsit contemplat en el
precepte, amb independència de que la modificació no
incrementi en més del 50% el preu inicial del contracte,
quan es substitueixin unes unitats d’obra per unes
altres, si les noves unitats d’obra introduïdes
representen més del 50 per cent del pressupost inicial
del contracte, aquest supòsit també comportarà una
alteració substancial del contracte i de les regles que
van regir la licitació.



Quart
• Que la modificació ampliï de forma important l’àmbit

del contracte, i aquesta lletra «c» art 205, com ja he
comentat, considera que no s’amplia de forma
important l’àmbit del contracte, quan no es superin
els dos imports següents:
a) Quan la quantia de la modificació no excedeixi

aïllada o conjuntament, el 15 per cent del seu
preu inicial, IVA exclòs, si es tracta del contracte
d’obres, o el 10 per cent, IVA exclòs, quan es
refereixi als altres contractes.

b) El llindar dels contractes subjectes a
regularització harmonitzada



• En cas contrari, es a dir, si es superen les quantitats esmentades,
estaríem davant d’una modificació que ampliaria de forma
important l’àmbit del contracte, i per tant, davant d’una
modificació substancial i no es podria utilitzar aquesta via per
modificar el contracte,

• sense perjudici de que la mateixa pugui esser subsumida en alguns
dels altres dos supòsits que regula l’art 205, això es les prestacions
addicionals (art 205.1a) i per circumstancies imprevistes ( art
205.1a),

• ara be, la llei no eximeix, com si que fa la directiva, en el cas que la
modificació no superi els esmentats límits, de la necessitat de
comprovar si es compleixen la resta de condicions, que son:

1. que la modificació introdueixi condicions que, si haguessin figurat
en el procediment de contractació inicial, haurien permès la
selecció de candidats diferents dels seleccionats inicialment

2. o que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en
benefici del contractista d’una manera que no estava prevista en
el contracte inicial.



• Finalment, la LCSP també considera que la
modificació ampliaria de forma important l’àmbit
del contracte, i per tant, també seria substancial,
si:

- les obres, els serveis o els
subministraments objecte de modificació
estan dins de l’àmbit d’un altre contracte,
actual o futur, sempre que s’hagi iniciat la
tramitació de l’expedient de contractació,
amb independencia de que l’import de la
modificació superi les quanties esmentades



• Com a corol·lari s’ha de dir que si be es certa la
possibilitat de modificar el contracte per aquestes vies
de la prestació addicional, per causes imprevistes, o
quan la modificació no sigui substancial,

• continuen estan en joc els esmentats principis
d’igualtat de tracte, transparència i el de publicitat que
regeixen la contractació pública, pel que,

• amb la finalitat de que aquets quedin salvats,
• serà necessari en cadascun d’aquests supòsit, que la

concurrència de les esmentades causes habilitants de
les modificacions del contracte de que es tracti,
estiguin justificades de manera adequada i objectiva,
no essent ajustat a dret fer una simple referència a la
mera pertinença de l’esmentada modificació a algun
d’aquests supòsit.



2.4 L’OBLIGATORIETAT DE LES MODIFICACIONS

L’article 206 de la LCSP diu que
• “en els supòsits de modificació del contracte que

recull l’article 205 ( per tant les modificacions
legals),

• les modificacions acordades per l’òrgan de
contractació són obligatòries per als contractistes
quan

• impliquin, aïlladament o conjuntament, una
alteració en la seva quantia que no excedeixi el 20
per cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs”.



• Aquest precepte no diu res sobre les modificacions
convencionals,

• malgrat que el Consell d’Estat ha advertit que aquesta
circumstancia hauria de esser aclarida,

• no obstant en opinió de Luís Enrique Flores Dominguez i
també a Jose Maria Fernandez Astudillo, que comparteixo,
les modificacions previstes han de esser obligatòries per al
contractista, ja que

• el contractista coneix amb antelació aquesta possibilitat i
ho ha acceptat junt amb la resta de clàusules del PCAP, i es
que

• l’art 139 de la LCSP diu que “presentació d’una proposició
suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del
contingut de la totalitat de les seves clàusules” i per que en
cap cas aquestes modificacions mai poden superar el 20%
del preu inicial del contracte.



• Quan d’acord amb l’esmentat la modificació
no sigui obligatòria per al contractista, aquesta
només ha de ser acordada per l’òrgan de
contractació amb la conformitat prèvia per
escrit d’aquest;

• en cas contrari, el contracte es resol de
conformitat amb el que estableix la lletra g) de
l’apartat 1 de l’article 211.



2.5 EL PROCEDIMENT PER LA MODIFICACIÓ D’UN CONTRACTE, 
FORMALITZACIÓ, LA SEVA PUBLICITAT, I IMPUGNACIÓ

PROCEDIMENT
Pel que fa a aquest procediment, sense perjudici de les especialitats
procedimentals previstes per cada tipus de contracte, com per
exemple en el contracte d’obres venen regulades en l’art 242, s’ha de
destacar que aquest ve regulat a l’art 191, tenint en compte les
especialitats procedimentals de l’art 207, destacant d’aquests articles
el següent:
1. S’haurà de donar audiència al contractista per un termini d’entre

10 a 15 dies
2. Es preceptiu el dictamen de la Comissió jurídica assessora en el

cas de modificacions dels contractes quan no estiguin previstes en
el plec de clàusules administratives particulars i la seva quantia,
aïllada o conjuntament, sigui superior a un 20 per cent del preu
inicial del contracte, IVA exclòs, i el seu preu sigui igual o superior
a 6.000.000 d’euros.



