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1.-LES	PRERROGATIVES	DE	L’	ADMINISTRACIÓ.	



	
	
A)TIPOLOGIA	



Nova	enumeració,	més	àmplia	que	la	del	TRLCSP	(subsecció	2	de	la	secció	1	capítol	1	
Gtol	1	del	Llibre	2).	
	
L’òrgan	de	contractació	té	la	prerrogaGva	(arGcle	190)	(NO	HI	APAREIX	LA	FACULTAT	
DE	DECLARAR	LA	NUL.LITAT):	
	
	1.-d’interpretar	els	contractes	administraGus.	
	
2.-resoldre	els	dubtes	que	ofereixi	el	seu	compliment.	
	
3.-	modificar	els	contractes	per	raons	d’interès	públic.		
	
4.-declarar	 la	 responsabilitat	 imputable	 al	 contrac*sta	 arran	 de	 l’execució	 del	
contracte.	
	



	

5.-suspendre’n	l’execució.	
	
6.-	acordar-ne	la	resolucio ́	i	determinar	els	efectes	d’aquesta.		
	
7.-facultats	 d’inspecció	 de	 les	 acGvitats	 desenvolupades	 pels	 contracGstes	 durant	
l’execució	 del	 contracte:	 no	 poden	 implicar	 un	 dret	 general	 de	 l’òrgan	 de	
contractació	 a	 inspeccionar	 llevat	 que	 aquests	 emplaçaments	 i	 les	 seves	 condicions	
tècniques	siguin	determinants	per	al	desenvolupament	de	les	prestacions	objecte	del	
contracte.	 En	 aquest	 cas,	 l’òrgan	 de	 contractació	 ho	 ha	 de	 jusGficar	 de	 manera	
expressa	i	detallada	en	l’expedient	administraGu.		
	
	
	



	
	
B)	INTERPRETACIÓ	UNILATERAL	i	RESOLDRE	
DUBTES	



Finalitat:		
	
GaranGr	una	major	protecció	jurídica	de	l’interès	públic	que	
consGtueix	l’objecte	del	contracte	(STS	14	de	desembre	de	1995).		
	
Evitar	interrupcions	en	llur	execució	contractual.	
	
Trobar	vertader	sen*t	i	conGngut	a	les	clàusules	contractuals	(STS	10	
de	febrer	de	1999).	
	
S’	ha	de	maGtzar	aquesta	també	aquesta	potestat	d’acord	amb	el	
principi	d’interdicció	de	l’arbitrarietat	(STS	4	d’octubre		de	1980).	



Els	 criteris	 d’interpretació	 en	matèria	 de	 contractació	 administraGva	
no	 venen	 determinats	 per	 criteris	 específics	 d’interpretació	 en	 la	
legislació	 contractual,	 per	 la	qual	 en	 l’exercici	 d’aquesta	prerrogaGva	
són	 d’aplicació	 els	 criteris	 establerts	 amb	 caràcter	 general	 pel	 Codi	
Civil	en	els	ar*cle	1281	a	1289.	
(dictàmens	CJA	247/2011,	56/2014	i	71/2015,	337/2016)	
	
Al	 seu	 torn	els	principis	que	 regeixen	 l’acGvitat	 interpretaGva	en	 són	
tres	i	que	interactuen	entre	si:	
	
-Principi	de	bona	fe	
-Principi	de	voluntat		
-Principi	de	conservació	dels	contractes	
		



CAPÍTOL		IV	CODI	CIVIL		
De	la	interpretació	delos	contratos		
	
	
	
	

Ar`culo	1281.(literal)	
	
Si	los	términos	de	un	contrato	son	claros	y	no	dejan	duda	sobre	la	intención	de	los	contratantes,	
se	estará	al	senGdo	literal	de	sus	cláusulas.		
Si	las	palabras	parecieren	contrarias	a	la	intención	evidente	de	los	contratantes,	prevalecerá	ésta	
sobre	aquéllas.		
	
Ar`culo	1282.	(voli*va)	
	
Para	juzgar	de	la	intención	de	los	contratantes,	deberá	atenderse	principalmente	a	los	actos	de	
éstos,	coetáneos	y	posteriores	al	contrato.		
	
Ar`culo	1283.		
	
Cualquiera	 que	 sea	 la	 generalidad	 de	 los	 términos	 de	 un	 contrato,	 no	 deberán	 entenderse	
comprendidos	en	él	cosas	disGntas	y	casos	diferentes	de	aquellos	sobre	que	 los	 interesados	se	
propusieron	contratar.		
	
Ar`culo	1284.	(finalitat)	
Si	 alguna	 cláusula	 de	 los	 contratos	 admiGere	 diversos	 senGdos,	 deberá	 entenderse	 en	 el	más	
adecuado	para	que	produzca	efecto.		
	
Ar`culo	1285.	(interpretació	sistemà*ca)	
Las	 cláusulas	 de	 los	 contratos	 deberán	 interpretarse	 las	 unas	 por	 las	 otras,	 atribuyendo	 a	 las	
dudosas	el	senGdo	que	resulte	del	conjunto	de	todas.		
	



Ar*cle	1288	CC	(interpetació	contra	profeterem)	
	
La	 interpretación	 de	 las	 cláusulas	 oscuras	 de	 un	 contrato	 no	 deberá	 favorecer	 a	 la	
parte	que	hubiese	ocasionado	la	oscuridad.	
	
Ar`culo	1289	CC	
	
Cuando	absolutamente	fuere	imposible	resolver	 las	dudas	por	las	reglas	establecidas	
en	 los	ariculos	precedentes,	si	aquéllas	recaen	sobre	circunstancias	accidentales	del	
contrato,	 y	 éste	 fuere	 gratuito,	 se	 resolverán	 en	 favor	 de	 la	menor	 transmisión	 de	
derechos	e	intereses.	Si	el	contrato	fuere	oneroso,	la	duda	se	resolverá	en	favor	de	la	
mayor	reciprocidad	de	intereses.	
	
Si	 las	 dudas	 de	 cuya	 resolución	 se	 trata	 en	 este	 ariculo	 recayesen	 sobre	 el	 objeto	
principal	del	contrato,	de	suerte	que	no	pueda	venirse	en	conocimiento	de	cuál	fue	la	
intención	o	voluntad	de	los	contratantes,	el	contrato	será	nulo	



1.-STS	de	31	de	desembre	de	2002,	sinteGtza	el	conGngut	i	 la	funció	d’aquests	criteris	 i	declara	
que	“Si	bien	es	cierto	que	esta	Sala	Gene	declarado	que	 las	normas	o	reglas	de	 interpretación,	
contenidas	 en	 los	 ariculos	 1281	 a	 1289	 del	 Código	 Civil,	 consGtuyen	 un	 conjunto	 o	 cuerpo	
subordinado	y	 complementario	entre	 sí,	 de	 las	cuales	*ene	 rango	preferencial	 y	prioritario	 la	
correspondiente	al	párrafo	primero	del	ar`culo	1281,	de	tal	manera	que	si	los	términos	de	un	
contrato	no	ofrecen	duda	sobre	la	intención	de	las	partes,	no	cabe	la	posibilidad	de	que	entren	
en	 juego	 las	 demás	 reglas	 contenidas	 en	 los	 ar`culos	 siguientes,	 que	 vienen	 a	 funcionar	 con	
carácter	subsidiario	respecto	a	la	que	preconiza	la	 interpretación	literal	(por	todas,	STS	de	2	de	
sepGembre	 de	 1996	 [RJ	 1996,	 6497]),	 también	 ha	 manifestado	 que	 la	 primacía	 de	 la	
interpretación	 literal	 quiebra	 en	 determinados	 supuestos,	 entre	 los	 que	 se	 encuentra,	 aun	
siendo	claros	los	términos	del	contrato,	cuando	existen	actos	opuestos	al	mismo	en	los	cuales	el	
verdadero	propósito	de	 los	contratantes	se	haya	manifestado	 (STS	de	24	de	abril	de	1964	[RJ	
1964,	1978]);	que	el	ar`culo	1281	no	excluye	la	interpretación,	sino	que	la	presupone,	y	forma	
con	el	ar`culo	1282	un	conjunto	orgánico,	complementándose	ambos	(STS	de	6	de	noviembre	
de	 1998	 [RJ	 1998,	 8408]);	 y	 que	 la	 interpretación	 de	 los	 contratos	 y	 demás	 actos	 jurídicos,	
aunque	 haya	 de	 parGr	 de	 la	 expresión	 contenida	 en	 las	 palabras	 pronunciadas	 o	 escritas	 no	
puede	 detenerse	 en	 el	 sen*do	 riguroso	 o	 grama*cal	 de	 las	 mismas	 y	 ha	 de	 indagar	
fundamentalmente	 la	 intención	 de	 las	 partes	 y	 el	 espíritu	 y	 finalidad	 que	 han	 presidido	 el	
negocio,	infiriéndose	de	las	circunstancias	concurrentes	y	de	la	total	conducta	de	los	interesados	
(SSTS	de	21	de	abril	de	1993	[RJ	1993,	3110])”.		
	



Prelació:	
	
1.-ArGcle	1281	CC:	interpretació	literal	(	si	no	hi	ha	dubtes	no	anirem	a	
la	resta	arGcles	CC)		
	
2.-La	interpretació	literal	quebra:	
	
a)Actes	oposats	a	la	interpretació	literal	on	consG	el	vertader	propòsit	
i	s’hagi	manifestat	
b)l’arGcle	 1281	 CC	 no	 exclou	 la	 interpetació	 sinó	 que	 la	 pressuposa	
sent	necessari	ser	complementada	pel	1282	CC	(actes)	
c)	 Intenció	de	 les	parts,	esperit	 i	finalitat	que	presideix	el	negoci,	no	
només	el	senGt	gramaGcal.	



2.-STS	de	4	d’abril	de	2007:	
	
En	cas	d’obscuritat:	
Les	 clàusules	 del	 contracte	 s’han	 d’interpretar	
en	el	 sen*t	més	 favorable	a	 la	part	que	no	ha	
redactat	el	contracte,	ja	que	l’obscuritat	no	pot	
afavorir	els	interessos	de	qui	l’ha	ocasionat	



3.-Suposa	una	pressumpció	d’auten*citat	en	la	interpretació	feta	per	
l’	administració?	
	
4.-STS	 de	 9	 de	 juliol	 de	 1988	 “La	 prerrogaGva	 d’interpretació	 no	
autoriza	a	 l’	Administració	a	 imposar	 	a	 l’altre	part	altres	clàusules	o	
condicions	que	no	romanguin	incloses	en	el	plec	de	condicions”.		
	
5.-	STS	de	14	de	desembre	de	1995:“	Gene	su	razón	de	ser	en	la	mejor	
saGsfacción	 posible	 del	 interés	 público,	 insito	 en	 toda	 acGvidad	
administraGva,	 y	 desde	 luego	 no	 supone	 una	 facultad	 ejercitada	
caprichosa	o	arbitrariamente	 rotundamente	prohibida	por	el	ariculo	
9.3	de	nuestra	ConsGtución.	La	finalidad	perseguida	no	es	otra	que	la	
de	 solucionar	 cualquier	 divergencia	 o	 conflicto	 durante	 la	 ejecución	
del	 respecGvo	 contrato,	 siempre,	 desde	 luego	 en	 aras	 del	 interés	
público.	Más	esta	facultad	o	poder	de	decisión	ejecutoria	es	objeto,	en	
todo	caso,	de	control	judicial”.	



	
6.-STS	4	d’octubre	de	1980:	“La	 interpretació	sempre	ha	
de	cedir	al	“in	claris	non	fit	interpreta*o”.	
	
7.-STSJ	Madrid	de	16	de	setembre	de	2016	(nº648/2016):	
L’acte	 d’interpretació,	 com	 a	 acte	 administraGu	 ,	 es	
pressumeix	 vàlid	 i	 produeix	 efectes	 des	 de	 la	 data	 del	
seu	dictat.		
	
8.-STSJ	Madrid	de	16	de	setembre	de	2016	(nº648/2016):	
Per	 apartar-se	 del	 criteri	 interpreta*u	 inicial	 hom	 ha	
d’acudir	al	procediment	de	revisió	d’ofici	o	declaració	de	
lesivitat		
	



9.-STS	de	31	de	desembre	de	2002:”l’	audiència	
al	 contracGsta	 es	 configura	 així	 com	 un	
contrapès	 a	 la	 prerroga*va	 exhorbitant	 i	
uni lateral	 d’ interpretar	 els	 contractes	
administraGus”	



	
	
Mecanismes	prevenGus	(ex	ante)	per	evitar	
dubtes	interpretaGus	contractuals:	



	
	 	 	 	 	 	 	 	I	

No	confondre	la	prerroga*va	d’interpretació	
del	contracte	que	compet	a	l’òrgan	de	
contractació	amb	les	facultats	de	la	mesa	en	la	
resolució	de	dubtes.	



        II 
 
La	 STS	 24	 de	 setembre	 de	 2014	 (rec.1375/2013):	 fa	 un	 pas		
més	 respecte	 el	 ipic	 control	 de	 la	 discrecionalitat	 en	 la		
valoració	 tècnica	 dels	 plecs	 ,	 establint	 la	 necessitat	 de		
mo*var	 criteris	numèrics	de	decisió	en	els	 judicis	de	valor	 ,		
reforçant	la	transparència	en	la	decisió.	
 
Els	plecs	han	de	determinar	no	només	el	"QUE"	es	valora		sinó	
també	 el	 "COM”	 es	 valora:	 fa	 falta	 una	 moGvació		
individualitzada	de	la	puntuació	segons	els	plecs.	



Preponderància	 en	 la	 u*lizació	 dels	 criteris	 d’adjudicació	matemà*cs	 o	 avaluables	mitjançant		
l’aplicació	de	fòrmules,	sobre	aquells	que	depenguin	d’un	judici	de	valor.	Així	quan	els	primers		
Gnguin	una	menor	ponderació	que	els	segons,	la	llei	obliga	a	consGtuïr	un	comité	d’experts,	aliè		a	
l’òrgan	que	proposa	la	contractació	i	amb	qualificació	tècnica	adequada,	que	serà	l’encarregat		de	
realitzar	la	valoració	subjecGva.	
	
Aquests	criteris	hauran	de	complir	les	següents	caracterís*ques:	
	
-Han	 d’estar	 referits	 a	 quesGons	 que	 puguin	 valorar-se,	 rela*ves	 a	 l’objecte	 del	 contracte	 (la		
prestació)	i	no	a	qües*ons	subjec*ves	de	les	empreses	parGcipants	 i	permetran	la	selecció	més		
correcta	per	l’administració	mitjançant	la	comparació	imparcial	de	les	ofertes.	
	
-No	es	 poden	barrejar	 criteris	 d’adjudicació	 amb	 requisits	 de	 solvència.	 Així	 no	 es	 pot	 valorar		
l’experiència,	 com	 ha	 adverGt	 en	 nombroses	 ocasions	 la	 UE	 al	 Regne	 d’Espanya	 (Dictàmen		
mo*vat	de	23	de	desembre	de	1997	de	la	Comissió	Europea)	 i	ha	posat	de	manifest,	també	en		
reiterades	ocasions,	la	JCCA.	
	
-En	 cap	 cas	 Gndran	 efectes	 discriminatoris	 pels	 licitadors	 altres	 estats	 (art.	 2	 de	 la	 DirecGva	
2004/18).	
	
-Apareixeran		en		els		plecs		de		clàusules		administraGves		parGculars		valorats				percentualment	
(expressant	la	ponderació	relaGva	atribuïda	a	cada	un	d’ells).	



- Projecte	 de	 Llei	 de	 contractes	 1850:	 “con	 el	 fin	 de		
establecer	 ciertas	 trabas	 saludables,	 evitando	 los		
abusos	 fáciles	 de	 cometer	 en	 una	 materia	 de		
peligrosos	 es9mulos,	 i	 de	 garan9zar	 a	 la	
Administración		contra	los	9ros	de	la	maledicencia”.	

