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L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE. LA CESSIÓ I LA SUBCONTRACTACIÓ. 

 
 
 

I. INTRODUCCIÓ. 
 

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) 
dedica els seus articles 209 a 217 a l’extinció, la cessió i la subcontractació 
dels contractes en general, per bé que en aquesta matèria la mateixa llei 

regula de forma diferenciada cadascun dels contractes típics en els articles 
següents: 

 
a) Obres: articles 243 a 246 LCSP. 

b) Concessió d’obres: articles 251, 263, 264 i 278 a 283 LCSP. 
c) Concessió de serveis: articles 285 i 291 a 297 LCSP. 
d) Subministraments: articles 304 a 307 LCSP. 

e) Serveis: articles 313 a 315 LCSP.  
 

Això ens obligarà a fer un apartat específic respecte del contracte d’obres, 
d’una banda, i respecte dels contractes de concessió, de l’altra. 
 

En qualsevol cas cal partir de les previsions de les Directives 2014 per tal 
d’avaluar l’abast de la transposició que en fa la LCSP. 

 
 
1. LES DIRECTIVES 2014.  

 
Ens referim a:  

 
a) La Directiva2014/23/UE relativa a l’adjudicació dels contractes de concessió 

(en endavant, Directiva 2014/23). 

 

b) La Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública, que deroga la Directiva 

2004/18 (en endavant, Directiva 2014/24).  

  

 
1.1. Subcontractació. 

 
La subcontractació ve prevista a les Directives 2014 com un mandat adreçat 
a les autoritats estatals, respecte del poder adjudicador, encaminat a: 

 
a) assegurar que els subcontractistes compleixen, com els contractistes, 

les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral. 
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b) demanar al licitador que indiqui en l’oferta la part del contracte o 

concessió que tingui intenció de subcontractar, i els subcontractistes 
proposats. 
 

c) exigir del contractista, una vegada adjudicat el contracte, que li 
comuniqui el nom i les dades dels representants legals dels 

subcontractistes. 
 

d) transferir directament al subcontractista les quantitats degudes pel 

contractista, a petició d’aquell, quan la natura del contracte ho 
permeti i així s’hagués previst en el plec, amb dret del contractista a 

oposar-se als pagaments indeguts.  
 

 
1.2. Resolució de contractes i concessions. 
 

Les Directives1 contenen un mandat adreçat als estats membres que els 
obliga a vetllar per tal que els poders adjudicadors de contractes i 

concessions tinguin la possibilitat de rescindir-los, durant el seu període de 
vigència, almenys en les circumstàncies següents: 
 

a) quan el contracte o la concessió hagués estat objecte d’una 
modificació substancial que hauria exigit iniciar un nou expedient de 

contractació. 
 

b) quan el contractista o concessionari hagués hagut de ser exclòs del 

procediment de licitació per trobar-se en el moment de l’adjudicació 
condemnat mitjançant sentència ferma per determinats delictes2. 

 
c) quan el TJUE dictamini que un poder adjudicador ha adjudicat un 

contracte públic o una concessió sense ajustar-se a les obligacions 

que li imposen els Tractats o les Directives. 
 

 
1.3. Modificacions subjectives. 
 

Finalment, les Directives3 també preveuen uns supòsits de modificacions del 
subjecte contractista o concessionari, que en la transposició que fa la LCSP 

s’emmarquen en la denominada cessió dels contractes.  
 

                                                 
1 Articles 73 de la Directiva 2014/24 i 44 de la Directiva 2014/23. 
 
2 Els de l’article 57.1 de la Directiva 2014/24 o de l’article 38.4 de la Directiva 2014/23. 

 
3 Article 72.1.d) de la Directiva 2014/24 i article 43.1.d) de la Directiva 2014/23. 
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Diguem d’entrada que les Directives restringeixen la cessió dels contractes, 

que en el fons no deixa de ser un altre frau de licitadors, des del moment 
que es deriva a la voluntat del contractista –si més no, formalment- la 
decisió de qui ha de ser el seu successor. Ara aquests articles diuen que els 

contractes també es podran modificar sense necessitat d’iniciar un nou 
procediment de contractació, quan un nou contractista substitueixi el 

designat en un principi com a adjudicatari pel poder adjudicador com a 
conseqüència de: 
 

a) una opció o clàusula de revisió inequívoca, és a dir, derivada d’una 
modificació convencional. 