3. Abans de modificar el contracte d’acord amb el que
disposa l’article 207, s’ha de donar audiència al
redactor del projecte o de les especificacions
tècniques, si aquests han estat preparats per un tercer
aliè a l’òrgan de contractació en virtut d’un contracte
de serveis, per tal que, en un termini no inferior a tres
dies, formuli les consideracions que consideri
convenients.

4. En el cas que preveu l’article 204, les modificacions
contractuals s’han d’acordar en la forma que hagin
especificat els plecs de clàusules administratives
particulars.

5. L’acord de modificació que adopti l’òrgan de
contractació posa fi a la via administrativa i es
executiu immediatament



PEL QUE FA A LA PUBLICITAT, LA FORMALITZACIÓ, 
REMISSIÓ ALS ÒRGANS DE FISCALITZACIÓ EXTERNA, I A 
LA POSSIBILITAT D’IMPUGNACIÓ DE LA MODIFICACIÓ

S’HA DE DESTACAR ELS SEGÜENTS ASPECTES

1. L’art 203.3 de la LCSP estableix que Les modificacions del
contracte s’han de formalitzar de conformitat amb el que
disposa l’article 153, i s’han de publicar d’acord amb el
que estableixen els articles 207 i 63.

2. De l’art 153 es desprèn que els contractes que subscriguin
les administracions públiques s’han de formalitzar en un
document administratiu, aquest document constitueix un
títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No
obstant això, el contractista pot sol·licitar que el contracte
s’elevi a escriptura pública i les despeses corresponents
corren a càrrec seu



3. En quant a la publicitat, s’ha de destacar que de l’art
207.3 es desprèn que en el cas de contractes subjectes a
regularització harmonitzada, els acord de modificació
s’haurà de publicar en el DOUE, i si no estan subjectes a
regulació harmonitzada, al perfil del contractant, en el
termini de 5 dies des de la seva aprovació.

4. De conformitat amb l’article 335.2 de la LCSP quan la
modificació afecti a contractes el preu d’adjudicació dels
quals dels excedeixi de 600.000 euros, pel que fa a obres,
concessions d’obres, concessions de serveis i acords marc
o de 450.000 euros, pel que fa a subministraments, i de
150.000 euros, pel que fa a serveis i contractes
administratius especials, s’hauran de remetre els acords
de modificació a la sindicatura de comptes.



IMPUGNACIÓ 
Pel que fa a la impugnació de les modificacions del contracte,
• quan s’adopti un acord de modificació del contracte incomplint les

condicions previstes per les mateixes en els articles 204 i 205
esmentats,

• aquest acord, de conformitat amb l’art 40.a) LCSP incorrerà en una
causa d’anul·labilitat,

• i serà susceptible de recurs especial en matèria de contractació, per
entendre’s que la modificació del contracte hauria d’haver sigut
objecte d’una nova licitació,

• quan de conformitat amb l’article 44.2.d) de la LCSP es tracti de:
1. contractes d’obres i concessions d’obres i serveis amb un valor

estimat superior a tres milions d’euros,
2. i de suministre i servei quan tinguin un valor estimat superior als

cent mil euros,
• en la resta de casos, l’acord de modificació podrà ser objecte de

recurs ordinari previst en la legislació de procediment administratiu.



De conformitat amb l’art 50.1.e) de la LCSP
• el termini per la seva interposició serà de 15 dies hàbils

a comptar des de la data de la publicació de l’acord al
perfil del contractant.

• I seguin al professor Jose Maria Fernandez Astudillo
estan legitimats per la impugnació de l’acord de
modificació:

1. no solament l’adjudicatari,
2. sinó també els licitadors no adjudicataris,
3. així com també altres operadors econòmics que no

van concorre a la contractació però que haguessin
pogut participar de la licitació si s’hagués inclòs
aquella modificació en el contracte des del moment
de la licitació.



2.6 ESPECIALITATS EN  LA MODIFICACIÓ DEL 
CONTRACTE D’OBRES

• Aquest contracte té una sèrie d’especificitats
pel que fa a la seva modificació, les quals es
troben establertes a l’art 242 de la LCSP,
destacant les següents:

Primera especialitat
• En cas que la modificació suposi supressió o

reducció d’unitats d’obra, el contractista no té
dret a reclamar cap indemnització



Segona especialitat
• Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats

d’obra no previstes en el projecte o les característiques
de les quals difereixin de les que aquest fixa,

• i no sigui necessari efectuar una nova licitació, (per que
s’ha justificat la concurrència d’algun dels supòsits del
art 205)

• , i si la mateixa excedeix del 20% i el preu del contracte
es superior als 6 milions, s’ha emès dictamen de la CJA

• els preus aplicables han de ser fixats per
l’Administració, amb l’audiència prèvia del contractista
per un termini mínim de tres dies hàbils.



• Si el contractista no accepta els preus fixats, l’òrgan de
contractació pot:

1. contractar aquelles unitats d’obra noves amb un altre
empresari en els mateixos preus que hagi fixat,

2. executar-les directament
3. o optar per la resolució del contracte de conformitat

amb l’article 211 d’aquesta Llei,
• essent aquesta darrera opció una novetat en relació

amb la regulació fixada el TRLCSP.
• També s’ha de tenir present, el que estableix la lletra

“b” del art 204, del que es desprèn que una
modificación convencional, es a dir, la prevista al PCAP
no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris no
previstos en el contracte.



Tercera especialitat
Un altra novetat es la prevista a l’apartat tercer
d’aquest art 242, que diu que
• quan la modificació prevegi unitats d’obra que

hagin de quedar ocultes posteriorment i
definitivament,

• abans d’efectuar-ne el mesurament parcial,
• s’ha de comunicar a la Intervenció de

l’Administració corresponent,
• amb una antelació mínima de cinc dies,
• perquè, si ho considera oportú, pugui acudir a

l’acte esmentat en les seves funcions de
comprovació material de la inversió.