- El	Reial		Decret	de	27	de	febrer	de	1852:	
 
“La	 Administración	 al	 celebrar	 contratos	 no	 debe		
proponerse	 una	 sórdida	 ganancia,	 abusando	 de	 les		
pasiones	 de	 los	 par9culares,	 sino	 averiguar	 el	 precio		
real	de	les	cosas	i	pagar	por	elles	lo	que	sea	justo,	y	a		
esto	conduce	el	sistema	de	pliegos	cerrados;	pero	con		
la	 circunstancia	 de	 que	 no	 ha	 de	 abrirse	 licitación		
sobre	 la	 mejor	 proposición	 en	 ellos	 contenida,	 sino		
que	ha	de	adjudicarse	defini9vamente	el	contracte	al		
mejor	postor”	



	 	 	 	 																		III	
	 	 	 	 	Principis	de	la	Llei	9/2017 	 	 		
	 	 	 	 	 	(ar*cle	1	LCSP)	

La	present	Llei	té	per	objecte	regular	la	contractació	del	sector	públic,	
a	fi	de	garanGr	que	la	mateixa	s'ajusta	als	principis	de	llibertat	d'accés	
a	 les	 licitacions,	 publicitat	 i	 transparència	 dels	 procediments,	 i	 no	
discriminació	 i	 igualtat	de	tracte	entre	els	 licitadors;	 i	d'assegurar,	en	
connexió	 amb	 l'objecGu	 d'estabilitat	 pressupostària	 i	 control	 de	 la	
despesa,	i	EL	PRINCIPI	D'INTEGRITAT,	una	eficient	uGlització	dels	fons	
desGnats	a	la	realització	d'obres,	l'adquisició	de	béns	i	la	contractació	
de	 serveis	 mitjançant	 l'exigència	 de	 la	 definició	 prèvia	 de	 les	
necessitats	 a	 saGsfer,	 la	 salvaguarda	 de	 la	 lliure	 competència	 i	 la	
selecció	de	l'oferta	econòmicament	més	avantatjosa.	
	



	 	 	 	 	 	 	IV	
Els	termes	bona	governança,	govern	de	qualitat,	
govern	 auditat,	 govern	 parGcipat,	 bona	
administració,	etc.,	Gndrà	un	element	troncal	 	o	
un	 axioma	 bàsic	 per	 gaudir	 d'aquesta	
adjecGvació:	 LA	 MOTIVACIÓ	 DE	 QUALITAT	 DE	
LA	 	DECISIÓ	ADMINISTRATIVA	(	i	no	només	per	
l’exigència	normaGva)	



MOTIVACIÓ	PER	EXIGÈNCIA	NORMATIVA:	
	
-	 ArGcle	 28.	 1.	 LCSP	 Les	 enGtats	 del	 sector	 públic	 no	 poden	
subscriure	contractes	que	no	siguin	els	necessaris	per	complir	
i	dur	a	terme	els	seus	fins	insGtucionals.	A	aquest	EFECTE,	LA	
NATURALESA	 I	 EXTENSIÓ	 DE	 LES	 NECESSITATS	 que	 es	
pretenen	cobrir	mitjançant	el	contracte	projectat,	així	com	la	
IDONEÏTAT	 DEL	 SEU	 OBJECTE	 I	 CONTINGUT	 per	 saGsfer-les,	
quan	 s’adjudiqui	 per	 un	 procediment	 obert,	 restringit	 o	
negociat	 sense	 publicitat,	 S’HAN	 DE	 DETERMINAR	 AMB	
PRECISIÓ,	 I	 SE	 N’HA	 DE	 DEIXAR	 CONSTÀNCIA	 EN	 LA	
DOCUMENTACIÓ	 PREPARATÒRIA,	 abans	 d’iniciar	 el	
procediment	encaminat	a	la	seva	adjudicació.		
	



-ArGcle	 49.	 2.	 LCSP	 L’òrgan	 competent	 per	
RESOLDRE	 EL	 RECURS	 (ESPECIAL)	ha	 d’adoptar	
una	 decisió	 EN	 FORMA	 MOTIVADA	 sobre	 les	
mesures	 cautelars	 dins	 dels	 cinc	 dies	 hàbils	
següents	 a	 la	 presentació	 de	 l’escrit	 en	 què	 se	
sol·liciGn.		
	



ArGcle	56.4	 LCSP	 	Els	 fets	 rellevants	per	a	 la	decisió	 del	
recurs	 es	 poden	 acreditar	 per	 qualsevol	 mitjà	 de	 prova	
admissible	 en	 dret.	 Quan	 els	 interessats	 ho	 sol·liciGn	 o	
l’òrgan	encarregat	de	la	resolució	del	recurs	no	consideri	
certs	els	fets	que	al·leguen	els	interessats,	o	la	naturalesa	
del	procediment	ho	exigeix,	es	pot	acordar	l’obertura	del	
període	de	prova	durant	un	termini	de	deu	dies	hàbils,	a	
fi	 que	 es	 puguin	 pracGcar	 totes	 les	 que	 consideri	
perGnents.		
L’òrgan	 competent	 per	 resoldre	 el	 recurs	 pot	 rebutjar	
les	 proves	 proposades	 pels	 interessats	 quan	 siguin	
manifestament	improcedents	o	innecessàries,	mitjançant	
una	resolució	mo*vada.		
	



-Ar*cle	 77.3	 LCSP	 PER	 MITJÀ	 D’UN	 REIAL	
DECRET	ES	POT	EXCEPTUAR	LA	NECESSITAT	DE	
CLASSIFICACIÓ	 PER	 A	 DETERMINATS	 TIPUS	 DE	
CONTRACTES	 D’OBRES	 en	 els	 quals	 aquest	
requisit	 sigui	 exigible,	 i	 l’excepció	 esmentada	
s’ha	de	moGvar	en	les	circumstàncies	especials	i	
excepcionals	que	hi	concorren.		
	



-ArGcle	 106.1	 LCSP	 	 En	 el	 procediment	 de	
contractació	 NO	 ÉS	 PROCEDENT	 L’EXIGÈNCIA	
D’UNA	GARANTIA	PROVISIONAL,	EXCEPTE	quan	de	
manera	 excepcional	 l’òrgan	 de	 contractació,	 PER	
MOTIUS	D’INTERÈS	PÚBLIC,	ho	consideri	necessari	i	
HO	JUSTIFIQUI	MOTIVADAMENT	EN	L’EXPEDIENT.	
En	 aquest	 úlGm	 cas,	 es	 pot	 exigir	 als	 licitadors	 la	
consGtució	prèvia	d’una	garanGa	que	respongui	del	
manteniment	de	les	seves	ofertes	fins	a	la	perfecció	
del	contracte.		
	



ArGcle	107.2	LCSP.	2.	En	casos	especials,	 l’òrgan	de	contractació	pot	establir	
en	el	plec	de	clàusules	administraGves	parGculars	que,	a	més	de	la	garanGa	a	
què	 es	 refereix	 l’apartat	 anterior,	SE’N	 PRESTI	UNA	DE	 COMPLEMENTÀRIA	
DE	 FINS	 A	 UN	 5	 PER	 100	 DEL	 PREU	 FINAL	 OFERT	 PEL	 LICITADOR	 que	 va	
presentar	 la	 millor	 oferta	 de	 conformitat	 amb	 el	 que	 disposa	 l’arGcle	 145,	
exclòs	l’impost	sobre	el	valor	afegit,	i	la	garanGa	total	pot	arribar	a	un	10	per	
100	del	preu	esmentat.		

A	 aquests	 efectes	 es	 considera	 que	 consGtueixen	 casos	 especials	 els	
contractes	 en	 què,	 A	 CAUSA	 DEL	 RISC	 QUE	 EN	 VIRTUT	 D’ELLS	 ASSUMEIX	
L’ÒRGAN	DE	CONTRACTACIÓ,	PER	LA	SEVA	NATURALESA	ESPECIAL,	règim	de	
pagaments	 o	 condicions	 del	 compliment	 del	 contracte,	 sigui	 aconsellable	
incrementar	 el	 percentatge	 de	 la	 garanGa	 definiGva	 ordinària	 a	 què	 es	
refereix	 l’apartat	 anterior,	 fet	 que	 s’ha	 d’acordar	 mitjançant	 una	 resolució	
moGvada.	 En	 parGcular,	 es	 pot	 preveure	 la	 presentació	 d’aquesta	 garanGa	
complementària	 per	 als	 casos	 en	 què	 l’oferta	 de	 l’adjudicatari	 resulG	
inicialment	incursa	en	presumpció	d’anormalitat.		
	



ArGcle	115.	Consultes	preliminars	del	mercat.		
	
1.	Els	òrgans	de	contractació	poden	dur	a	terme	estudis	de	mercat	 i	dirigir	consultes	
als	 operadors	 econòmics	 que	 hi	 esGguin	 acGus	 amb	 la	 finalitat	 de	 preparar	
correctament	la	licitació	i	informar	els	operadors	econòmics	esmentats	sobre	els	seus	
plans	i	dels	requisits	que	exigiran	per	concórrer	al	procediment.	Amb	aquesta	finalitat,	
els	òrgans	de	contractació	es	poden	valer	de	 l’assessorament	de	 tercers,	que	poden	
ser	experts	o	autoritats	independents,	col·legis	professionals	o,	fins	i	tot,	amb	caràcter	
excepcional,	operadors	econòmics	acGus	en	el	mercat.	Abans	d’iniciar-se	la	consulta,	
l’òrgan	 de	 contractació	 ha	 de	 publicar,	 en	 el	 perfil	 de	 contractant	 ubicat	 a	 la	
Plataforma	de	Contractació	del	Sector	Públic	o	servei	d’informació	equivalent	d’àmbit	
autonòmic,	 l’objecte	d’aquesta	consulta,	quan	s’ha	d’iniciar	 i	 les	denominacions	dels	
tercers	 que	 hi	 hagin	 de	 parGcipar,	 als	 efectes	 que	 tots	 els	 possibles	 interessats	 hi	
puguin	 tenir	 accés	 i	 la	 possibilitat	 de	 fer	 aportacions.	 Així	 mateix,	 en	 el	 perfil	 del	
CONTRACTANT	 S’HAN	 DE	 PUBLICAR	 LES	 RAONS	 QUE	 MOTIVIN	 L’ELECCIÓ	 DELS	
ASSESSORS	EXTERNS	QUE	RESULTIN	SELECCIONATS.		
	



Ar*c l e	 1 15 . 3 . L C SP	 Quan	 L ’ÒRGAN	 DE	
CONTRACTACIÓ	HAGI	EFECTUAT	LES	CONSULTES	a	
què	es	refereix	aquest	arGcle,	ha	de	fer	constar	en	
un	 informe	 les	actuacions	efectuades.	En	 l’informe	
s’han	de	relacionar	els	estudis	fets	i	els	seus	autors,	
les	enGtats	consultades,	les	qüesGons	que	se’ls	han	
formulat	 i	 les	 respostes	 a	 aquestes.	 AQUEST	
INFORME	HA	D’ESTAR	MOTIVAT,	ha	de	formar	part	
de	 l’expedient	de	contractació	 i	està	subjecte	a	 les	
mateixes	obligacions	de	publicitat	que	els	plecs	de	
condicions,	i	en	tot	cas	s’ha	de	publicar	al	perfil	del	
contractant	de	l’òrgan	de	contractació.		
	



-ArGlce	116.4	LCSP		EN	L’EXPEDIENT	S’HA	DE	JUSTIFICAR	ADEQUADAMENT:	
		
a)		L’ELECCIÓ	DEL	PROCEDIMENT	de	licitació.		
b)		La	CLASSIFICACIÓ	que	s’exigeixi	als	parGcipants.		
c)	 	 Els	 criteris	 de	 SOLVÈNCIA	 TÈCNICA	 O	 PROFESSIONAL,	 I	 ECONÒMICA	 I	
FINANCERA,	 i	els	criteris	que	s’han	de	tenir	en	consideració	per	adjudicar	el	
contracte,	així	com	les	condicions	especials	de	la	seva	execució.		
d)	 EL	 VALOR	 ESTIMAT	 DEL	 CONTRACTE	 amb	 una	 indicació	 de	 tots	 els	
conceptes	que	l’integren,	inclosos	sempre	els	costos	laborals	si	n’hi	ha.		
e)	 LA	 NECESSITAT	 de	 l’Administració	 que	 es	 vol	 saGsfer	 mitjançant	 la	
contractació	de	les	prestacions	corresponents;	i	la	seva	relació	amb	l’objecte	
del	contracte,	que	ha	de	ser	directa,	clara	i	proporcional.		
f)	 EN	 ELS	 CONTRACTES	 DE	 SERVEIS,	 L’INFORME	 D’INSUFICIÈNCIA	 DE	
MITJANS.		
g)	LA	DECISIÓ	DE	NO	DIVIDIR	EN	LOTS	l’objecte	del	contracte,	si	s’escau.		
	



-	 ArGcle	 117.1.	 UN	 COP	 COMPLETAT	 L’EXPEDIENT	 DE	
CONTRACTACIÓ,	 L’ÒRGAN	 DE	 CONTRACTACIÓ	 HA	 DE	
DICTAR	 UNA	 RESOLUCIÓ	 MOTIVADA	 en	 què	 l’aprovi	 i	
disposi	l’obertura	del	procediment	d’adjudicació.	Aquesta	
resolució	 també	 implica	 l’aprovació	 de	 la	 despesa,	
excepte	 en	 el	 supòsit	 excepcional	 que	 el	 pressupost	 no	
s’hagi	 pogut	 establir	 prèviament,	 o	 que	 les	 normes	 de	
desconcentració	 o	 l’acte	 de	 delegació	 hagin	 establert	 el	
contrari;	 en	 aquest	 cas,	 s’ha	 de	 sol·licitar	 l’aprovació	 de	
l’òrgan	 competent.	 Aquesta	 resolució	 ha	 de	 ser	 objecte	
de	publicació	en	el	perfil	de	contractant.		
	



-	 ArGcle	 119.	 Tramitació	 urgent	 de	 l’expedient.	
1.	 Poden	 ser	 objecte	 de	 TRAMITACIÓ	URGENT	
els	 expedients	 corresponents	 als	 contractes	 la	
subscripció	 dels	 quals	 respongui	 a	 una	
NECESSITAT	 INAJORNABLE	 O	 L’ADJUDICACIÓ	
DELS	QUALS	 S’HAGI	D’ACCELERAR	 PER	 RAONS	
D’INTERÈS	 PÚBLIC .	 A	 aquests	 efectes	
l’expedient	 ha	 de	 contenir	 la	 declaració	
d’urgència	 feta	 per	 l’òrgan	 de	 contractació,	
degudament	mo*vada.		
	



ArGcle	126.3.LCSP	 	Per	a	tota	contractació	que	esGgui	desGnada	a	ser	
uGlitzada	 per	 persones	 {siques,	 ja	 sigui	 el	 públic	 en	 general	 o	 el	
personal	 de	 l’Administració	 pública	 contractant,	 les	 prescripcions	
tècniques	s’han	de	redactar,	excepte	en	casos	degudament	jusGficats,	
de	 manera	 que	 ES	 TINGUIN	 EN	 COMPTE	 LA	 CONVENCIÓ	 DE	 LES	
NACIONS	 UNIDES	 SOBRE	 ELS	 DRETS	 DE	 LES	 PERSONES	 AMB	
DISCAPACITAT,	AIXÍ	COM	ELS	CRITERIS	D’ACCESSIBILITAT	UNIVERSAL	
i	 de	 disseny	 universal	 o	 disseny	 per	 a	 totes	 les	 persones,	 tal	 com	
defineix	aquests	termes	el	text	refós	de	la	Llei	general	de	drets	de	les	
persones	 amb	 discapacitat	 i	 de	 la	 seva	 inclusió	 social,	 aprovat	
mitjançant	el	Reial	decret	legislaGu	1/2013,	de	29	de	novembre.		
	