Quarta especialitat

• Quan el director facultatiu de l’obra consideri necessària
una modificació del projecte

• i es compleixin els requisits que a aquest efecte regula
aquesta llei, això es, els article 203 a 207 esmentats:

• (i per tant, que la modificació estigui prevista al PCAP o en
cas contrari que es justifiquin les causes que habiliten la
concurrència d’algun dels supòsits previstos a l’art 205, es a
dir, les prestacions addicionals, els imprevistos o que es
tracta d’una modificació no substancial, i si la mateixa
excedeix del 20% i el preu del contracte es superior als 6
milions, es compti amb el dictamen de la CJA....)

• ha de sol·licitar a l’òrgan de contractació autorització per
iniciar l’expedient corresponent, que inclou els següents
tràmits:



a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació
tècnica d’aquesta.

b) Audiència del contractista i del redactor del projecte,
per un termini mínim de tres dies.

c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació,
així com de les despeses complementaris necessàries.

• Per tant, la modificació del projecte, no sempre es
necessària, ho ha de considerar oportú el director
facultatiu, no obstant,

• llevat de que es tracti d’excessos d'animadament,
introducció de noves unitats, o substitució o supressió
d’unitats d’obra de poca entitat, es recomanable la
modificació del projecte per assegurar una correcta
direcció i control de l’obra efectivament executada



Cinquena especialitat

• Un altra novetat ( tot i que la JCCA del estat ja ho havia dit) es que considera de
forma expressa, que no tenen la consideració de modificacions:

a) L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l’execució
correcta de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment
executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en
global no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del
preu del contracte inicial.

• Aquest excés de mesuraments s’ha de recollir en la certificació final de l’obra, i no
en la certificació mensual en el que aquest excés s’ha detectat, pel que el
contractista no podrà exigir el pagament del mateix amb càrrec a aquesta
certificació mensual, sinó que haurà d’esperar-se fins al final d’obra

b) La inclusió de preus nous preus, fixats contradictòriament pels procediments
establerts en aquesta Llei i en les seves normes de desplegament, sempre que no
suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el
seu conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d’aquest.



• Sobre el supòsit previst a la lletra a) anterior,
seguin a Benancio Gutierrez Colominas,
aquest supòsit pot interpretar-se de la
mateixa forma que s’establia a l’informe de la
JCCA del Estat 27/2012 de 14 de desembre,

• de forma que l’esmentat percentatge del 10%,
no computa en l’actual límit del 15% per
considerar una modificacions no prevista com
a no substancial quan tingui per objecte una
ampliació de l’àmbit del contracte, previst a
l’article 205.2.c.i).



• La junta consultiva diu que «La raó és que el supòsit de
fet en tots dos casos és diferent.

• Diu que l’article 234.3 ( actual 242.4 i), respon a les
exigències pròpies del contracte d'obres, permetent un
marge de desviació en els mesuraments efectuats en
les unitats d'obra executades de fins a un 10% del preu
inicial.

• Per contra, el 10% previst en article 107.3.d) TRLCSP (
actualment 15% previst a l’article 205.2.c.i LCSP),
constitueix un límit per entendre que es produeix una
alteració de les condicions substancials de la licitació i
adjudicació en el cas que es donin les circumstàncies
que permeten la modificació contractual» que en el cas
que ens ocupa es l’ampliació del àmbit del contracte.



• I afegeix, la JCCA que
• “ la seva raó de ser rau en què el contracte

d'obres és un contracte de resultat sobre la base
d'un projecte inicial,

• sobre el qual el legislador, per facilitar la seva
execució, admet la possibilitat que es produeixi
un marge de desviació en les unitats d'obra
executades de fins a un 10% del preu inicial,

• sense considerar-ho modificació contractual
pròpiament dit, per la qual cosa es poden
executar sense la prèvia autorització de l'òrgan de
contractació”.



• Destacant finalment que Marcelí Pons Duat diu que tant “L’excés
d’amidaments del 10% com els preus contradictoris del 3%, quan
no tenen la consideració de modificacions del contracte, no
computen en els percentatges, ni del 204 ni del 205 LCSP,

• si be aquest argument queda clar en el cas dels excessos
d’amidament, i més si tenim present l’esmentada doctrina de la
JCCA, ja que té una raó de ser clara,

• en el cas de nous preus contradictoris, aquest plantejament crec
que haurà d’esser tractat també per la doctrina dels òrgans
consultius o la jurisprudència,

• i més si tenim present que la LCSP, el que fa es transposar la
directiva 2014/24, la qual per primer cop regula les modificacions
del contracte, i aquest supòsit de preus contradictoris queda al
marge de les modificacions que regula l’art 72 de l’esmentada
directiva,

• no obstant, sembla que el legislador el que vol es donar a aquests
preus contradictoris el mateix tractament que els excessos
d’amidament, els quals com ja s’ha comentat no computen.



2.7 ESPECIALITATS EN ELS CONTRACTES DE 
SERVEIS I SUBMINISTRAMENT

• Tant en el contracte de subministrament (article 301.2
LCSP) com en el de serveis (article 309 LCSP)

• quan la determinació del preu es realitzi mitjançant
preus unitaris,

• es podrà incrementar el nombre d’unitats a
subministrar o executar fins el percentatge del 10 per
100 del preu del contracte,

• sense que sigui necessari tramitar el corresponent
expedient de modificació sempre que així s’estableixi
en el plec de clàusules administratives particulars



3. LA SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE



• Pel que fa a la suspensió del contracte, s’ha de destacar
que amb la nova LCSP, aquesta figurà s’inclou, com a
novetat, com una de les prerrogatives de
l’administració a l’article 190 de la LCSP que enumera
les prerrogatives de l’administració,

• però només per al cas en que aquesta sigui acordada
per l’administració per raons d’interès públic,

• ja que, com he comentat en un altra part de l’exposició,
la suspensió del contracte també es configura com una
facultat del contractista en els supòsits de demora en el
pagament per part de l’administració per un termini
superior als 4 mesos.