SI	 NO	 ÉS	 POSSIBLE	 definir	 les	 prescripcions	 tècniques	 tenint	 en	
compte	 criteris	 d’accessibilitat	 universal	 i	 de	 disseny	 universal	 o	
disseny	 per	 a	 totes	 les	 persones,	 aquesta	 circumstància	 S’HA	 DE	
MOTIVAR	SUFICIENTMENT.		
	



ArGcle	146.2.	LCSP	Quan	s’uGlitzi	una	pluralitat	de	criteris	d’adjudicació,	en	la	seva	determinació,	sempre	que	
sigui	 possible,	 s’ha	 de	 donar	 PREPONDERÀNCIA	 ALS	 QUE	 FACIN	 REFERÈNCIA	 A	 CARACTERÍSTIQUES	 DE	
L’OBJECTE	DEL	CONTRACTE	QUE	ES	PUGUIN	VALORAR	MITJANÇANT	XIFRES	O	PERCENTATGES	OBTINGUTS	A	
TRAVÉS	DE	LA	MERA	APLICACIÓ	DE	LES	FÓRMULES	QUE	ESTABLEIXEN	ELS	PLECS.		
	
L’aplicació	dels	criteris	d’adjudicació	l’han	d’efectuar	els	òrgans	següents:		
	
a)En	 els	 procediments	 d’adjudicació,	 obert	 o	 restringit,	 formalitzats	 pels	 òrgans	 de	 les	 administracions	
públiques,	 la	valoració	dels	criteris	 la	quanGficació	dels	quals	depengui	d’un	 judici	de	valor	correspon,	en	els	
casos	 en	 què	 sigui	 procedent	 per	 tenir	 atribuïda	 una	 ponderació	 més	 gran	 que	 la	 corresponent	 als	 criteris	
avaluables	de	manera	automàGca,	a	un	comitè	format	per	experts	amb	una	qualificació	apropiada,	que	disposi	
d’un	mínim	de	tres	membres,	que	poden	pertànyer	als	serveis	dependents	de	l’òrgan	de	contractació,	però	en	
cap	 cas	 no	 poden	 estar	 adscrits	 a	 l’òrgan	 proponent	 del	 contracte,	 al	 qual	 correspon	 fer	 l’avaluació	 de	 les	
ofertes;	o	encarregar-la	a	un	organisme	tècnic	especialitzat,	degudament	idenGficat	en	els	plecs.		

b)	En	els	supòsits	restants,	la	valoració	dels	criteris	la	quanGficació	dels	quals	depengui	d’un	judici	de	valor,	així	
com,	 en	 tot	 cas,	 la	 dels	 criteris	 avaluables	mitjançant	 la	 uGlització	 de	 fórmules,	 l’han	 d’efectuar	 la	mesa	 de	
contractació,	si	hi	intervé,	o	els	serveis	dependents	de	l’òrgan	de	contractació	en	cas	contrari,	i	a	aquest	efecte	
es	 poden	 sol·licitar	 els	 informes	 tècnics	 que	 consideri	 necessaris	 de	 conformitat	 amb	 el	 que	 preveuen	 els	
arGcles	150.1	i	157.5	d’aquesta	Llei.		
L’ELECCIÓ	DE	LES	FÓRMULES	S’HA	DE	JUSTIFICAR	EN	L’EXPEDIENT.	(…)	
	



Ar*cle	149.6.LCSP		
	
La	 mesa	 de	 contractació	 o,	 si	 no	 n’hi	 ha,	 l’òrgan	 de	
contractació	 ha	 d’avaluar	 tota	 la	 informació	 i	
documentació	proporcionada	pel	licitador	dins	de	termini	
i,	 en	 cas	 que	 es	 tracG	 de	 LA	MESA	DE	 CONTRACTACIÓ,	
HA	 D ’ E L EVAR	 DE	 MANERA	 MOT IVADA	 LA	
CORRESPONENT	PROPOSTA	D’ACCEPTACIÓ	O	REBUIG	A	
L’ÒRGAN	 DE	 CONTRACTACIÓ.	 EN	 CAP	 CAS	 NO	 S’HA	
D’ACORDAR	 L’ACCEPTACIÓ	 D’UNA	 OFERTA	 SENSE	 QUE	
LA	 PROPOSTA	 DE	 LA	 MESA	 DE	 CONTRACTACIÓ	 EN	
AQUEST	SENTIT	ESTIGUI	MOTIVADA	DEGUDAMENT.		
	



-Ar*cle	151.1.LCSP	LA	RESOLUCIÓ	D’ADJUDICACIÓ	
HA	 DE	 SER	 MOTIVADA	 i	 s’ha	 de	 noGficar	 als	
candidats	 i	 licitadors,	 i	 s’ha	de	publicar	en	el	perfil	
de	contractant	en	el	termini	de	15	dies.		
	
-ArGcle	 157.6.	 LCSP	 La	 proposta	 d’adjudicació	 no	
crea	cap	dret	a	favor	del	licitador	proposat	enfront	
de	 l’Administració.	 No	 obstant	 això,	 QUAN	
L’ÒRGAN	 DE	 CONTRACTACIÓ	 NO	 ADJUDIQUI	 EL	
CONTRACTE	 D’ACORD	 AMB	 LA	 PROPOSTA	
FORMULADA,	LA	SEVA	DECISIÓ	S’HA	DE	MOTIVAR.		
	
	



-ArGcle	 208.	 1.	 Si	 l’Administració	 acorda	 la	
SUSPENSIÓ	 DEL	 CONTRACTE	 o	 la	 suspensió	 té	
lloc	per	l’aplicació	del	que	disposa	l’arGcle	198.5,	
s’ha	 d’estendre	 una	 acta,	 d’ofici	 o	 a	 sol·licitud	
del	 contracGsta,	 EN	 LA	 QUAL	 S’HAN	 DE	
CONSIGNAR	 LES	 CIRCUMSTÀNCIES	 QUE	 L’HAN	
MOTIVAT	 i	 la	 situació	 de	 fet	 en	 l’execució	
d’aquell.		
	



ArGcle	242.5.LCSP	 	QUAN	LA	TRAMITACIÓ	D’UNA	MODIFICACIÓ	EXIGEIXI	LA	SUSPENSIÓ	TEMPORAL	
TOTAL	DE	L’EXECUCIÓ	DE	LES	OBRES	I	AIXÒ	OCASIONI	GREUS	PERJUDICIS	PER	A	L’INTERÈS	PÚBLIC,	el	
ministre,	 si	 es	 tracta	 de	 l’Administració	 General	 de	 l’Estat,	 els	 seus	 organismes	 autònoms,	 enGtats	
gestores	i	serveis	comuns	de	la	Seguretat	Social	 i	altres	enGtats	públiques	integrants	del	sector	públic	
estatal,	 POT	 ACORDAR	 QUE	 CONTINUÏN	 PROVISIONALMENT	 tal	 com	 esGgui	 previst	 en	 la	 proposta	
tècnica	que	elabori	la	direcció	facultaGva,	sempre	que	l’import	màxim	previst	no	superi	el	20	per	cent	
del	preu	inicial	del	contracte,	IVA	exclòs,	i	existeixi	crèdit	adequat	i	suficient	per	al	seu	finançament.		
	
L’expedient	de	conGnuació	provisional	a	tramitar	a	l’efecte	exigeix	exclusivament	la	incorporació	de	les	
actuacions	següents:		
	
a)	 PROPOSTA	 TÈCNICA	 MOTIVADA	 EFECTUADA	 pel	 director	 facultaGu	 de	 l’obra,	 on	 figuri	 l’import	
aproximat	 de	 la	 modificació,	 la	 descripció	 bàsica	 de	 les	 obres	 a	 realitzar	 i	 la	 jusGficació	 que	 la	
modificació	es	troba	en	un	dels	supòsits	que	preveu	l’apartat	2	de	l’arGcle	203.		
b)		Audiència	del	contracGsta.		
c)		Conformitat	de	l’òrgan	de	contractació.		
d)		CerGficat	d’existència	de	crèdit.		
e)	 	 Informe	 de	 l’Oficina	 de	 Supervisió	 de	 Projectes,	 en	 cas	 que	 en	 la	 proposta	 tècnica	 	 moGvada	
s’introdueixin	preus	nous.	L’informe	ha	de	moGvar	 l’adequació	dels	nous	preus	als	preus	generals	del	
mercat,	de	conformitat	amb	el	que	estableix	l’apartat	3	de	l’arGcle	102.	(…)	
	



-ArGcle	 242.6.LCSP.	 Sempre	 que	 per	 RAONS	
EXCEPCIONALS	 D’INTERÈS	 PÚBLIC	 DEGUDAMENT	
MOTIVADES	 a	 l’expedient	 l’òrgan	 de	 contractació	
acordi	 L’OCUPACIÓ	 EFECTIVA	DE	 LES	OBRES	O	 LA	
SEVA	POSADA	EN	SERVEI	PER	A	L’ÚS	PÚBLIC,	fins	i	
tot	SENSE	EL	COMPLIMENT	DE	L’ACTE	FORMAL	DE	
RECEPCIÓ,	 des	 que	 concorrin	 les	 circumstàncies	
esmentades	 es	 produeixen	 els	 efectes	 i	 les	
conseqüències	 propis	 de	 l’acte	 de	 recepció	 de	 les	
obres	 i	 en	 els	 termes	 en	 què	 reglamentàriament	
s’estableixin.		
	



-ArGcle	247.6.LCSP	(pel	que	fa	a	les	concessions	d’obres)		
L’ADMINISTRACIÓ	 CONCEDENT	 POT	 ACORDAR	
MOTIVADAMENT	 LA	 SUBSTITUCIÓ	 DE	 L’ESTUDI	 DE	
VIABILITAT	 A	 QUÈ	 ES	 REFEREIXEN	 ELS	 APARTATS	
ANTERIORS	 PER	 UN	 ESTUDI	 DE	 V IABIL ITAT	
ECONOMICOFINANCERA	quan	per	la	naturalesa	i	finalitat	
de	 les	 obres	 o	 per	 la	 quanGa	 de	 la	 inversió	 requerida	
consideri	 que	 aquest	 és	 suficient.	 En	 aquests	 supòsits	
l’Administració	 ha	 d’elaborar,	 a	més,	 abans	 de	 licitar	 la	
concessió,	 l’avantprojecte	 o	 projecte	 corresponent	 per	
assegurar	els	tràmits	que	estableixen	els	apartats	3	i	4	de	
l’arGcle	següent.		
	



-ArGcle	 263.3.LCSP	 EL	 SEGREST	 O	 INTERVENCIÓ	
(CONCESSIONS)	TÉ	CARÀCTER	TEMPORAl	 i	 la	 seva	
durada	és	 la	que	determini	 l’òrgan	de	contractació	
SENSE	 QUE	 PUGUI	 EXCEDIR,	 INCLOSES	 LES	
POSSIBLES	PRÒRROGUES,	 ELS	 TRES	ANYS.	 L’òrgan	
de	contractació	ha	d’acordar	d’ofici	o	a	peGció	del	
concessionari	 el	 cessament	 del	 segrest	 o	
intervenció	 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.		
	



-ArGcle		321.2	b)	(ADJUDICACIÓ	DE	CONTRACTES	
DE	 LES	 ENTITATS	 DEL	 SECTOR	 PÚBLIC	 QUE	 NO	
T I NGU IN	 E L	 C ARÀC T E R	 D E	 PODER S	
ADJUDICADORS.)		
4t	LA	SELECCIÓ	DEL	CONTRACTISTA,	QUE	HA	DE	
SER	MOTIVADA	EN	TOT	CAS,	s’ha	de	publicar	en	
el	perfil	de	contractant	de	l’enGtat.		
	



-ArGcle	 333.6.LCSP	 	 SI	 L’ADMINISTRACIÓ	 O	
L’ENTITAT	 DESTINATÀRIA	 DE	 L’ INFORME	
S ’ A P A R T A	 D E	 L E S	 R E C OMANA C I O N S	
CONTINGUDES	 EN	 UN	 INFORME	 PRECEPTIU	 DE	
L’OFICINA	 (L’OFICINA	 NACIONAL	 D’AVALUACIÓ),	
HO	 HA	 DE	 MOTIVAR	 EN	 UN	 INFORME	 QUE	 S’HA	
D’INCORPORAR	 A	 L’EXPEDIENT	 DEL	 CONTRACTE	
CORRESPONENT	 I	 QUE	 S’HA	 DE	 PUBLICAR	 EN	 EL	
SEU	 PERFIL	 DE	 CONTRACTANT	 I	 EN	 LA	
PLATAFORMA	 DE	 CONTRACTACIÓ	 DEL	 SECTOR	
PÚBLIC.		



DA	1	g)	Contractació	a	l’estranger.		
	
EL	 PAGAMENT	 DEL	 PREU	 S’HA	 DE	 CONDICIONAR	 AL	
LLIURAMENT	 PER	 PART	DEL	 CONTRACTISTA	 de	 la	 prestació	
convinguda,	 LLEVAT	 QUE	 S’HI	 OPOSIN	 EL	 DRET	 O	 ELS	
COSTUMS	DE	L’ESTAT;	en	aquest	supòsit,	S’HA	D’EXIGIR	UNA	
GARANTIA	QUE	COBREIXI	LA	BESTRETA,	prestada	en	la	forma	
que	preveu	la	lletra	e)	anterior.		
Excepcionalment,	 per	 resolució	 moGvada	 de	 l’òrgan	 de	
contractació,	i	quan	les	circumstàncies	així	ho	imposin,	es	POT	
EXIMIR	 DE	 PRESTAR	 AQUESTA	 GARANTIA,	 SEMPRE	 QUE	
AIXÒ	SIGUI	CONFORME	AMB	LES	PRÀCTIQUES	COMERCIALS	
INTERNACIONALS.		
	



DA	 4ª.	 (CONTRACTES	 RESERVATS)	 En	 els	
procediments	 de	 contractació	 en	 els	 quals	
s’apliqui	 la	 reserva	 que	 estableix	 aquesta	
disposició	addicional	NO	ÉS	PROCEDENT	EXIGIR	
LA	 GARANTIA	 DEFINITIVA	 a	 què	 es	 refereix	
l’arGcle	 107	 d’aquesta	 Llei,	 EXCEPTE	 EN	 ELS	
CASOS	 EN	 QUÈ	 L’ÒRGAN	 DE	 CONTRACTACIÓ,	
PER	 MOTIUS	 EXCEPCIONALS,	 HO	 CONSIDERI	
N E C E S S A R I	 I 	 A I X Í 	 H O	 J U S T I F I Q U I	
MOTIVADAMENT	en	l’expedient.		
	



	
	
C)	MODIFICAR	ELS	CONTRACTES	



	
En	 caràcter	 general	 venen	 recollits	 en	 els	
ar*cles	 203,	 204	 i	 205	 de	 la	 LCSP	 (No	 el	
desenvoluparem	 al	 ser	 objecte	 de	 l’anterior	
ponència)	



Els	contractes	administraGus	només	es	poden	modificar	per	raons	d’interès	públic	en	els	casos	i	en	la	
forma	que	preveu	la	subsecció	4́	de	la	secció	3	capítol	1	Titol	1,	i	d’acord	amb	el	procediment	regulat	a	
l’ar*cle	191.		
	
Els	contractes	administraGus	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	 administraGves	 parGculars,	 en	 els	 termes	 i	 les	
condicions	que	estableix	l’arGcle	204;		
	
b)	 Excepcionalment,	 quan	 sigui	 necessari	 fer	 una	 modificació	 que	 no	 esGgui	 prevista	 en	 el	 plec	 de	
clàusules	 administraGves	 parGculars,	 sempre	 que	 es	 compleixin	 les	 condicions	 que	 estableix	 l’arGcle	
205.		
	