El règim general de suspensió ve regulat a l’art
208 de la llei de contractes, del qual es desprèn
com he comentat que es pot dur a terme en dos
supòsits.
a) Quan es acordada per l’administració en

exercici de les prerrogatives que li atribueix
l’ordenament jurídic

b) La duta a terme pel contractista en els
supòsits de demora en el pagament per part
de l’administració per un termini superior als
4 mesos.



A) La suspensió acordada per l’administració en 
exercici de les prerrogatives que li atribueix 

l’ordenament jurídic

• La suspensió acordada per l’administració, amb anterioritat a la
nova LCSP, era una figura que es connectava directament a la
modificació del contracte,

• i d’acord amb l’exposat, la JCCA del Estat, com per exemple en el
seu informe 40/2008 de 29 de gener, diu que la suspensió del
termini d’execució del contracte, en la mesura que comporta
l’alteració del que s’ha previst al PCAP, es en sí mateixa un supòsit
de modificació del contracte,

• pel que aquesta només pot esser acordada quan concorrin els
requisits de l’anterior art 202 de la LCSP de 2007, això es, causes
d’interès públic i per atendre causes imprevistes,

• i seguint a Luis Enríque Flores Dominguez, secretari de l’Ajuntament
de Sevilla aquestes raons d’interès públic i causes imprevistes
segueixen essent exigibles a l’hora d’acordar la suspensió del
contracte, quan s’exerceix com una prerrogativa de l’administració.



De conformitat amb el que estableix l’art 191,
per a l’exercici d’aquesta prerrogativa, es
requereix:
• que es doni audiència al contractista per un

termini de 10 a 15 dies,
• destacant també de conformitat amb aquest

article, que els acord de suspensió acordats
per l’òrgan de contractació posen fi a la via
administrativa i son immediatament executius



B) Suspensió del contracte pel contractista  en els 
supòsits de demora en el pagament 

• Aquest segon supòsits, que es configura com
una facultat del contractista

• en els supòsits de demora en el pagament per
part de l’administració per un termini superior
als 4 mesos,

• ja m’hi he referit en un altra part de
l’exposició, en concret en el punt en el que
m’he referit al pagament de la prestació, pel
que hem remeto a l’exposat en aquesta part.



C) Suspensió per mutu acord

• Finalment, destacar que el TSJCat, en la seva
sentència de 27 de juliol de 2009, va
considerar la possibilitat de suspensió del
contracte de mutu acord entre les parts,

• sense que la mateixa pugui constituir una
causa de resolució del contracte, i sempre que
es faci constar aquesta circumstància en l’acta
que s’ha de redactar a l’efecte.



VINCULACIÓ DE LA SUSPENSIÓ AMB LA RESOLUCIÓ DEL 
CONTRACTE

En la nova LCSP la figura de la suspensió està íntimament
vinculada a la resolució del contracte, així:
• l’article 245.b) de la LCSP estableix per al contractes

d’obres que “la suspensió de la iniciació de les obres
per un termini superior a quatre mesos constitueix una
causa de resolució del contracte,

• afegint l’art 246.3 de la LCSP que en aquests supòsit el
contractista té dret a percebre per tots els conceptes
una indemnització del 3 per cent del preu
d’adjudicació, IVA exclòs.



• I l’esmentat art 245, en la seva lletra c) ,estableix també
com a causa de resolució del contracte la suspensió de
les obres per un termini superior a vuit mesos per part
de l’Administració,

• afegint l’art 246.3 de la LCSP que en aquests supòsit el
contractista té dret per tots els conceptes al 6 per cent
del preu d’adjudicació del contracte de les obres
deixades de realitzar en concepte de benefici
industrial, IVA exclòs;

• s’entén per obres deixades de realitzar les que resultin
de la diferència entre les reflectides en el contracte
primitiu i les seves modificacions aprovades i les que
fins a la data de notificació de la suspensió s’hagin
executat.



• Per al contracte de subministrament la vinculació entre
la suspensió i la resolució del contracte es regula als
articles 306 lletres a i b) i als apartats 2 i 3 del article
307, en termes idèntics al contracte d’obres.

• I per al contracte de serveis es regulen al art 313.1
lletres a i b) i segon i tercer aparat del mateix, i també
en termes idèntics als previstos per als contractes
d’obres.

• Destacant finalment, com ja s’ha comentat, que les
disposicions establertes al l’article 208 relatives a la
suspensió del contractes no s’apliquen ni al contracte
de concessió d’obres ni al de concessió de serveis, de
conformitat amb els art 251 i 286 respectivament.



• Els imports esmentats s’entenen sense
perjudici de

• la indemnització que s’ha d’abonar al
contractista en els termes previstos en
l’esmentat article 208, al que també m’he
referit al epígraf relatiu al pagament, quan es
suspengui el contracte

• i també sense perjudici dels interessos de
demora que ha d’abonar l’administració al
contractista en els supòsits que es demori en
el termini de pagament.



• Als efectes d’aquesta suspensió, com també ja he
comentat en l’epígraf relatiu al pagament,

• 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



4. LA REVISIÓ DE PREUS



QÜESTIONS PREVIES

• L’aprovació de la Llei 2/2015, de 30 de març, de
desindexació de l’economia espanyola (en endavant llei
de desindexació) ha significat un canvi de paradigma en
matèria de revisió de preus dels contractes públics,

• ja que la indexació, entesa com un mecanisme que
consisteix en vincular l’evolució d’un valor monetari a
la d’un índex de preus agregats (IPC),

• passa a ser considerada pel legislador com a
distorsionant del conjunt de la economia i generadora
de situacions inflacionistes, ja que, produeix els efectes
denominat de segona ronda



Seguin a Marcelí Pons Duat, els efectes de segona ronda, d’acord amb
el preàmbul de la Llei de desindexació es poden esquematitzar de la
següent forma:
• Quan el preu d’un bé o servei augmenta, els índexs de preus

agregats, com l’IPC, s’incrementen.