Per	tant,	dos	Gpus	de	modificacions:	
	
1.-Convencional	(ar*cle	203.1	i	204)	
2.-Legal	(ar*cle	203.1	i	205)	
	
	



GIMENO	FELIU	en	el		Decàleg	de	les	Regles	per	a	prevenir	la	corrupció	en	els	contractes	públics	anuncia	
que	“Una	de	las	principales	“puertas”	de	la	corrupción	en	España	ha	sido	la	generosa	interpretación	del	
derecho	 a	 modificar	 los	 contratos,	 no	 solo	 por	 imprevisibilidad,	 sino	 por	 nuevas	 necesidades	 o	
conveniencias	políGcas,	 alterando	el	 precio	final	hasta	en	porcentajes	de	más	de	200	por	 cien.	Debe	
insisGrse	en	la	limitación	de	la	potestad	de	los	modificados.	Ya	no	existe	el	ius	variandi,	al	ser	esta	una	
posibilidad	 que	 exige	 el	 cumplimiento	 de	 unos	 criterios	 estrictos	 (que	 deben	 ser	 interpretados	 de	
conformidad	a	la	doctrina	TJUE,	tal	y	como	advierte	el	considerando	107	de	la	DirecGva	2014/24)	que	
tratan	de	evitar	que	existan	adjudicaciones	 ilegales.	Para	ello,	además	de	una	regulación	precisa,	que	
permita	como	excepción	 la	modificación	del	 contrato,	 como	bien	ha	 indicado	Ana	 I.	Beltrán,	 se	debe	
regular	 la	publicidad	de	 los	modificados	así	como	 la	posibilidad	de	 impugnación	(Isabel	Gallego).	Esta	
medida	 (ya	 reconocida	 por	 la	 STJUE	 de	 8	 de	 mayo	 de	 2014.	 Asunto	 C-161/13)	 permiGrá,	 no	 solo	
transparencia,	sino	una	mejor	praxis	al	tener	que	explicar	y	jusGficar	que	no	es	una	nueva	adjudicación,	
pues	podría	ser	anulada	por	los	órganos	de	control	competentes.	Frente	a	 	quienes	argumentan	 	que	
esta	 regulación	 de	 los	 modificados	 condiciona	 al	 interés	 público	 y	 que	 supone	 aumento	 de	 carga	
burocráGca	y	dificultades	a	 la	gesGón,	se	 les	puede	razonar	que	de	 lo	que	se	trata	es	de	ar*cular	un	
control	 efec*vo	 de	 todo	 el	 ciclo	 integral	 del	 contrato	 (del	 que	 es	 elemento	 esencial	 las	 posibles	
modificaciones),	 en	 una	 nueva	 dimensión	 de	 lo	 que	 se	 en*ende	 por	 el	 derecho	 a	 una	 buena	
administración.”		



MALS	QUE	PATIA	UN	EXERCICI	ERRONI	DE		LA	POTESTAT	DE	MODIFICACIÓ	(I	FONAMENTALMENT	EN	EL	
QUE	ERA	ABANS	ELS	CONTRACTES	DE	GESTIÓ	DE	SERVEIS	PÚBLICS):	
	
-	 Certes	 praxis	 políGques	 emparades	 pel	 miratge	 de	 la	 immediatesa	 i	 per	 la	 inimputabilidad	 de	 les	
inversions	contractuals	al	pressupost	general	del	municipi,	que	sustentaven	modificacions	contractuals	
que	 ampliaven	 el	 contracte	 amb	 períodes	 superiors	 a	 les	 pròrrogues	 previstes	 en	 el	 mateix,		
emparant-se	en	el	fet	que	no	havien	superat	el	termini	màxim	de	durada	dels	contracte	concesional;	
	
	-	La	general	invocació	del	factum	principis	quan	no	es	complien	els	requisits	fixats	 	pel	Dictamen	del	
Consell	d'Estat	de	3	de	novembre	de	1948;		
	
-	La	debilitat	del	risc	i	ventura	enfront	de	l'equilibri	economicofinancer;		
	
-	La	 	cobertura	gairebé	universal	del	risc	del	concessionari	 i	 la	mutabilidad	contractual	com	quelcom	
quoGdiani;	
	
-	 Les	 inversions	 que	 no	 tenien	 vinculació	 amb	 l'objecte	 contractual	 i	 totes	 elles	 repercuGdes	 a	 les	
tarifes	 i	 la	dificultat	per	part	dels	 interventors	de	comptar	amb	una	 informació	comptable	separada	 i	
transparent.	
		



-	La	imputació	de	costos	inversemblants	en	els	contractes	i	actuacions	monopolísGques	
	
-Personal	 i	 mitjans	 adscrits	 al	 servei	 	 a	 diversos	municipis	 encara	 que	 formalment	 cadascun	 d'ells	
disposés	d'un	contracte	concesional	no	mancomunat	
	
-	Exempcions	en	les	taxes	d'u*lització	del	domini	públic	introduïts	en	els	contractes,	etc.	
	
-	La	debilitat	tècnica	pròpia	de	les	estructures	dels		peGts	i	fins	i	tot	mitjans	municipis		per	a	un	control	
tecnològic		i	econòmic		adequat,	i	al	seu	torn		la	precarització	i	desfuncionarilització		dels	equips	tècnics	
municipals.	

-	L'informe	de	fiscalització	del	sector	públic	local,	exercici	2011	del	Tribunal	de	Comptes	2011	nº	1010,		
situa	 	el	cost	per	habitant	del	servei	de	subministrament	d'aigua	 	potable	en	els	municipis	de	població	
inferior	a	20.000	habitants	molt	per	sota	la	gesGó	directa	del	mateix	enfront	de	la	contractació	externa	
del	 servei,	 després	 de	 l'anàlisi	 dels	 costos	 que	 van	 tenir	 els	 ajuntaments	 derivats	 de	 la	 prestació	 del	
servei	de	proveïment	d'aigua,	de	les	transferències	finalistes	rebudes	per	a	la	seva	prestació,	així	com	
del	preu	pagat	pels	perceptors	d'aquest	servei.		



	
	
D)	RESOLUCIÓ	DEL	CONTRACTE	



CAUSES	
	
Ve	regulat	fonamentalment	en	els	ar*cle	211	a	213		LCSP.	
	
Supòsits	comuns	a	tots	els	contractes:	
	
-La	mort	o	incapacitat	sobrevinguda	del	contracGsta	individual	o	 l’ex*nció	de	la	personalitat	jurídica	
de	la	societat	contracGsta,	sense	perjudici	de	la	successió	del	contracGsta.		
	
-La	declaració	de	concurs	o	la	declaració	d’insolvència	en	qualsevol	altre	procediment.		
	
-El	mutu	acord	entre	l’Administració	i	el	contracGsta.	
	
-La	demora	en	el	compliment	dels	terminis	per	part	del	contrac*sta.	
	
En	 tot	 cas,	 el	 retard	 injus*ficat	 sobre	 el	 pla	 de	 treballs	 que	 estableixen	 el	 plec	 o	 el	 contracte,	 en	
qualsevol	 acGvitat,	 per	 un	 termini	 superior	 a	 un	 terç	 del	 termini	 de	 durada	 inicial	 del	 contracte,	
incloses	les	pròrrogues	possibles.		
	
-La	 demora	 en	 el	 pagament	 per	 part	 de	 l’Administració	 per	 un	 termini	 superior	 a	 sis	 mesos	 (es	
computen	 des	 de	 l’expedició	 de	 les	 cerGficacions	 o	 documents	 que	 acreditem	 la	 realització	 total	 o	
parcial	de	la	prestació).	
	
	



-L’incompliment	de	l’obligació	principal	del	contracte.	(Dictàmens	VJA	13/2014,	100/2016,	
146/2016,119/2017)	
	
Així	mateix,	són	causes	de	resolució	del	contracte	l’incompliment	de	les	obligacions	essencials	restants	
sempre	que	aquestes	úlGmes	s’hagin	qualificat	com	a	tal	en	els	plecs	o	en	el	document	descripGu	
corresponent.	
	
-La	impossibilitat	d’executar	la	prestació	en	els	termes	inicialment	pactats,	quan	no	sigui	possible	
modificar	el	contracte;	o	quan,,	les	modificacions	impliquin,	aïlladament	o	conjuntament,	alteracions	
del	preu	d’aquest,	en	una	quanGa	superior,	en	més	o	en	menys,	al	20	per	cent	del	preu	inicial	del	
contracte,	a	exclusió	de	l’impost	sobre	el	valor	afegit.		
	
-L’impagament,	durant	l’execució	del	contracte,	dels	salaris	per	part	del	contrac*sta	als	treballadors	
que	es*guin	par*cipant	en	aquesta,	o	l’incompliment	de	les	condicions	que	estableixen	els	convenis	
col·lec*us	en	vigor	per	a	aquests	treballadors	també	durant	l’execució	del	contracte.		
	
	
La	concurrència	de	diverses	causes	de	resolució	amb	diferents	efectes	econòmics	en	l’exGnció,	s’ha	de	
tenir	en	compte	la	que	hagi	aparegut	amb	prioritat	en	el	temps.		
	
	



Competència	per	a	la	incoació:	
	
Davant	 la	 manca	 d’indicació	 legal	 expressa	 la	
competència	correspon	al	mateix	òrgan	que	té	
la	 competència	 per	 resoldre	 el	 contracte	 (és	 a	
dir	 el	 òrgan	 de	 contractació)	 (dictamen	 CJA	
dictàmen	 38/2017,	 383/2015,336/2016,	
Dictamen	140/1997	Consell	consulGu	andalús)	



Aplicació	de	les	causes	de	resolució	(212	LCSP)	
	
-	 La	 resolució	 del	 contracte	 l’ha	 d’acordar	 l’òrgan	 de	 contractació,	
d’ofici	o	a	instància	del	contrac*sta,	si	s’escau,	seguint	el	procediment	
que	les	normes	de	desplegament	d’aquesta	Llei	estableixi.	
	
-La	 declaració	 d’insolvència	 en	 qualsevol	 procediment	 i	 les	
modificacions	 del	 contracte	 en	 els	 casos	 en	 què	 no	 es	 donin	 les	
circumstàncies	que	estableixen	els	 ar*cles	 204	 i	 205,	donen	 sempre	
lloc	a	la	resolució	del	contracte.		

-Són	potesta*ves	per	 a	 l’Administració	 i	 per	 al	 contrac*sta	 la	 resta	
de	 modificacions	 que	 no	 preveu	 el	 contracte	 quan	 impliquin,	
aïlladament	 o	 conjuntament,	 una	 alteració	 en	 una	 quan*a	 que	
excedeixi	el	20	per	cent	del	preu	inicial	del	contracte,	IVA	exclòs.		



-Quan	 la	 causa	 de	 resolució	 sigui	 la	 mort	 o	 incapacitat	 sobrevinguda	 del	 contrac*sta	 individual,	
l’Administració	pot	acordar	la	con*nuació	del	contracte	amb	els	seus	hereus	o	successors.		

-La	resolució	per	mutu	acord	només	pot	tenir	lloc	quan	no	concorri	una	altra	causa	de	resolució	que	
sigui	imputable	al	contrac*sta,	i	sempre	que	raons	d’interès	públic	facin	innecessària	o	inconvenient	la	
permanència	del	contracte.		
	
-En	 cas	 de	 declaració	 en	 concurs,	 l’Administració	 ha	 de	 con*nuar	 potesta*vament	 el	 contracte	 si	
raons	d’interès	públic	així	ho	aconsellen,	 sempre	que	el	contrac*sta	pres*	 les	garan*es	addicionals	
suficients	per	a	la	seva	execució.		
	
En	tot	cas,	s’entén	que	són	garanGes	suficients:		
	
a)	Una	garan*a	complementària	d’almenys	un	5	per	100	del	preu	del	contracte,	que	s’ha	de	prestar	en	
qualsevol	de	les	formes	que	preveu	l’arGcle	108.		
	
b)	El	 dipòsit	 d’una	quan*tat	 en	 concepte	de	fiança,	 que	 s’ha	d’efectuar	 de	 conformitat	 amb	el	 que	
estableix	 l’arGcle	 108.1,	 lletra	 a),	 i	 que	 queda	 consGtuïda	 com	 a	 clàusula	 penal	 per	 al	 cas	
d’incompliment	per	part	del	contracGsta.		
	



-  En	 el	 supòsit	 de	 demora	 a	 què	 es	 refereix	 la	 lletra	 d)	 de	
l’apartat	primer	de	l’arGcle	anterior,	si	 les	penalitats	a	què	
dona	lloc	la	demora	en	el	compliment	del	termini	arriben	a	
un	 múlGple	 del	 5	 per	 cent	 del	 preu	 del	 contracte,	 IVA	
exclòs,	 cal	 atenir-se	 al	 que	 disposa	 l’apartat	 4	 de	 l’arGcle	
193.		

-  L’incompliment	 de	 les	 obligacions	 derivades	 del	 contracte	
per	 part	 de	 l’Administració	 origina	 la	 resolució	 d’aquell	
només	en	els	casos	que	preveu	aquesta	Llei.		

-  Els	 expedients	 de	 resolució	 contractual	 s’han	 d’instruir	 i	
resoldre	en	el	termini	màxim	de	vuit	mesos.		

	



Efectes	de	la	resolució	(213	LCSP):	
	 	 	 	 	 									Mutu	acord																																																				

ContracGsta	culpable:	
	
-confiscació	de	la	garan*a		
-Indemnització	 a	 l’Administració	 pels	
danys	i	perjudicis	ocasionats	en	l’import	
que	 excedeixi	 el	 de	 la	 garanGa	
confiscada.		
-Compa*bilitat	 d’	 ambdues	 mesures	
(STS	 14	 de	 març	 de	 1988,	 Dictàmens	
CJA	383/2004,	15/2005,119/2017)	
-“Es	 considera	 que	 existeix	 un	
incompliment	culpable	del	contracGsta,	
en	la	mesura	que	el	seu	comportament	
s’aparta	d’un	patró	de	diligència	comú	
a	l’estàndard	ordinari	de	les	obligacions	
imposades	pel	contracte	(Sentència	del	
Tribunal	Suprem	de	21	de	desembre	de	
2007)”	(Dictamen	230/2016).		
	
	

	Administració	responsable:	
	
L ’ i n c omp l im e n t	 p e r	 p a r t	 d e	
l’Administració	 de	 les	 obligacions	 del	
contracte	determina	per	a	aquella,	amb	
caràcter	 general,	 el	 pagament	 dels	
danys	 i	 perjudicis	 que	 per	 tal	 causa	
s’irroguen	al	contracGsta.		
	
Quan	 la	 resolució	 s’acordi	 per	 la	
imposs ib i l i t a t	 d ’executa r	 ,	 e l	
c o n t r a c * s t a	 t é 	 d r e t	 a 	 u n a	
indemnització	 del	 3	 per	 cent	 de	
l’import	 de	 la	 prestació	 deixada	 de	
realitzar,	 quan	 la	 causa	 no	 sigui	
imputable	 al	 contracGsta	 o	 aquest	
rebutgi	 la	 modificació	 contractual	
proposada	per	l’Administració.	
	
	
	
	



	
A	l’incoar-se	l’expedient	administra*u	de	resolució	del	contracte	es	pot	iniciar	el	procediment	per	a	
l’adjudicació	 del	 nou	 contracte,	 si	 bé	 l’adjudicació	 d’aquest	 queda	condicionada	a	 la	finalització́	 del	
primer.	S’aplica	la	tramitació	d’urgència	als	dos	procediments.		
	