• Això comporta un augment automàtic en el preu d’altres béns o
serveis pel sol fet d’estar indexats, sense que aquest augment
estigui justificat per un increment dels costos de producció ni per la
demanda.

• Succeeix així que un augment del preu del petroli o d’un aliment
encareix, degut al seu impacte en l’IPC, el preu de béns els costos
de producció dels quals no tenen una connexió directa amb aquests
dos béns.

• Finalment, aquest augment impactarà una segona vegada en l’IPC,
formant una espiral inflacionista.



• Conseqüentment amb l’exposat i per evitar els esmentats
efectes negatius provocats per l’us generalitzat de la
indexació, es van aprovar per part de l’estat l’esmentada llei
de desindexació i el seu reglament de desenvolupament
aprovat pel RD 55/2017.

• L’objectiu de l’esmentada Llei de desindexació es doble
segons el seu preàmbul:

a) D’una banda, eliminar la regulació indexadora en l’àmbit
de la contractació pública que suposa aproximadament el
20 per 100 del PIB

b) En casos excepcionals en els que la revisió de valors
monetaris sigui indispensable, l’objectiu de la Llei és
eliminar els efectes de segona ronda, lligant l’actualització
de preu a l’evolució dels costos pertinents en cada
situació, i no a la evolució d’un index de preus agregats
com IPC



• Amb aquesta Llei de desindexació, el sistema de revisió de preus
que contenia el TRLCSP de 2011 va ser objecte d’una important
modificació,

• en concret es modifica l’art 89 de l’esmentada norma i es suprimeix
l’art 90 que es referia al sistema de revisió de preus, el 91, que es
referia a les formules, i el 92 que es referia al coeficient de revisió.

• No obstant, cal tenir present que des d’un any abans de l’entrada en
vigor de la Llei de desindexació, ja no es podien utilitzar sistemes de
revisió basats en índexs generals ( de preus agregats) com IPC,

• ja que els va prohibir la disposició addicional 88ª de la Llei 22/2013,
de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al
2014,

• disposició que es va introduir com a conseqüència del dictamen del
Consell Europeu sobre el programa d’estabilitat d’España per al
2012-2016, publicat al DOUE de 30 de juliol de 2013, i entre moltes
de les recomanacions que es fa a espanya hi consta la de aprovar
una llei de desindexació.



• No obstant, cal tenir present que la disposició addicional
88ª ha estat derogada, ja que, disposició derogatòria de la
Llei de desindexació en el seu apartat segon diu que:

• “la disposició addicional 88ª de la Llei 22/2013, de 23 de
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 2014
quedarà derogada en el moment d’entrada en vigor del
reial decret al qual fan referència els articles 4 i 5 d’aquesta
llei”. Aquest reglament es com hem comentat el RD
55/2017, i va entrar en vigor el 6 de febrer de 2017.

• A la nova LCSP de 2017, el sistema de revisió de preus es
troba recollit al capítol II del Titol III del seu llibre primer, en
concret la llei li dedica els article 103 a 105, essent aquest
sistema el disposat a l’esmentada Llei de desindexació.



4.1 EL NOU SISTEMA DE REVISIÓ DE PREUS

• El primer que cal saber del nou sistema de revisió de
preus, es que l’art 103 estableix el concepte de preu,
quan diu que es “s’entén per preu qualsevol retribució
o contraprestació econòmica del contracte, ja siguin
abonades per l’Administració o pels usuaris”.

• En segon lloc s’ha de destacar que aquest primer
article 103 diu que els preus dels contractes del sector
públic només podran ser objecte

• de revisió periòdica i predeterminada, i per tant, no
són possibles:

a) ni la revisió periòdica no predeterminada
b) ni la revisió no periòdica dels preus dels contractes



• Per revisió periòdica i predeterminada s’entén d’acord amb
la llei de Desindexació qualsevol modificació de valors
monetaris de caràcter periòdic o recorrent (es a dir valors
que variïn cada cert temps, amb una freqüència
determinada) que resulti d’aplicar una formula
preestablerta que la relacioni de forma exacta amb la
variació d’un preu.

• Per revisió periòdica no predeterminada, s’entén qualsevol
modificació dels valors monetaris, que malgrat tenir
caràcter recorrent o periòdic, no resulti d’aplicar una
formula preestablerta que la relacioni de forma exacta amb
la variació d’un preu

• S’entén per revisió no periòdica qualsevol modificació de
valors monetaris que no tingui caràcter periòdic o
recorrent, es a dir que no es produeixin amb una
determinada freqüència, sino únicament de forma puntual.



• No obstant, cal tenir present, que aquesta
necessària revisió periòdica i predeterminada
queda exceptuada dels contractes subjectes a
regularització harmonitzada, en els que si serà
possible tant la revisió periòdica no
predeterminada com la no periòdica.



Aquesta disposició de l’article 103 de la LCSP, es dicta com a
conseqüència del que estableix l’article 4 de la llei de Desindexació que
expressament diu que:

• “El valors monetaris en la determinació dels quals intervingui el
sector públic no podran ser objecte de revisió periòdica i
predeterminada en funció de preus, índexs de preus o fórmules que
els contingui”.