Fins	 que	 es	 formalitzi	 el	 nou	 contracte,	el	 contrac*sta	 resta	 obligat,	 en	 la	 forma	 i	 amb	 l’abast	 que	
determini	 l’òrgan	 de	 contractació,	 a	 adoptar	 les	 mesures	 necessàries	 per	 raons	 de	 seguretat,	 o	
indispensables	per	evitar	un	greu	trastorn	al	servei	públic	o	la	ruïna	del	que	s’ha	construït	o	fabricat.		
	
A	falta	d’acord,	 la	retribució	del	contrac*sta	la	fixa	a	instància	d’aquest	l’òrgan	de	contractació,	una	
vegada	 conclosos	 els	 treballs	 i	 prenent	 com	 a	 referència	 els	 preus	 que	 van	 servir	 de	 base	 per	 a	 la	
subscripció	del	contracte.		
	
El	contrac*sta	pot	impugnar	aquesta	decisió	davant	l’òrgan	de	contractació	que	ha	de	resoldre	el	que	
sigui	procedent	en	el	termini	de	quinze	dies	hàbils.		
	
Quan	el	 contracGsta	no	pugui	 garanGr	 les	mesures	 indispensables	que	estableix	 el	 paràgraf	 anterior,	
l’Administració	hi	pot	intervenir	garanGnt	la	realització	de	les	mesures	esmentades	amb	els	seus	propis	
mitjans	o	a	través	d’un	contracte	amb	un	tercer.		
	



STSJ	Madrid	de	2	de	juny	(núm,212/2016):	
	
“(…)el	 Tribunal	 Supremo	 y	 recoge	 acertadamente	 el	 Juzgador	 de	 la	 instancia	 en	 su	 fundamento	 de	
derecho	tercero,	en	materia	de	contratos	no	opera	el	silencio	administraGvo	posiGvo	y,	por	tanto,	no	
cabria	la	uGlización	de	ninguno	de	los	procedimientos	previstos	en	el	ariculo	29	de	la	Ley	Jurisdiccional	
(entre	 los	 que	 menciona	 el	 recurso	 contencioso	 administraGvo	 contra	 la	 inacGvidad	 de	 la	
Administración).		
Por	tanto,	lo	que	existe	es	una	desesGmación	presunta	de	la	solicitud	formulada	en	vía	administraGva	
para	que	la	Administración	inicie	el	expediente	de	resolución	del	contrato,	por	darse	la	causa	prevista	
en	el	ariculo	168.a)	de	la	Ley	13/1995	,	con	los	efectos	que	de	dicha	resolución	se	deriven.	Por	tanto,	
apreciada	por	el	Juzgador	de	la	instancia,	que	en	diversas	ocasiones	se	ha	superado	los	6	meses	en	el	
pago	 de	 las	 cerGficaciones,	 llega	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 se	 da	 la	 causa	 que	 permite	 instar	 de	 la	
Administración	 la	 resolución	 del	 contrato	 y	 acuerda,	 en	 consecuencia,	 que	 por	 el	 Ayuntamiento	 de	
Madrid	se	inicie	y	resuelva	expresamente	el	correspondiente	procedimiento	de	resolución	del	contrato	
por	 demora	 en	 el	 pago.	 No	 existe	 ninguna	 duda	 de	 que	 concurren	 los	 requisitos	 o	 presupuestos	
previstos	en	el	ariculo	168	de	 la	LCAP	para	que	el	 contraGsta	 inste	 la	 resolución	del	contrato,	ahora	
bien,	de	ello	no	puede	derivarse,	como	pretende	el	recurrente	en	apelación	que	la	sentencia	declare	
el	derecho	a	la	resolución	del	contrato	y	los	efectos	derivados	de	dicha	declaración,	por	cuanto	que	al	
no	 exis*r	 resolución,	 expresa	 o	 presunta,	 de	 órgano	 de	 contratación	 resolviendo	 el	 contrato	 y	
pronunciándose	sobre	 los	efectos	derivados	de	 su	ex*nción,	no	es	posible	analizar	ni	pronunciarse	
sobre	si	dicha	resolución,	(expresa	o	presunta)	es	o	no	conforme	a	derecho.	“	
	



STS	13	de	juliol	de	1989:	
	
“cuando	se	produce	la	exGnción	del	contrato	fundándose	en	el	
incumplimiento	por	el	empresario	de	sus	obligaciones	derivadas	de	la	
norma	jurídica	y	del	contrato,	al	no	tratarse	de	materia	someGda	al	
derecho	administraGvo	sancionador,	huelgan	todas	las	alegaciones	
relaGvas	al	derecho	a	la	presunción	de	inocencia	que	proclama	el	
ariculo	24-2	en	relación	de	que	incumbe	a	la	Administración	la	carga	
de	la	prueba	de	los	hechos	que	en	tal	caso	habrían	de	sancionarse;	
pues	en	materia	de	resolución	del	contrato	por	incumplimiento	de	las	
normas	y	obligaciones	contractuales	aludidas,	si	se	halla	en	el	
expediente	objeGvamente	demostrada	la	base	fácGca	precisa	y	
necesaria	para	acordar	la	resolución	del	contrato,	tales	fundamentos	
pueden	ser	destruidos	por	la	parte	a	quien	perjudican,	mediante	las	
pruebas	que	realizadas	en	forma	el	expedientado	tenga	por	
conveniente”		
	



STSJ	Catalunya		de	14	de	maig	de	2008	diu:		
	
"Como	 ya	 ha	 declarado	 esta	 Sala,	 las	 penalidades	 que	 prevéel	 ariculo	 96	 LCAP	
consGtuyen	un	mecanismo	que	Gene	la	finalidad	de	constreñir	al	contraGsta	al	debido	
cumplimiento	 de	 sus	 obligaciones	 dentro	 del	 plazo	 prefijado,	 asegurando	 asíla	
terminación	de	la	obra	en	el	Gempo	previsto.	Se	trata	de	una	posibilidad	alternaGva	a	
la	resolución	del	contrato,	puesto	que	la	Administración	puede	optar	entre	una	y	otra,	
en	función	de	las	circunstancias	concurrentes	en	cada	caso,	pero	lo	que	no	cabe	es	la	
imposición	 de	 penalidades	 por	 demora	 cuando	 ya	 ha	 terminado	 la	 ejecución	 de	 las	
obras,	puesto	que	en	tal	caso	queda	desvirtuada	la	finalidad	de	la	insGtución,	que	no	
es	 otra	 que	 la	 de	 compeler	 al	 contraGsta	 para	 que	 cumpla	 debidamente	 sus	
obligaciones	 contractuales,	 como	 se	 desprende	 del	 citado	 ariculo	 96	 LCAP	 .	 Asíla	
sentencia	 de	 18	 de	 junio	 de	 2001	 (al	 cabo	 de	 diez	meses	 de	 extenderse	 el	 acta	 de	
recepción)	y	en	 la	de	6	de	 junio	de	2005	 (había	 transcurrido	 totalmente	el	plazo	de	
garania).	IdénGca	"raGo"	concurre	en	el	caso	de	autos.		
Ello	 no	 significa,	 como	es	 lógico,	 que	 la	Administración	no	pudiera	 resarcirse	 de	 los	
daños	y	perjuicios	que	 le	hubiere	causado	 la	demora,	como	asílo	permite	el	ariculo	
65.d)	LPCat,	pero	no	por	esta	vía	anómala	como	parece	haber	pretendido"	.	
	
	



STJ	de	la	C.	Valenciana	de	24	de	febrer	(nº183/2016)	i		de	18	de	maig	(nº476/2016):	
	
“Sentado	 este	 criterio	 y	 abordando	 la	 cuesGón	 relaGva	 a	 la	 posibilidad	 de	 su	
reclamación	posteriormente	a	la	recepción	de	las	obras	del	contrato,	comparGmos	la	
respuesta	 negaGva	que	han	 venido	dando	otros	 TSJ,	 así,	 la	 sentencia	 dictada	por	 la	
Sala	 de	 lo	 Contencioso-AdministraGvo	 del	 Tribunal	 Superior	 de	 JusGcia	 de	 Madrid,	
recaída	 en	 el	 recurso	 contencioso-administraGvo	 número	 140/2012,	 de	 fecha	 26	 de	
marzo	de	2014	,	establece	al	respecto:		
”…La	 imposición	 de	 penalidades	 es	 uGlizada	 en	 la	 contratación	 administraGva	 como	
medio	 coerciGvo	 óde	 presión	 al	 contraGsta,	 que	 se	 aplica	 para	 asegurar	 el	
cumplimiento	 regular	 de	 las	 obligaciones	 contractuales	 dentro	 del	 plazo	 prefijado,	
buscando	 asíla	 terminación	 de	 la	 obra	 en	 el	 Gempo	 previsto,	 por	 lo	 que	
reiteradamente	se	ha	entendido,	y	asítambién	lo	ha	dicho	esta	Sala	en	Sentencias	de	
16	de	 SepGembre	del	 2009	 y	 11	de	 Junio	del	 2010	 ,	que	 tales	penalidades	pueden	
imponerse	 una	 vez	 que	 el	 contra*sta	 incurra	 en	 mora	 durante	 la	 ejecución	 del	
contrato	 pero	 no	 una	 vez	 finalizada	 la	 obra,	 ya	 que	 como	 hemos	 expuesto	 su	
finalidad	 es	 inGmar	 el	 debido	 cumplimiento	 del	 contrato	 y	 corregir	 los	 eventuales	
incumplimientos	contractuales	y	no	casGgar	conductas,	al	no	tener	estas	penalidades	
naturaleza	estrictamente	sancionadora,	por	lo	que	perderían	dicha	finalidad”	
	
	



	
	
E)	FACULTATS	D’INSPECCIÓ	



Les	 potestats	 de	 direcció,	 inspecció	 i	 sanció	 són	 potestats	 atribuïdes	 ex	 lege	 per	 atendre	 els	
interessos	públics.	L'exercici	de	les	potestats	de	direcció,	inspecció	i	sanció	són	irrenunciables,	de	
manera	 que	 la	 seva	 omissió	 o	 el	 seu	 exercici	 incorrecte	 poden	 donar	 lloc	 a	 responsabilitat	
administraGva	si	causa	una	lesió	a	tercers	o	a	la	pròpia	Administració	(ar*cle	78	de	la	LRBRL).		
	
En	 aquest	 senGt	 és	 clar	 el	 fonament	 cinquè	de	 la	 	 sentència	 del	Tribunal	 Superior	 de	 Jus`cia	
d'Andalusia		de	data	14	d'octubre	de	2013:	
	
“Y	 si	 bien,	 en	 el	 presente	 caso	 el	 servicio	 era	 prestado	 por	 un	 empresa	 concesionaria,	 que	
asumiría	 la	 responsabilidad	 por	 los	 daños	 ocasionados	 a	 tercero;	 no	 puede	 olvidarse	 que	 en	
úlGma	instancia	 la	Administración	Gene	atribuido	el	deber	de	vigilancia	respecto	de	la	concreta	
forma	 en	 que	 los	 concesionarios	 desarrollan	 los	 contenidos	 de	 la	 concesión	 con	 aquella	
formalizado,	sobre	todo	cuando	afecta	a	la	prestación	de	un	servicio	público.	Y	en	el	supuesto	de	
hecho	se	de-termina	que	la	relación	de	causalidad	entre	la	acGvidad	administraGva	y	el	daño	se	
produce	 por	 el	 mecanismo	 de	 la	 culpa	 in	 vigilando	 de	 la	 Administración	 Pública,	 al	 omiGr	 la	
debida	 inspección	 sobre	 los	 elementos	 o	 instalaciones	 propios	 del	 servicio,	 del	 que,	 en	 úlGma	
instancia,	la	Administración	demandada	es	la	Gtular,	y	por	ende,	responsable”.		
	
L'apartat	 primer	 de	 l'ar*cle	 8	 de	 la	 Llei	 	 40/2015,	 d'1	 d'octubre,	 de	 Règim	 Jurídic	 del	 Sector	
Públic	estableix	el	que	és	obvi,	però	no	per	ser	obvi	menys	important:	la	irrenunciabilidad	de	la	
competència.	L'apartat	segon	de	l'arGcle	166	del	Reglament	dels	serveis	locals	aprovat	per	Decret	
17	 de	 juny	 del	 1955	 	 declara	 que	 	 seran	 nul·les	 les	 clàusules	 per	 les	 quals	 la	 Corporació	
concedente	renunciés	a	fiscalitzar	el	servei,	i		al	rescat	si	ho	aconsellés	l'interès	públic.	
	



Segons	Rodríguez-Arana,	de	la	doctrina	del	Consell	d'Estat	sobre	la	potestat	d’inspecció,	poden	
extreure's	aquests	criteris:	
	
1.-	La	garanGa	que	s'execuGn	amb	subjecció	a	les	clàusules	esGpulades	en	el	contracte	i	al	projecte.	
	
2.-	La	possibilitat	de	tramitar	i	resoldre	al	més	aviat	possible	quantes	incidències	sorgeixin.	
	
3.-	La	formulació	oportuna	i	per	escrit	d'instruccions	d'obligat	compliment	per	al	contracGsta.	
	
4.-	La	vigilància	que	les	obres	s'acomodin	al	programa	de	treballs.	
	
5.-	L’adopció	de	mesures	convenients	per	no	alterar	el	ritme	de	les	obres.	
	
6.-	La	seguretat	que	les	cer*ficacions	expedides	s'ajusten	a	les	obres	executadess,	etc.	
	



Responsable	del	contracte	(arGcle	62	LCSP)	
	
Els	òrgans	de	contractació	han	de	designar	un	responsable	del	contracte	al	qual	
correspon	supervisar-ne	l’execució	i	adoptar	les	decisions	i	dictar	les	instruccions	
necessàries	amb	la	finalitat	d’assegurar	la	realització	correcta	de	la	prestació	
pactada,	dins	de	l’àmbit	de	facultats	que	aquells	li	atribueixin.	El	responsable	del	
contracte	pot	ser	una	persona	�sica	o	jurídica,	vinculada	a	l’en*tat	contractant	o	
aliena	a	ell.		
	
En	els	contractes	d’obres,	les	facultats	del	responsable	del	contracte	les	ha	d’exercir	el	
director	facultaGu.		
	
En	els	casos	de	concessions	d’obra	pública	i	de	concessions	de	serveis,	l’Administració	
ha	de	designar	una	persona	que	actuï	en	defensa	de	l’interès	general,	per	obtenir	i	per	
verificar	el	compliment	de	les	obligacions	del	concessionari,	especialment	pel	que	fa	a	
la	qualitat	en	la	prestació	del	servei	o	de	l’obra.		
	



 
	
Iturriaga	Urbistondo	(2008)	proposa	que	en	els	plecs	s’inclogui	el	desenvolupament	de	les	funcions		del	
responsable	del	contracte:	
	

 
• Promoure	i	convocar	les	reunions	que	resul*n	necessàries	a	l’objecte	de	solucionar	qualsevol		incident	
en	l’execució	de	l’objecte	del	contracte	en	els	termes	que	millor	convingui	als	interessos		públics.	
•  Resoldre		les		incidències		sorgides		en		l’execució		del		contracte,		seguinet		procediment		establert	 a	
l’ar*cle	97	del	Reglament	General	de	contractes	de	les	Administracions	Públiques.	
•  Informar	en	expedients	de	reclamació	de	danys	i	perjudicis	i	d’incautació	de	la	garan*a	defini*va.	
• Proposar	la	imposició	de	penalitats,	senyalar	la	seva	 graduació.	
•  informar	en	expedients	de	devolució	o	cancelació	de	garan*es.	



• Informar	 sobre	 el	 compliment	 de	 les	 condicions	 especials	 i	 essencials	 per	 l’execució	 del	
contracte.	
• Establir	 les	 directrius	 oportunes	 en	 cada	 cas,	 podent	 requerir	 a	 l’adjudicatari,	 en	 quaslevol	
moment,	 	 la	 informació	 que	 precisi	 sobre	 l’estat	 d’execució	 de	 l’objecte	 del	 contracte,	 de	 les	
obligacions	de		l’adjudicatari,	i	del	compliment	dels	terminis	i	actuacions.	
• Acordar,	en	cas	d’urgent	necessitat,	les	mesures	precises	per	aconseguir	o	restablir	el	bon	ordre	
en		l’execució	d’allò	pactat,	o	quan	el	contrac*sta,	o	persones	d’ell	depenents,	incorri	en	actes	o		
omissions	que	comprome*n	o	perturbin	la	bona	marxa	del	contracte,	havent	de	donar	compte	
al		òrgan	de	 contractació.	
• Dirigir	 instruccions	 al	 contrac*sta	 sempre	 que	 no	 suposi	 una	 modificació	 de	 l’objecte	 del	
contracte	 	ni	s’oposi	a	 les	disposicions	en	vigor	o	a	 les	derivades	dels	Plecs	 i	altres	documents	
contractuals.	
•  Inspeccionar	la	part	de	la	prestació	subcontractada	informant	a	l	‘òrgan	de	 contractació.	
• Donar	compte	a	l	‘òrgan	de	contractació	de	totes	les	actuacions	realitzades	pel	responsable	del		
contracte.	
•  I	totes	aquelles	altres	previstes	en	aquest	plec	o	acordades	per	l’òrgan	de	 contractació”.	



Algunes	recomanacions:	
	
	
Al	meu	entendre	caldria	també	completar	 la	funció	inspectora	amb	mecanismes	de	compliance	
imposats	per	mitjà	del	plec	 fonamentalment	en	 contractes	de	 concessió	de	 serveis	 i	 concessió	
d’obres	i	contractes	de	serveis		que	afec*n	a	serveis	públics.	
	
També	 la	 funció	 inspectora	no	ha	d’obviar	 	 el	 control	de	 les	obligacions	 	de	 transparència	del	
contrac*sta		que	cal	recordar	que	aquestes	obligacions		no	han	de	ser	unidireccionals	(només	per	
l’	administració).	



LA	FUNCIÓ	DE		CONTROL	O	INSPECCIÓ	EN	ELS	CONFLICTES	D’INTERESSOS			



Definició	per	la	LCSP:	
	
Els	òrgans	de	contractació	han	de	PRENDRE	LES	MESURES	ADEQUADES	PER	LLUITAR	
CONTRA	 EL	 FRAU,	 EL	 FAVORITISME	 I	 LA	 CORRUPCIÓ,	 I	 PREVENIR,	 DETECTAR	 I	
SOLUCIONAR	 DE	 MANERA	 EFECTIVA	 ELS	 CONFLICTES	 D’INTERESSOS	 QUE	 PUGUIN	
SORGIR	 EN	 ELS	 PROCEDIMENTS	 DE	 LICITACIÓ	 amb	 la	 finalitat	 d’evitar	 qualsevol	
distorsió	de	la	competència	i	garanGr	la	transparència	en	el	procediment	i	 la	 igualtat	
de	tracte	a	tots	els	candidats	i	licitadors.		
	
	A	aquests	efectes,	el	concepte	de	conflicte	d’interessos	abraça,	almenys,	QUALSEVOL	
SITUACIÓ	EN	QUÈ	EL	PERSONAL	AL	SERVEI	DE	L’ÒRGAN	DE	CONTRACTACIÓ,	QUE	A	
MÉS	 PARTICIPI	 EN	 EL	 DESENVOLUPAMENT	 DEL	 PROCEDIMENT	 DE	 LICITACIÓ	 O	
PUGUI	INFLUIR	EN	EL	SEU	RESULTAT,	TINGUI	DIRECTAMENT	O	INDIRECTAMENT	UN	
INTERÈS	 FINANCER,	 ECONÒMIC	 O	 PERSONAL	 QUE	 PUGUI	 SEMBLAR	 QUE	
COMPROMET	 LA	 SEVA	 IMPARCIALITAT	 I	 INDEPENDÈNCIA	 EN	 EL	 CONTEXT	 DEL	
PROCEDIMENT	DE	LICITACIÓ.		
Les	persones	o	enGtats	que	Gnguin	coneixement	d’un	possible	conflicte	d’interès	ho	
han	de	posar	immediatament	en	coneixement	de	l’òrgan	de	contractació.		
	
(arGcle	64	LCSP)	



CONSEQÜÈNCIES:	
	
Implica	la	REGULACIÓ	EN	CARÀCTER	BÀSIC	DE	LA	REGULACIÓ	
DEL	 CONFLICTE	 D’INTERESSOS	 encara	 que	 de	 forma	 força	
embrionària.	
	
CADA	 ENTITAT	 ha	 d’adoptar	 PARTICULARMENT	 LES	
MESURES	per	prevenir	i	lluitar	contra	el	conflicte	d’interessos	
i	adoptar	protocol	per	donar-ne	resposta.	
	
PERSONES	 AFECTADES	 HO	 HAN	 DE	 COMUNICAR	
immediatament	a	l’òrgan	de	contractació:	denúncia?	



Guia	 pràcGca	 de	 detecció	 de	 conflictes	 d’	
interessos		unitat		D2	de	prevenció	del	frau	de	l’	
OLAF:		
1.-Prevenció	
2.-Detecció	
3.-Ges*ó	
4.-Sanció	

h�ps://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/
sfc-files/guide-conflict-of-interests-ES.pdf	



PREVENCIÓ:	
	
-ArGcle	 75	 LBRL:	 declaració	 de	 béns	 i	 interessos	 i	
d’acGvitats	
	
-Possible	 extensió	 al	 personal	 que	 intervé	 expedient	 de	
contractació	a	mode	d’informe	 i	manifestació	que	quedi	
constància	en	l’expedient:	Llei	3/2011	de	24	de	febrer,	de	
mesures	 en	 matèria	 de	 contrctes	 del	 sector	 públic	 d’	
Aragó	 modificada	 per	 la	 Llei	 5/2017,	 d’	 1	 de	 juny,	
d’integritat	i	èGca	pública.	



DETECCIÓ	
	
Auditories	de	seguiment	
	
GESTIÓ	
	
La	 LCSP	 no	 regula	 el	 procediment	 en	 cas	 de	 detecció.	 NormaGva	 aragonesa:	
susbGtució	persona	afectada	en	cas	de	conflicte	quan		existeixin	potencialment	dubtes	
que		afecGn	llur		imparcialitat	
	
SANCIÓ	
	
ProblemàGca	aplicació	arGcle	 	27	Llei	19/2013	relaGu	a	 les	 infraccions	 i	sancions	per	
remissió	 a	 la	normaGva	de	 conflicte	d’interessos	 	 que	 resulG	d’aplicació:	 la	 LBRL	no	
recull	cap	prescipció	
	
Emprar	el	plec	com	a	mecanisme	d’exigència	del	compliance.	
	
	



BANDERES	ROJES	AMB	L’EXECUCIÓ	I	MODIFICACIÓ	DELS	CONTRACTES:	
	
Guia	pràc*ca	de	detecció	de	conflictes	d’	interessos		unitat		D2	de	prevenció	del	frau	
de	l’	OLAF:		
	
“Cualquier	contrato	concedido	con	arreglo	a	un	procedimiento	de	contratación	
pública	debe	ejecutarse	de	total	conformidad	con	los	requisitos	establecidos	en	el	
anuncio	de	licitación	y	las	especificaciones	técnicas	y	dentro	del	plazo	esGpulado	en	la	
convocatoria.	Las	partes	podrán	estar	autorizadas	a	modificar	ligeramente	parte	del	
contrato	si	prueban	que	la	modificación	no	era	en	un	principio	previsible	y	garanGzan	
una	gesGón	razonable	y	un	equilibrio	económico.		
Riesgos	vinculados	a	un	conflicto	de	intereses	:	
•  El	contrato	no	está	redactado	con	arreglo	a	las	normas	y/o	las	especificaciones	

técnicas	y	a	la	documentación	de	la	licitación.		
•  La	ejecución	del	contrato	es	mediocre.	La	supervisión	del	contrato	es	deficiente.	Se	

aceptan	cerGficados	falsos.		
	



BANDERES	ROJES:	
		
“•		Se	realizan	cambios	en	las	cláusulas	contractuales	estándar	(auditoría,	vías	de	recurso	jurídicas,	daños	y	perjuicios,	
etc.).		
•		La	metodología	y	el	plan	de	trabajo	no	se	adjuntan	al	contrato.		
•		Se	cambia	el	nombre	y	la	personalidad	jurídica	de	la	empresa	y	el	funcionario		
responsable	no	lo	cuesGona.		
•		Se	realizan	numerosos	o	cuesGonables	cambios	de	pedido	para	un	contraGsta	específico,	y	son	aprobados	por	el	
mismo	funcionario	del	proyecto.		
•		En	proyectos	internacionales,	se	produce	un	retraso	largo	e	inexplicable	entre	el	anuncio	del	licitador	adjudicatario	y	
la	firma	del	contrato	(esto	puede	indicar	que	el	contraGsta	se	niega	a	pagar	o	está	negociando	en	una	demanda	de	
soborno).		
•		Se	realizan	cambios	sustanciales	en	las	especificaciones	técnicas	o	en	el	pliego	de	condiciones.		
•		Se	reduce	la	canGdad	de	productos	que	deben	entregarse,	sin	una	reducción	proporcional	del	pago.		
•		Se	aumentan	las	horas	de	trabajo	pero	no	hay	aumentos	correspondientes	de	los	materiales	uGlizados.		
•		Falta	el	contrato	o	la	documentación	que	acredita	una	compra	es	inadecuada.		
•		El	comportamiento	de	un	empleado	del	órgano	de	contratación	cuando	tramita	el	expediente	es	inusual:	se	muestra	
reacio	a	responder	a	las	preguntas	de	los	responsables	sobre	retrasos	inexplicables	y	ausencia	de	documentos.		
•		Se	realizan	numerosas	revisiones	administraGvas	y	se	cancelan	procedimientos	de	contratación	pública.		
•		Se	producen	cambios	en	la	calidad,	canGdad	o	especificaciones	de	los	bienes	y	servicios	del	contrato	que	se	desvían	
del	documento	de	licitación	(pliego	de	condiciones,	especificaciones	técnicas,	etc.)	“	
	
	



SUGGERÈNCIES:		
	
“•	Evaluar	cualquier	solicitud	de	cambio	del	pedido,	verificar	su	legiGmidad	y	pedir	los	jusGficantes	
correspondientes,	según	proceda,	antes	de	acordar	el	cambio	del	pedido.		
•	En	misiones	de	control	de	proyectos	de	alto	riesgo,	pedir	a	los	clientes	que	informen	al	banco	de	
cualesquiera	cambios	de	pedido	efectuados	en	cualquiera	de	los	contratos	firmados,	por	cualquier	
canGdad.		
•	UGlizar	las	misiones	de	supervisión	llevadas	a	cabo	por	el	equipo	de	trabajo	para	comprobar	que	
existan	de	verdad	los	resultados	de	las	mercancías,	trabajos	y	servicios	clave.	Las	revisiones	pueden	
confirmar	que	el	progreso	del	trabajo	es	coherente	con	los	cerGficados	de	finalización	emiGdos,	que	los	
jusGficantes	correspondientes	son	adecuados	y	que	los	funcionarios	cerGfican	correctamente	que	los	
bienes	y	los	servicios	se	han	recibido	a	Gempo.		
•	Solicitar	auditorías	anuales	técnicas,	financieras	y	de	contratación	pública	independientes	de	
proyectos	de	alto	riesgo.		
•	Incluir	visitas	al	lugar	por	parte	de	expertos	técnicos	en	las	misiones	de	supervisión.		
•	Introducir	formación	sobre	gesGón	de	contratos	para	los	funcionarios	de	proyectos.		
•	Como	parte	de	la	revisión	de	la	gesGón	financiera	y	de	contratación	pública,	verificar	específicamente	
la	supervisión	de	la	gesGón	del	contrato:	listados	de	pago	por	contrato	o	contraGsta,	comprobaciones	
de	pagos	duplicados	y	cerGficación	de	bienes	y	servicios	recibidos.		
•	Introducir	procedimientos	estrictos	de	gesGón	de	quejas	y	publicarlos.	“	
	
	



EL	PAPER	DE	L’	OFICINA	INDEPENDENT	DE	REGULACIÓ	I	SUPERVISIÓ	DE	LA	CONTRACTACIÓ:	
	
Corresponen	a	l’Oficina	Independent	de	Regulació	i	Supervisió	de	la	Contractació	les	funcions	següents:		
	
a)	Coordinar	 la	supervisió	en	matèria	de	contractació	dels	poders	adjudicadors	del	conjunt	del	sector	
públic.		
b)	 Vetllar	 per	 l’aplicació	 correcta	 de	 la	 legislació	 de	 la	 contractació	 pública	 a	 l’efecte	 de	 detectar	
incompliments	específics	o	problemes	sistèmics.		
c)	Vetllar	pel	compliment	estricte	de	la	legislació	de	contractes	del	sector	públic	i,	de	manera	especial,	
pel	 respecte	 als	 principis	 de	 publicitat	 i	 concurrència	 i	 de	 les	 prerrogaGves	 de	 l’Administració	 en	 la	
contractació.		
d)	Promoure	la	concurrència	en	la	contractació	pública	i	el	seguiment	de	les	bones	pràcGques.		
E)	VERIFICAR	QUE	S’APLIQUIN	AMB	LA	MÀXIMA	AMPLITUD	LES	OBLIGACIONS	I	BONES	PRÀCTIQUES	
DE	 TRANSPARÈNCIA,	 EN	 PARTICULAR	 LES	 RELATIVES	 ALS	 CONFLICTES	 D’INTERÈS,	 I	 DETECTAR	 LES	
IRREGULARITATS	QUE	ES	PRODUEIXIN	EN	MATÈRIA	DE	CONTRACTACIÓ.	(ar*cle	332.6	LCSP)	
	



Sentència	del	Tribunal	General	de	la	Unió	Europea	en	relació	amb	
l'assumpte	T-292/15	
	
h�p://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/
contractacio_publica/
junta_consulGva_de_contractacio_administraGva/jurisprudencia/#/
detail?id=10836	
Sentència	del	Tribunal	General	de	la	Unió	Europea	en	relació	amb	
l'assumpte	T-556/11	
	
h�p://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/
contractacio_publica/
junta_consulGva_de_contractacio_administraGva/jurisprudencia/#/
detail?id=7868	
		
	



Informe	27/15,	de	6	de	novembre	de	2017.	Possible	incompa*bilitat	
en	contracte	per	conflicte	d'interessos	entre	el	Director	Gerent	
d'empresa	licitadora	i	funcionari	que	redacta	plecs	(Ajuntament	de	
San	Fernando	de	Henares).	
h�p://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.
%20PATRIMONIO/Junta%20ConsulGva/informes/Informes2017/Web
%2027-15.pdf	
	
Informe	10/2016,	de	18	de	maig,	de	la	Junta	Consul*va	de	
Contractació	Administra*va	de	la	Comunitat	Autònoma	d'Aragó.	
Assumpte:	Prohibicions	per	contractar	aplicables	als	familiars	dels	
membres	de	l'ajuntament	del	municipi	de	Manzanera	(Terol).	
h�ps://www.aragon.es/estaGcos/GobiernoAragon/
OrganosConsulGvos/JuntaConsulGvaContratacionAdministraGva/
Documentos/102016.pdf	
	
	

	



Informe	5/2013,	de	10	d'abril,	de	la	Junta	Consul*va	de	Contractació	Administra*va	de	la	Comunitat	
Autònoma	d'Aragó.		
Assumpte:	Incompa*bilitat	de	regidor	per	con*nuar	en	la	prestació	d'un	contracte	de	serveis	en	un	
municipi,	adjudicat	abans	d'adquirir	la	condició	de	regidor.	Supòsit	d'incompa*bilitat	sobrevinguda.	
	