• Aquesta es la regla general, però l’apartat segon d’aquest art 4
estableix en aquest casos (El valors monetaris en la determinació
dels quals intervingui el sector públic), la excepció, quan diu que:

• “Excepcionalment, es podrà aprovar un règim de revisió periòdica i
predeterminada dels valors referits en l’apartat anterior

• sempre que sigui en funció de preus individuals i índexs específics de
preus,

• quan la naturalesa recurrent dels canvis en els costos de l’activitat
així ho requereixi i s’autoritzi en el desenvolupament reglamentari
previst en l’apartat següent”.



L’esmentat desenvolupament reglamentari, com
hem comentat ha estat aprovat pel RD 55/2017,
que va entrar en vigor el 6 de febrer de 2017.



Conseqüentment amb l’exposat, l’apartat segon del art 103 de la LCSP
estableix que:

• “Prèvia justificació a l’expedient i d’acord amb allò previst en el reial
decret al qual es refereixen els articles 4 i 5 de la LDEE,

• la revisió periòdica i predeterminada de preus només es podrà dur a
terme en:

1. els contractes d’obra,
2. de subministraments de fabricació
3. d’armament
4. equipament de les Administracions públiques,
5. en els contractes de subministrament d’energia
6. i en aquells altres contractes en els quals en període de

recuperació de la inversió sigui igual o superior a cinc anys.

• Aquest període es calcularà de conformitat amb el que disposa el
RLDEE”.



• No es consideraran revisables en cap cas els costos
associats a:

a) les amortitzacions,
b) les despeses financeres,
c) les despeses generals o d’estructura, ni
d) el benefici industrial.
• En els contractes diferents al d’obres, en els que en cap

cas es podran revisar els costos de ma d’obra, aquests
costos de mà d’obra només es revisaran

a) quan el període de recuperació de la inversió sigui
igual o superior a cinc anys

b) i la intensitat en l’ús del factor treball sigui
considerada significativa.



Quan procedeixi la revisió de preus conforme a les
normes precedents també s’haurà de tenir en compte de
conformitat amb l’esmentat article 103 el següent:

1. L’òrgan de contractació podrà establir la revisió de
preus i fixarà la fórmula de revisió que hagi d’aplicar-
se atenent la naturalesa de cada contracte i
l’estructura i evolució dels costos de les prestacions
d’aquest.

2. Serà el PCAP el que haurà de detallar la fórmula de
revisió aplicable, que serà invariable durant la
vigència del contracte

3. I Aquest PCAP determinarà la revisió de preus en cada
data respecte de la data de formalització del
contracte.



4 Llevat dels contractes de subministrament d’energia,
la revisió periòdica i predeterminada tindrà lloc quan
el contracte s’hagués executat, almenys, en un 20 per
100 del seu import i haguessin transcorregut dos anys
des de la seva formalització.

5 En conseqüència, el primer 20 per 100 executat i els
dos primers anys transcorreguts des de la
formalització quedaran exclosos de la revisió,

6 no obstant, aquest percentatge del 20 per 100 no serà
exigible en els contractes de concessió de serveis, la
revisió de preus dels quals podrà tenir lloc
transcorreguts dos anys des de la seva formalització.



7 Quan existeixen fórmules tipus aprovades pel
Consell de Ministres, que en l’àmbit local
només existeixen per als contractes d’obres, i
que son les previstes al RD 1359/2011,
l’òrgan de contractació les aplicarà i no podrà
incloure en els PCAP una altra fórmula de
revisió diferent.

8 Les fórmules que s’estableixin reflectiran la
ponderació en el preu del contracte dels
components o materials bàsics de costos
relatius al procés de generació de les
prestacions objecte d’aquest.



9 L’INE elaborarà els índexs mensuals dels preus
dels components bàsics de costos inclosos en els
fórmules tipus de revisió de preus.

10 Aquests índexs revisaran, a l’alça o a la baixa, les
els preus de l’energia i materials bàsics
observades en el mercat

11 i podran ser únics per a tot el territori de l’estat
o particularitzar-se per zones geogràfiques.

12 Reglamentàriament s’establirà la relació de
components bàsics de costos a incloure en les
fórmules tipus, que en el cas de les obres
s’estableixen en l’esmentat RD 1359/2011.



D’altra banda s’ha de destacar també que l’article 104 de
la LCSP diu que
1. quan la clàusula de revisió s’apliqui sobre períodes de

temps en els quals el contractista hagués incorregut
en mora

2. i sense perjudici de les penalitats que fossin
procedents,

3. els índexs que es tindran en compte seran els que
haguessin correspost a les dates establertes en el
contacte per a la realització de la prestació dins de
termini,

4. llevat que els corresponents al període real d’execució
produïssin un coeficient inferior, que s’apliquen
aquests darrers.



Finalment destacar que l’article 105 LCSP concreta que :
1. l’import de les revisions es farà efectiu d’ofici

mitjançant l’abonament o descompte que
correspongui en les certificacions o pagaments
parcials,

2. ajustant-se a la certificació final o en la liquidació del
contracte.

• Es pot produir un descompte, ja que, podria esser que
la variació dels preus de l’energia o d’altres materials
associats al contracte, com per exemple en el contracte
d’obres el ciment, hagués baixat, llavors la revisió del
preu serà a la baixa, i es practicarà un descompte.



EL RD 55/2017 DE 3 DE FEBRER PEL QUE S’APROVA EL 
REGLAMENT DE LA LDEE

• Com s’ha comentat, l’article 103 de la LCSP, en
relació amb l’esmentat art 4.2 de la LDEE diu que
la revisió de preus es realitzarà en els termes
previstos en el RD al que es refereixen els articles
4 i 5 de la Llei de desindexació,

• RD que es el que entre altres aspectes autoritza a
realitzar la revisió periòdica i predeterminada
dels valors monetaris en la determinació dels
quals intervingui el sector públic.