h�p://www.aragon.es/estaGcos/GobiernoAragon/OrganosConsulGvos/
JuntaConsulGvaContratacionAdministraGva/Documentos/52013.pdf	
	
Informe	7/2013,	de	10	d'abril,	de	la	Junta	Consul*va	de	Contractació	Administra*va	de	la	Comunitat	
Autònoma	d'Aragó.		
Assumpte:	Prohibició	de	contractar	aplicable	a	persones	jurídiques	en	la	capital	de	les	quals	par*cipin	
persones	vinculades	mitjançant	relació	de	convivència	afec*va	amb	membre	d'una	Corporació	
Municipal.	
	
h�p://www.aragon.es/estaGcos/GobiernoAragon/OrganosConsulGvos/
JuntaConsulGvaContratacionAdministraGva/Documentos/72013.pdf	
		
	



Informe	14/2014,	de	25	de	juny,	de	la	Junta	Consul*va	de	Contractació	
Administra*va	de	la	Comunitat	Autònoma	d'Aragó.		
Assumpte:	Prohibicions	de	contractar	aplicables	a	les	societats	civils	en	la	
qual	par*cipin	membres	d'una	Corporació	Municipal.	
	
h�p://www.aragon.es/estaGcos/GobiernoAragon/OrganosConsulGvos/
JuntaConsulGvaContratacionAdministraGva/Documentos/142014.pdf	
		
Informe	1/2018,	d'11	de	gener	de	2018,	de	la	Junta	Consul*va	de	
Contractació	Administra*va	de	la	Comunitat	Autònoma	d'Aragó.		
Assumpte:	Prohibicions	de	contractar	dels	regidors.	
	
h�p://www.aragon.es/estaGcos/GobiernoAragon/OrganosConsulGvos/
JuntaConsulGvaContratacionAdministraGva/Documentos/012018.pdf	
	



Informe	10/2016,	de	18	de	maig,	de	la	Junta	
Consul*va	de	Contractació	Administra*va	de	la	
Comunitat	Autònoma	d'Aragó.		
Assumpte:	Prohibicions	per	contractar	aplicables	
als	familiars	dels	membres	de	l'ajuntament	del	
municipi	de	Manzanera	(Terol).	
h�p://www.aragon.es/estaGcos/GobiernoAragon/
OrganosConsulGvos/
JuntaConsulGvaContratacionAdministraGva/
Documentos/102016.pdf		



	
	
F.-SUSPENSIÓ	DELS	CONTRACTES	



	
	
	
	

Causes	
	
Per	moGus	imputables	a	l’	Administració:	
	
	1.-	Per	demora	en	el	pagament.	 Si	 la	demora	en	el	pagament	és	 superior	a	quatre	
mesos,	 el	 contracGsta	 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.	(arGcle	198.5	LCSP)	
	
2.-	Per	voluntat	pròpia	de		l’Administració.	
	



	
	

Quantum	(ar*cle	208.2	LCSP):	
	
De	 la	suspensió	s’ha	d’estendre	una	acta,	d’ofici	o	a	sol·licitud	del	contracGsta,	en	 la	
qual	 s’han	 de	 consignar	 les	 circumstàncies	 que	 l’han	moGvat	 i	 la	 situació	 de	 fet	 en	
l’execució	d’aquell	(s’ha	d’acreditar	fefaentment)	
	
Un	cop	acordada	la	suspensió,	l’Administració	ha	d’abonar	al	contrac*sta	els	danys	i	
perjudicis	efec*vament	soferts	per	aquest	amb	subjecció	a	les	regles	següents:	
	
Llevat	 que	 el	 plec	 que	 regeixi	 el	 contracte	 estableixi	 una	 altra	 cosa,	 l’abonament	
esmentat	només	ha	de	comprendre:	
	
1r	Despeses	per	manteniment	de	la	garanGa	definiGva.		
2n	 Indemnitzacions	 per	 exGnció	 o	 suspensió	 dels	 contractes	 de	 treball	 que	 el	
contracGsta	Gngui	concertats	per	a	l’execució	del	contracte	en	el	moment	d’iniciar-se	
la	suspensió.		
3r	 Despeses	 salarials	 del	 personal	 que	 necessàriament	 hagi	 de	 quedar	 adscrit	 al	
contracte	durant	el	període	de	suspensió.		



4t	 Lloguers	 o	 costos	 de	 manteniment	 de	 maquinària,	
instal·lacions	i	equips	sempre	que	el	contracGsta	acrediG	que	
aquests	 mitjans	 no	 es	 van	 poder	 uGlitzar	 per	 a	 altres	 fins	
diferents	de	l’execució	del	contracte	suspès.		
	
5è	 Un	 3	 per	 100	 del	 preu	 de	 les	 prestacions	 que	 hauria	
d’haver	 executat	 el	 contracGsta	 durant	 el	 període	 de	
suspensió,	de	conformitat	amb	el	que	preveuen	el	programa	
de	treball	o	el	mateix	contracte.		
	
6è	 Les	 despeses	 corresponents	 a	 les	 pòlisses	 d’assegurança	
subscrites	 pel	 contracGsta	 previstes	 en	 el	 plec	 de	 clàusules	
administraGves	vinculades	a	l’objecte	del	contracte.		



Acta	com	element	cabdal	(fefaent):	
	
Només	 s’han	 d’indemnitzar	 els	 períodes	 de	 suspensió	 que	 es*guin	
documentats	en	l’acta	corresponent.	El	contracGsta	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	contracGsta	en	 la	seva	
sol·licitud.		
	
Prescripció:	
	
El	 dret	 a	 reclamar	 prescriu	 al	 cap	 d’un	 any	 comptat	 des	 que	 el	
contrac*sta	rebi	l’ordre	de	reprendre	l’execució	del	contracte.		
	



	
	
G.-PROCEDIMENT	COMÚ	PER	A	L’EXERCICI	DE	
LES	PRERROGATIVES	



Procediment	(arGcle	190	LCSP)	
	
1.	S’ha	de	donar	audiència	al	contracGsta.		
	
2.	En	l’Administració	General	de	l’Estat,	s’han	d’adoptar	amb	l’informe	previ	
del	servei	jurídic	corresponent,	excepte	en	els	casos	que	preveuen	els	arGcles	
109	i	195.		
	
3.-En	 l’àmbit	 local	 és	 	precep*u	 	 l’informe	 de	 secretaria	 (apartat	 8è	 de	 la	
DA3)	
	
	



	
4.	É�s	precepGu	també	el	dictamen	del	Consell	d’Estat	o	òrgan	consul*u	equivalent	de	
la	comunitat	autònoma	respecGva	en	els	casos	i	respecte	dels	contractes	que	
s’indiquen	a	conGnuació	(Llei	5/2015	arGcle	11.	suspèn	termini	de	resolució:	
Dictamen	192/2016		38/2017	CJA	(també	STS	11	d’abril	2011):		
	

	a)La	interpretació,	nul·litat	i	resolució	dels	contractes,	quan	el	contracGsta	
formuli	oposició.		
	

	b)Les	modificacions	dels	contractes	quan	no	esGguin	previstes	en	el	plec	de	
clàusules	administra*ves	parGculars	i	 	la	seva	quanGa,	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.		
	

	c)	Les	reclamacions		contra	l’	Administració	d’una	quan*a	igual	o	superior	a	
50.000	euros.	Aquesta	quanGa	es	pot	 	rebaixar	per	la	normaGva	de	la	comunitat	
autònoma	corresponent.		
	



	
	
5.	Els	acords	que	adopG	l’òrgan	de	contractació	posen	fi	a	la	via	administra*va	i	són	
execu*us	immediatament.		
	
6.	S’aplica	supletòriament	la	Llei	39/2015	en	allò	no	regulat	per	la	LCSP	(apartat	
primer	DF	4).	
	
7.	El	silenci	és	nega*u	(apartat	segon	DF	4).	
	



	
	
2.-LA	INVALIDESA	DELS	CONTRACTES.	
	
	



Supòsits	d’invalidesa	(ar*cle	38	LCSP)	
	
Els	 contractes	 subscrits	 pels	 poders	 adjudicadors,	 inclosos	 els	
contractes	subvencionats	a	què	es	refereix	l’arGcle	23,	són	invàlids:	
	
a)	 Quan	 hi	 concorri	 alguna	 de	 les	 causes	 que	 els	 invaliden	 de	
conformitat	amb	les	disposicions	del	dret	civil.	

b)	Quan	ho	sigui	algun	dels	seus	actes	preparatoris	o	del	procediment	
d’adjudicació,	 perquè	 hi	 concorre	 alguna	 de	 les	 causes	 de	 dret	
administra*u.	
	
c)	En	els	casos	en	què	la	invalidesa	derivi	de	la	il·legalitat	de	les	seves	
clàusules.	
	



	
	
A)	Supòsits	de	causa	d’invalidesa	de	dret	
administraGu	



	
	
	
A.1.	Causes	de	nul.litat	de	ple	dret	



Causes	de	nul·litat	de	dret	administra*u.	(Ar*cle	39)	
	
1.		Les	que	indica	l’ar*cle	47	de	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	
procediment	administraGu	comú	de	les	administracions	públiques.	
		
2.	La	falta	de	requisits	subjec*us	(capacitat	d’obrar	o	de	solvència	
econòmica,	financera,	tècnica	o	professional;	o	la	falta	d’habilitació	
empresarial	o	professional		la	falta	de	classificació,	quan	aquesta	sigui	
procedent,	degudament	acreditada,	de	l’adjudicatari;	o	el	fet	que	
aquest	esGgui	incurs	en	alguna	de	les	prohibicions	per	contractar)	
		
3.-La	insuficiència	o	carència	de	crèdit	
	



4.-Supòsits	no	contemplats	en	el	TRLCSP:	
	
A)La	 falta	 de	 publicació	 de	 l’anunci	 de	 licitació	 en	 el	 perfil	 de	 contractant	
allotjat	 en	 la	 Plataforma	 de	 Contractació	 del	 Sector	 Públic	 o	 en	 els	 serveis	
d’informació	similars	de	les	comunitats	autònomes,	en	el	«Diari	Oficial	de	la	
Unió	 Europea»	 o	 en	 el	 mitjà	 de	 publicitat	 en	 què	 sigui	 precepGu,	 de	
conformitat	amb	l’arGcle	135.	
		
B)	La	inobservança	per	l’òrgan	de	contractació	del	termini	per	formalitzar	el	
contracte	sempre	que	concorrin	els	dos	requisits	següents:	
	

	1r	Que	per	aquesta	causa	el	 licitador	s’hagi	vist	privat	de	 la	possibilitat	
d’interposar	un	recurs	contra	algun	dels	actes	del	procediment	d’adjudicació	
i,	

	2n	Que,	a	més,	concorri	alguna	 infracció	dels	preceptes	que	regulen	el	
procediment	d’adjudicació	dels	contractes	que	li	hagi	impedit	obtenir-la.	
	



C)	Haver	portat	a	efecte	la	formalització	del	contracte,	en	els	casos	en	
què	s’hagi	 interposat	el	 recurs	especial	en	matèria	de	contractació	a	
què	 es	 refereixen	 els	 arGcles	 44	 i	 següents,	 sense	 respectar	 la	
suspensió	 automà*ca	de	 l’acte	 recorregut	 en	 els	 casos	 en	 què	 sigui	
procedent,	 o	 la	 mesura	 cautelar	 de	 suspensió	 acordada	 per	 l’òrgan	
competent	per	conèixer	del	recurs	especial	en	matèria	de	contractació	
que	s’hagi	interposat.	
	
D)	L’incompliment	de	 les	normes	establertes	per	a	 l’adjudicació	dels	
contractes	 basats	 en	 un	 acord	 marc	 formalitzat	 amb	 diversos	
empresaris	o	dels	contractes	específics	basats	en	un	sistema	dinàmic	
d’adquisició	en	el	qual	esGguin	admesos	diversos	empresaris,	sempre	
que	aquest	 incompliment	hagi	determinat	 l’adjudicació	del	 contracte	
de	què	es	tracG	a	un	altre	licitador.	
	



F)	L’incompliment	greu	de	normes	de	dret	de	la	
Unió	 Europea	 en	 matèria	 de	 contractació	
pública	 que	 comporG	 que	 el	 contracte	 no	
s’hauria	 hagut	 d’adjudicar	 al	 contracGsta,	
declarat	 pel	 TJUE	 en	 un	 procediment	 d’acord	
amb	l’arGcle	260	del	Tractat	de	funcionament	de	
la	Unió	Europea.	
	



	
	
	
A2.	Causes	d’	anul.labilitat	



Causes	d’	anul.labilitat	(ar*cle	40	LCSP)	
	
1.-Les	 altres	 infraccions	 de	 l’ordenament	 jurídic:	 remissió	 ar*cle	 48	 Llei	
39/2015	
	
2.-	 L’incompliment	de	 les	circumstàncies	 i	els	 requisits	per	a	 la	modificació	
dels	contractes.	
	
3.-	Totes	les	disposicions,	resolucions,	clàusules	o	actes	emanats	de	qualsevol	
poder	adjudicador	que	atorguin,	de	manera	directa	o	indirecta,	avantatges	a	
les	empreses	que	hagin	contractat	prèviament	amb	qualsevol	Administració.	
		
4.-	Els	encàrrecs	que	acordin	els	poders	adjudicadors	per	a	l’execució	directa	
de	 prestacions	 a	 través	 de	 mitjans	 propis,	 quan	 no	 observin	 algun	 dels	
requisits	relaGus	a	la	condició	de	mitjà	propi.	
	



	
	
	
A.3.Revisió	d’ofici	



	
	
Sobre	quins	actes	administraGus	afecta?	



1.-Ha	de	tenir	un	caràcter	excepcional	(Dictamen	Consell	d’	Estat	61/2016)	

2.	 La	 revisió	 d’ofici	 dels	 actes	 preparatoris	 i	 dels	 actes	 d’adjudicació	 dels	
contractes	s’efectua	de	conformitat	amb	el	que	estableix	el	capítol	I	del	`tol	
V	de	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	administraGu	comú	de	
les	administracions	públiques.	
	
3.	 Als	 efectes	 exclusius	 d’aquesta	 Llei,	 tenen	 la	 consideració	 d’actes	
administraGus	els	actes	preparatoris	i	els	actes	d’adjudicació	dels	contractes	
de	les	en*tats	del	sector	públic	que	no	siguin	administracions	públiques,	així	
com	 els	 actes	 preparatoris	 i	 els	 actes	 d’adjudicació	 dels	 contractes	
subvencionats	a	 què	 es	 refereix	 l’arGcle	 23	 d’aquesta	 Llei.	 La	 revisió	 d’ofici	
d’aquests	 actes	 s’efectua	 de	 conformitat	 amb	 el	 que	 disposa	 l’apartat	
anterior.	 (ES	 CONTRADIU	 AMB	 ARTICLES	 ANTERIORS,	 APLICABLE	
ÚNICAMENT	 ALS	 CONTRACTES	 CELEBRATS	 AMB	 ELS	 PODERS	
ADJUDICADORS)	
	



	
	
A4.	Òrgan	competent	per	la	revisió	d’ofici	i	la	
declaració	de	lesivitat	



QUI	ÉS	COMPETENT	EN	LA	REVISIÓ	D’OFICI	I	DECLARACIÓ	DE	LESIVITAT?	(arGcle	41	LCSP)	
	
La	delegació	per	revisar	s’entén	implícita	amb	la	competència	per	contractar,	no	així	la	indemnització	
que	se´l	reserva	l’òrgan	delegant	(sense	necessitat	d’avocació	expressa	i	prèvia)	
En	 els	 supòsits	 de	 nul·litat	 i	 anul·labilitat,	 i	 en	 relació	 amb	 la	 suspensió	 de	 l’execució	 dels	 actes	 dels	
òrgans	de	contractació,	cal	atenir-se	al	que	disposa	l’ar*cle	108	de	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	
procediment	administraGu	comú	de	les	administracions	públiques.	
	
En	són	competents:	
	

	1.A		les	administracions	publiques:	l’òrgan	de	contractació.	
	

	 2.Altres	 enGtats:	 el	 Gtular	 del	 departament,	 òrgan,	 ens	 o	 organisme	 al	 qual	 esGgui	 adscrita	
l’en*tat	contractant.	
	

	3.Contractes	subvencionats:	*tular	del	departament,	president	o	director	de	 l’en*tat	que	hagi	
atorgat	la	subvenció,	o	al	qual	esGgui	adscrita	l’en*tat	que	l’hagi	concedit	
	



	
	
A5.	Efectes	de	la	invalidesa	



Efectes	de	la	invalidesa	(ar*cle	42	LCSP)	
	
1.La	 declaració	 de	 nul·litat	 dels	 actes	 preparatoris	 del	
contracte	 o	 de	 l’adjudicació,	 quan	 sigui	 ferma	 arrossega	
sempre	 a	 la	 del	 mateix	 contracte,	 que	 entra	 en	 fase	 de	
liquidació.	
	
La	 part	 que	 resul*	 culpable	 ha	 d’indemnitzar	 la	 contrària	
dels	danys	i	perjudicis	que	hagi	pa*t.	(és	independent	de	la	
liquidació)	
	
2.	 La	 nul·litat	 dels	 actes	 que	 no	 siguin	 preparatoris	 només	
afecta	aquests	i	les	seves	conseqüències.		
	
	
	



3.-Si	 la	 declaració	 de	 nul.litat	 produeix	 un	 greu	 trastorn	 al	 servei	
públic,	 el	 mateix	 acord	 pot	 disposar	 la	 con*nuació	 dels	 efectes	
d’aquell	 i	 sota	 les	 seves	 mateixes	 clàusules,	 fins	 que	 s’adopGn	 les	
mesures	 urgents	 per	 evitar	 el	 perjudici.	 (cal	 tenir	 clar	 que	 servei	
públic	 hauria	 de	 respondre	 a	 raons	 imperioses	 d’interès	 general	
emprat	per	la	jurisprudència	TJUE)	
I	quin	límit	*ndríem	per	adoptar	aquestes	mesures?	Entenem	que	a	
la	mesura	provisional	de	l’ar*cle	56.2	Llei	39/2015)	
	
4.	 Els	 efectes	 que	 estableixen	 els	 apartats	 anteriors	 poden	 ser	
acordats	per	la	sentència	que	posi	fi	al	recurs	contenciós	administraGu	
interposat,	 amb	 la	 declaració	 prèvia	 de	 lesivitat	 (arGcle	 71	 Llei	
29/1998).	
	
	
	



Pot	 exigir-se	 per	 via	 de	 reclamació	 de	 responsabilitat	
patrimonial	 els	 danys	 i	 perjudicis	 i	 la	 res*tució	 de	 les	
prestació	d’una	declaració	de	nul.litat	del	contracte?	
	
-La	responsabilitat	patrimonial	és	extracontractual	i	respon	de	
la	il.licitud.	
	
-No	 existeix	 el	 requisit	 del	 dany	 	 anGjurídic,	més	 enllà	 de	 la	
responsabilitat	dels	funcionaris.	
	
-Ens	 trobem	davant	 l’acció	d’enriquiment	 injust:	 formalment	
es	pot	acudir	al	procediment	de	responsabilitat	patrimonial.	



Responsabilitat	patrimonial:	
	
-Extracontractual	
-AnGjurídica	
-Important	és	el	causant	del	
dany		
-Cal	provar	la	causalitat	
-Es	requereix	indemnització	
amb	independència	del	
benefici	del	causant	de	la	
lesió.	
-Prescriu	a	l’any	

Acció	enriquiment	injust:	
	
-No	requereix	il.licitud	ni	
culpa	
-Pot	ser	un	enriquiment	injust	
de	bona	fe	
-Important	és	qui	s’	ha	
enriquit	,	per	tant	el	benefici	
del	causant	
-Es	poden	aplicar	els	terminis	
del	CC?!	
-Pot	emprar-se	el	
procediment	de	
responsabilitat	patrimonial	
-Hom	acudeix	per	jusicia	
material	
-Cal	graduar	la	moralitat	



El	 reconeixement	 extrajudicial	 de	 crèdits	 	 de	
l’arGcle	60.	2	del	Reial	Decret	500/1990	per	 fer	
efecGu	els	pagaments	hauria	d’anar	precedit	de	
la	via	de	revisió	d’ofici	dels	actes	administraGus.		
	
No	 pot	 esdevenir	 via	 ordinària	 per	 evitar	 la	
revisió	i	la	licitació	que	escaigui.	



	
	
	
B.-Causes	d’invalidesa	de	dret	civil.		
	



	
1.	Inexistència.	
2.	Nul.litat	en	termes	de	dret	civil	
3.	Anul.labilitat	en	termes	de	dret	civil		
–	Error.	
–	Violència.	
–	InGmidació.	
–	Dol.	



Causes	d’invalidesa	de	dret	civil	(ar*cle	43	LCSP)	
	
Se	 subjecta	 als	 requisits	 i	 terminis	 de	 les	 accions	
establertes	 a	 l ’ordenament	 civil	 però	 el	
procediment		és	disGnt	si	són:	
	 1.-Administració	 pública:	 procediment	 dels	

contractes	anul.lables	
	 	2.-La	resta	en*tats	sector	públic:	jurisdicció	civil	
	



	
	
3.-LA	PRÓRROGA	DELS	CONTRACTES.	
	
	



	
	
	
A.-Qües*ons	prèvies:	
	

	
	



A.1.	Duració		
	
La	 durada	 dels	 contractes	 del	 sector	 públic	 s’ha	 d’establir	
tenint	en	compte:	
	
1	-	la	naturalesa	de	les	prestacions	
	
2-	les	caracterísGques	del	seu	finançament		
	
3-	la	necessitat	de	sotmetre’n	la	realització	periòdicament	a	
concurrència,	 sense	 perjudici	 de	 les	 normes	 especials	
aplicables	a	determinats	contractes.		
	



	 Contractes	 de	 serveis	 i	 subministraments	 i	 arrendaments	 mobles:	 5	 ANYS	
INCLOSES	LES	PRÓRROGUES.	(ar*cle	29.4	i	5	LCSP)	
		

Excepcions:	
		
	1.En	els	contractes	de	serveis	quan	ho	exigeixi	el	període	de	recuperació	de	 les	
inversions	 directament	 relacionades	 amb	 el	 contracte	 i	 aquestes	 no	 siguin	
suscepGbles	d’uGlitzar-se	en	 la	resta	de	 l’acGvitat	producGva	del	contracGsta	o	 la	
seva	 uGlització	 sigui	 anGeconòmica,	 sempre	 que	 l’amorGtzació	 de	 les	 inversions	
esmentades	sigui	un	cost	 rellevant	en	 la	prestació	del	 servei,	 circumstàncies	que	
s’han	de	jusGficar	en	l’expedient	de	contractació	amb	indicació	de	les	inversions	a	
les	quals	es	refereixi	i	del	seu	període	de	recuperació.	El	concepte	de	cost	rellevant	
en	la	prestació	del	servei	ha	de	ser	objecte	de	desplegament	reglamentari.		

	
	



 
2.-El	contracte	de	serveis	de	manteniment	que	es	
concerG	 conjuntament	 amb	 el	 de	 la	 compra	 del	
bé	 que	 s’ha	 de	 mantenir,	 quan	 aquest	
manteniment	 només	 el	 pugui	 prestar	 per	 raons	
d’exclusivitat	l’empresa	que	va	subministrar	el	bé	
esmentat,	pot	 tenir	 com	a	 termini	 de	 durada	 el	
de	la	vida	ú*l	del	producte	adquirit.		
	
3.-Els	 contractes	de	serveis	 rela*us	als	 serveis	a	
les	persones	un	termini	de	durada	superior	quan	
sigui	 necessari	 per	 a	 la	 conGnuïtat	 d’aquells	
tractaments	 als	 usuaris	 en	 què	 el	 canvi	 del	
prestador	pugui	repercuGr	negaGvament.		
	
	
 
	



	
	
3.-Els	 contractes	 de	 serveis	 que	 siguin	 complementaris	 d’altres	 contractes	
d’obres	o	de	 subministrament	poden	 tenir	un	 termini	de	vigència	que,	 en	
cap	 cas,	 no	 ha	 d’excedir	 el	 termini	 de	 durada	 del	 contracte	 principal,	
excepte	 en	 els	 contractes	 que	 comprenguin	 treballs	 relacionats	 amb	 la	
liquidació	del	contracte	principal,	el	termini	final	del	qual	excedeix	el	d’aquest	
en	 el	 temps	 necessari	 per	 realitzar-los.	 La	 iniciació	 del	 contracte	
complementari	a	què	es	refereix	aquest	apartat	queda	en	suspens,	 llevat	de	
causa	 jusGficada	 derivada	 del	 seu	 objecte	 i	 conGngut,	 fins	 que	 comenci	
l’execució	del	contracte	principal	corresponent.		
	
S’han	d’entendre	per	contractes	complementaris	els	que	tenen	una	relació	de	
dependència	 respecte	 d’un	 altre,	 el	 principal,	 i	 l’objecte	 dels	 quals	 es	
consideri	necessari	per	a	la	realització	correcta	de	la	prestació	o	prestacions	a	
què	es	refereixi	el	contracte	principal	esmentat.	(arGcle	29.7	LCSP)	
	
	



Les	concessions	d’obres	i	serveis	(art.29.6	LCSP):		
	
•  UN	 TERMINI	 DE	 DURADA	 LIMITAT,	 el	 qual	 s’ha	 de	 calcular	 en	

funció	de	 les	obres	 i	dels	serveis	que	consGtueixin	el	seu	objecte	 i	
S’HA	DE	FER	CONSTAR	AL	PLEC	DE	CLÀUSULES	ADMINISTRATIVES	
PARTICULARS.		

•  Si	 la	 concessió	 d’obres	 o	 de	 serveis	 SOBREPASSA	 EL	 TERMINI	 DE	
CINC	 ANYS,	 LA	 SEVA	 DURADA	 MÀXIMA	 NO	 POT	 EXCEDIR	 EL	
TEMPS	 QUE	 ES	 CALCULI	 RAONABLE	 PERQUÈ	 EL	 CONCESSIONARI	
RECUPERI	 LES	 INVERSIONS	EFECTUADES	PER	A	 L’EXPLOTACIÓ	DE	
LES	OBRES	O	SERVEIS,	 JUNTAMENT	AMB	UN	RENDIMENT	SOBRE	
EL	CAPITAL	 INVERTIT,	 tenint	en	compte	 les	 inversions	necessàries	
per	assolir	els	objecGus	contractuals	específics.		

	



	
En	 qualsevol	 cas,	 la	 durada	 dels	 contractes	 de	 concessió	 d’obres	 o	 de	 concessió	 de	
serveis,	incloses	les	possibles	pròrrogues,	no	pot	excedir	els:		
	
a)QUARANTA	ANYS	PER	ALS	CONTRACTES	DE	CONCESSIÓ	D’OBRES,	I	DE	CONCESSIÓ	DE	
SERVEIS	QUE	COMPRENGUIN	L’EXECUCIÓ	D’OBRES	i	l’explotació	de	servei.		
	
b)	VINT-I-CINC	ANYS	EN	ELS	CONTRACTES	DE	CONCESSIÓ	de	serveis	que	comprenguin	
l’explotació	d’un	servei	no	relacionat	amb	la	prestació	de	serveis	sanitaris.		
	
c)	 DEU	 ANYS	 EN	 ELS	 CONTRACTES	 DE	 CONCESSIÓ	 DE	 SERVEIS	 que	 comprenguin	
l’explotació	 d’un	 servei	 l’objecte	 del	 qual	 consisteixi	 en	 la	 PRESTACIÓ	 DE	 SERVEIS	
SANITARIS	sempre	que	no	esGguin	compresos	en	la	lletra	a).		
	
Els	terminis	fixats	en	els	plecs	de	condicions	NOMÉS	ES	PODEN	AMPLIAR	EN	UN	15	PER	
CENT	 DE	 LA	 SEVA	 DURADA	 INICIAL	 PER	 RESTABLIR	 L’EQUILIBRI	 ECONÒMIC	 DEL	
CONTRACTE	en	les	circumstàncies	que	preveuen	els	arGcles	270	i	290.		
	
	
	
	
	



	
	
B.-LES	PRÓRROGUES	



1.-És	acordada	per	l’òrgan	de	contractació.	
	
2.-És	 obligatòria	 per	 l’empresari:	 sempre	 que	 el	 seu	 preavís	 es	 produeixi	
almenys	 amb	dos	mesos	 d’antelació	 a	 la	 finalització	 del	 termini	 de	 durada	
del	contracte,	llevat	que	en	el	plec	que	regeixi	el	contracte	se	n’estableixi	un	
de	superior.	Queden	exceptuats	de	l’obligació	de	preavís	els	contractes	amb	
una	durada	inferior	a	dos	mesos.		
	
3.-	No	esdevé	obligatòria	pel	contrac*sta	en	els	casos	en	què	en	el	contracte	
es	 doni	 la	 causa	 de	 resolució	 perquè	 l’Administració	 s’ha	 demorat	 en	
l’abonament	del	preu	més	de	sis	mesos.		
	
	
4.-	El	consen*ment	de	 les	parts	no	pot	ser	 tàcit.	Pot	suposar	 la	nul.litat	de	
ple	dret	de	l’arGcle	47.1	Llei	39/2015	(Dictamen	CJA	206/2013)	
	



4.-És	possible	una	prórroga	del	 contracte	vençut	de	serveis	 i	 subministraments	per	
un	període	màxim	de	nou	mesos	quan:	
	

	 -No	 s’ha	 formalitzat	 el	 nou	 contracte	 que	 garanteixi	 la	 conGnuïtat	 de	 la	
	prestació	que	ha	d’efectuar	el	contracGsta.	

	
	-Com	a	conseqüència	d’incidències	resultants	d’esdeveniments	imprevisibles	 	per	

a	l’òrgan	de	contractació	produïdes	en	el	procediment	d’adjudicació.	
	

	-Hi	hagi	raons	d’interès	públic	per	no	interrompre	la	prestació.	

	-No	es	modifiquen	la	resta	de	condicions	del	contracte.	
	

	 -Cal	 que	 l’anunci	 de	 licitació	 del	 nou	 contracte	 s’hagi	 publicat	 amb	 una	
	antelació	mínima	de	tres	mesos	respecte	de	la	data	de	finalització	del	contracte	
	originari.		

	
	



5.-Els	contractes	menors	no	poden	tenir	una	durada	superior	
a	un	any	ni	ser	objecte	de	pròrroga.		
	
6.-No	 confondre	 la	 prórroga	 amb	 l’	 ampliació	 del	 termini	
d’execució	dels	 contractes:si	el	 retard	és	produït	per	moGus	
no	imputables	al	contracGsta	i	aquest	ofereix	complir	els	seus	
compromisos	 si	 se	 li	 amplia	 el	 termini	 inicial	 d’execució,	
l’òrgan	de	contractació	li	ha	de	concedir	un	termini	que	ha	de	
ser,	 almenys,	 igual	 al	 temps	 perdut,	 a	 menys	 que	 el	
contracGsta	 en	 demani	 un	 altre	 de	més	 curt.	 El	 responsable	
del	 contracte	 ha	 d’emetre	 un	 informe	 on	 es	 determini	 si	 el	
retard	es	va	produir	per	moGus	imputables	al	contracGsta.		
	
	
	
	
	
	
	



La	pitjor	desesperació	d’una	societat	és	el	dubte	de	si	viure	
honestament	resulta	inúGl	
	

	 	 	 	 	 	 	 	Álvaro	Corrado	