• Aquest RD, es el RD 55/2017 de 3 de febrer, del
qual s’han de destacar els següents aspectes:



• L’òrgan de contractació podrà establir una
fórmula de revisió periòdica i predeterminada
en la qual els costos inclosos s’ajustaran a
aquests principis:

A) Principi de referenciació a costos.
B) Principi d’eficiència i bona gestió empresarial.
C) Principis per a l’establiment de formules



A) Principi de referenciació a costos.
• El primer dels principis implica que tota revisió

prendrà com a referència l’estructura de costos
de l’activitat, ponderant cada component en
funció del seu pes respecte del valor íntegre,

• l’estructura dels costos es determinarà d’acord
amb el que estableix l’article 9 del RD en funció
de si el contracte té un preu igual o superior als 5
milions d’euros, o pel contrari es inferior.

• L’esmentada estructura de costos s’haurà de
justificar en la memòria que haurà d’acompanyar
al expedient de contractació a la que es refereix
l’art 9.2 del RD



B) Principi d’eficiència i bona gestió empresarial.

• El segon dels principis ve regulat a l’art 4 del RD i implica
que

• caldrà prendre sempre com a referència l’estructura de
costos que una empresa eficient i ben gestionada hauria
hagut de suportar per desenvolupar l’objecte del contracte
amb el nivell mínim de qualitat exigit pel clausulat del
contracte.

• L’estructura de costos s’haurà de justificar com hem
comentat en la memòria que acompanyi l’expedient,

• i d’acord amb l’art 9 del RD, si es tracta de contractes amb
un preu igual o superior als 5 milions d’euros l’òrgan de
contractació inclourà a l’expedient de contractació un
informe preceptiu valoratiu de l’estructura de costos, emès
pel Comitè Superior de Preus de Contractes de l’Estat.



I a aquests efectes l’òrgan de contractació haurà de:

a) Sol·licitar a cinc operadors econòmics del sector la remissió de la
seva estructura de costos.

b) Elaborar una proposta d’estructura de costos de l’activitat
utilitzant, sempre que sigui possible, la informació que rebi dels
operadors econòmics esmentats a la lletra anterior.

c) Sotmetre la seva estructura de costos a un tràmit d’informació
pública per un termini de 20 dies. Les al·legacions que es
presentin hauran de ser acceptades o rebutjades motivadament
en la memòria. En el cas de contractes de concessió d’obra pública
l’òrgan de contractació podrà optar per incloure aquest tràmit en
el d’informació pública de l’estudi de viabilitat.

d) Remetre la seva proposta d’estructura de costos al CSPCE que
evacuarà informe preceptiu en el termini no superior a vint dies,
comptats des de la recepció de la proposta, que com hem
comentat haurà d’incorporar-se al expedient



Si es tracta de contractes amb un preu inferior als 5 milions d’euros,
l’òrgan de contractació haurà de:

a) Sol·licitar a cinc operadors del sector la remissió de la seva
estructura de costos.

b) Elaborar una proposta d’estructura de costos de l’activitat
utilitzant, sempre que sigui possible, la informació que rebi dels
operadors econòmics esmentats a la lletra anterior.

c) Sotmetre la seva estructura de costos a un tràmit d’informació
pública per un termini de 20 dies, amb caràcter previ a l’aprovació
dels plecs. Les al·legacions que es presentin hauran de ser
acceptades o rebutjades motivadament en la memòria. L’òrgan de
contractació podrà optar per incloure aquest tràmit en el
d’informació pública de l’estudi de viabilitat.

d) Comunicar a efectes informatius l’estructura de costos inclosa en
el plec al CSPCE i, en el seu cas, a l’òrgan autonòmic consultiu
corresponent.



C) Principis per a l’establiment de formules
D’acord amb l’article 7 del RD per tal que els costos puguin ser inclosos en una
fórmula de revisió periòdica i predeterminada caldrà que reuneixin un seguit
de requisits com son:

• Hauran de ser significatius, és a dir, hauran de representar almenys l’1 per
100 del valor íntegre de l’activitat.

• No inclouran les variacions de les despeses financeres, amortitzacions,
despeses generals o d’estructura ni el benefici industrial

• Es podran incloure els costos de mà d’obra amb les següents limitacions:
1. només en aquells contractes en els quals el període de recuperació de la

inversió sigui igual o superior a cinc anys i la intensitat en l’ús del factor
treball sigui considerada significativa (article 103 LCSP), a la qual ja ens hi
hem referit

2. l’increment repercutible a aquests costos no podrà ser superior al que
experimenti el personal al servei del sector públic, conforme a les Lleis
de Pressupostos Generals de l’Estat (article 5 RLDEE).



4.1.1.1 REVISIÓ DE PREUS EN EL CONTRACTE 
D’OBRES

De l’article 8 del RD, el qual es refereix a la revisió de preus dels
contractes d’obres, de subministraments de fabricació, d’armament i
equipament de les Administracions públiques, es desprèn en el que
aquí importa que:
• quan així estigui previst en els plecs dels contractes d'obres, es

podrà dur a terme la revisió periòdica i predeterminada dels preus,
• aplicant a les fórmules-tipus generals vigents, els índexs mensuals

de preus dels materials bàsics elaborats per l'Institut Nacional
d'Estadística

• i publicats trimestralment mitjançant ordre del ministre d'Hisenda i
Funció Pública, previ informe favorable del Comitè Superior de
preus de Contractes de l'Estat.

Aquesta revisió només podrà tenir lloc transcorreguts dos anys des de
la formalització del contracte i executat, almenys, el 20 per 100 del seu
import.



• La relació de materials bàsics i les fórmules-
tipus generals aplicables a aquests contractes
són les recollides, respectivament, en els
annexos I i II del RD 1359/2011, de 7
d’octubre,

• Aquest RD, estableix un conjunt de materials
bàsics generals, en concret 16, més 5
d’addicionals

Veure pag 74 i 75 del dossier



• Les fórmules del RD s’individualitzen,
mitjançant coeficients que ponderen la
repercussió dels 16 materials bàsics a
l'estructura de costos dels contractes dels 81
tipus d'obra considerades.

• Veure exemple a la pag. 75 i 76 del dossier



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.

• En els altres contractes diferents als d’obra, de subministraments de
fabricació d’armament i equipament de les Administracions
públiques,

• procedirà la revisió periòdica i predeterminada transcorreguts dos
anys des de la formalització del contracte

• i executat, almenys, el 20 per 100 del seu import, quan concorrin
acumulativament les circumstàncies següents:

a) Que el període de recuperació de la inversió del contracte sigui
igual o superior a cinc anys.

b) Que així estigui previst en els plecs, que hauran de detallar la
fórmula de revisió aplicable.

• Cal recordar en aquest punt que el límit relatiu al percentatge
mínim d’execució del contracte no serà exigible als contractes de
concessió de serveis.



PERIODE DE RECUPERACIÓ DE LA INVERSIÓ 

S’entén per període de recuperació de la inversió
aquell en el qual
• puguin previsiblement recuperar-se les inversions

realitzades per a la correcta execució de les
obligacions previstes en el contracte,

• i es permeti al contractista l’obtenció d’un
benefici sobre el capital invertit en condicions
normals d’explotació.

• Destacant que la revisió no podrà tenir lloc una
vegada transcorregut el període de recuperació
de la inversió (article 9.5 RLDEE).



• L’article 10.2 RLDEE utilitza una fórmula per a calcular
el període de recuperació de la inversió

• la qual parteix de la previsió anual d’un flux de caixa
esperat, entès com la diferència entre els cobraments i
els pagaments.

• L’any en el qual el sumatori de fluxos de caixa previstos
o esperats des de l’origen doni un valor superior o igual
a 0, és l’any que determinarà el període de recuperació
de la inversió.

• Doncs be, per que sigui procedent la revisió, serà
necessari que aquest resultat de 0 s’hagi produït
almenys quan hagin transcorregut 5 anys des de l’inici
de l’execució del contracte,

• ja que, en cas contrari, es a dir, si es produeix abans, no
procediria la revisió de preus.



ESTABLIMENT DE LA FORMULA DE REVISIÓ EN 

AQUESTS CONTRACTES, 
Pel que fa al establiment de la formula de revisió en aquests
contractes, destacar que de conformitat amb el que estableix l’art 9.2
del RD que:
• en una memòria que acompanyarà l’expedient de contractació, a la

que ja ens hi em referit, l’òrgan de contractació haurà de justificar:

a) el caràcter recurrent de la variació dels diferents components de
cost a considerar en la fórmula de revisió de preus,

b) el compliment dels principis i límits esmentats fins ara,
c) així com el període de recuperació de la inversió del contracte.

• En concret s’hauran de justificar els esmentats principis de
referenciació a costos de l’article 3, el d’eficiència i bona gestió
empresarial de l’article 4, i els principis per a l’establiment de
formules de l’article 7.



En aquests casos els plecs hauran d’especificar, almenys:

a) un desglossament dels components de cost de l’activitat objecte del
contracte i la ponderació de cadascun d’ells sobre el preu del contracte.

b) els preus individuals o índex de preus específics associats a cada
component de cost susceptible de revisió.

• Quan s’utilitzi una fórmula tipus aprovada pel Consell de Ministres es
simplifiquen les exigències en els sentits següents:

a) només s’exigirà la justificació del període de recuperació de la inversió, i
b) no serà exigible que els plecs continguin les especificacions anteriors.

• Destacant que quan existeixi una fórmula tipus aprovada pel Consell de
Ministres per a un determinat contracte, l’òrgan de contractació vindrà
obligat a incloure aquesta fórmula en els plecs. Però com hem comentat,
en l’àmbit local només passa en l'àmbit del Contracte d’obres



REGIM TRANSITORI
• La DT de la LDEE diu que:
1. El règim de revisió de preus dels contractes inclosos dins l'àmbit

d'aplicació del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
l'expedient de contractació s'hagi iniciat abans de l'entrada en
vigor del reial decret a què es refereix l'article 4 d'aquesta Llei (
per tant abans del 6 de febrer del 2017) és el que estigui establert
en els plecs.

2. A aquests efectes, s'entendrà que els expedients de contractació
han estat iniciats si s'ha publicat la corresponent convocatòria del
procediment d'adjudicació del contracte.

3. En el cas de procediment negociat sense publicitat, per
determinar el moment d'iniciació s'ha de tenir en compte la data
d'aprovació dels plecs



Finalment, voldria destacar sobre la revisió de preus, que l’art 103.10
de la LCSP diu que
• la mateixa s’entén, en tot cas, sense perjudici de la possibilitat de

mantenir l’equilibri econòmic en les circumstàncies que preveuen
els articles 270 i 290 per al contracte de concessió d’obra i
concessió de serveis,

• circumstàncies a les que ja m’he referit, i que bàsicament es
refereixen a la necessitat de restablir l’equilibri econòmic de la
concessió en favor de la part que correspongui, en els casos de:

1. modificació del contracte,
2. en el cas del “ factum principis”
3. i dels supòsits de força majors,
• En aquests supòsits es poden adoptar mesures com per exemple la

modificació de les tarifes, la modificació de la retribució que s’ha
d’abonar al contractista per part de l’administració, entre altres,

• mesures que s’estableixen al marge de la revisió de preus, ja que,
els supòsits de fet son diferent en ambdós casos.



GRACIES