 
b) la successió total o parcial del contractista inicial, arrel d’una 

reestructuració empresarial, en particular per absorció, fusió, 
adquisició o insolvència, per altre operador econòmic que compleixi 
els criteris de selecció qualitativa establerts inicialment, sempre que 

no impliqui altres modificacions substancials del contracte ni tingui 
per objecte eludir l’aplicació de la Directiva. 

 
c) l’assumpció pel propi poder adjudicador de les obligacions del 

contractista principal amb els seus subcontractistes, sempre que 

aquesta possibilitat estigui prevista en la legislació estatal i d’acord 
amb el règim jurídic de les subcontractacions, que veurem a 

continuació.  
 
Fora d’aquests tres supòsits, la substitució del contractista inicialment 

designat com a adjudicatari es considerarà modificació substancial4 i 
requerirà iniciar un nou procediment de contractació. 

 
A nosaltres ens interessa el supòsit primer, que és el que s’emmarca en la 
denominada cessió dels contractes. Precisem ja dos extrems importants: 

 
a) El PCAP haurà de preveure la cessió com a una opció inequívoca per 

tal que resulti obligatòria per a les parts. I aquesta mateixa previsió 
literal –“previsió com a una opció inequívoca”- és la que apareix en el 
text de l’article 214.1 LCSP. 

 
b) Només pot ser cedent del contracte l’adjudicatari. Això vol dir que el 

cessionari no es pot constituir de nou en cedent del mateix contracte 
a un tercer cessionari. 
 

 
 

 

                                                 
4 Articles 72.4.d) de la Directiva 2014/24 i  43.4.d) de la Directiva 2014/23. 
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2. L’EXTINCIÓ DELS CONTRACTES. 

 
En termes genèrics per a tots els contractes, disposa l’article 209 LCSP que 
els contractes s’extingeixen: 

 
a) Per compliment. 

b) Per resolució. 
 
 

2.1. Compliment (article 210 LCSP). 
 

Conforme a l’article 210 LCSP el contracte s’entendrà acomplert pel 
contractista quan aquest hagués realitzat, d’acord amb els seus termes i a 

satisfacció de l’Administració, la totalitat de la prestació.  
 
En tot cas la seva constatació exigirà un acte formal i positiu de recepció 

per part de l’Administració dins del mes següent a l’entrega o realització de 
l’objecte, o en el termini que fixi el plec de clàusules administratives 

particulars (PCAP). La data i el lloc de celebració de l’acte de recepció serà 
comunicada a la Intervenció de l’ens, per a la seva eventual assistència en 
exercici de les funcions de comprovació de la inversió. 

 
Tot i els anteriors termes genèrics, hem de tenir present que, a l’esfera 

local, els actes de fiscalització s’exerceixen per l’interventor municipal i 
recauen també sobre les repercussions de cada nou contracte, excepte dels 
menors, en el compliment per l’Entitat local dels principis d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera exigits per l’article 7.3 de la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera (LOEPSF). 
 
Observem que, a diferència del règim general, a l’esfera local l’òrgan 

interventor assistirà obligatòriament a la recepció material de tots els 
contractes, excepte dels menors, en exercici de la funció de fiscalització 

material de les inversions que exigeix l’article 214.2.d) del Text refós de la 
Llei d’hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), 
podent estar assistit per un tècnic especialitzat en l’objecte del contracte, 

diferent del director de l’obra i del responsable del contracte. Els serveis 
d’assistència de les Diputacions assistiran als petits municipis a aquests 

efectes. 
 
Per tant, a diferència del règim general, l’assistència de la Intervenció 

esdevé obligatòria. 
  

En els contractes celebrats en els municipis de menys de 5.000 habitants 
l’aprovació de la despesa podrà ser substituïda per una certificació 
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d’existència de crèdit que s’expedirà pel secretari interventor o per 

l’interventor. 
 
En els contractes es fixarà un termini de garantia a comptar des de la data 

de recepció o conformitat, transcorregut el qual sense objeccions per part 
de l’Administració quedarà extingida la responsabilitat del contractista. 

 
El termini de garantia no serà preceptiu en aquells contractes en els quals, 
per la seva naturalesa o característiques, no resultés necessari, 

circumstància que s’haurà de justificar degudament i fer-la constar en el 
PCAP.  

 
Excepte en el contracte d’obres, que segueix un règim específic el qual 

veurem oportunament, dins del termini de trenta dies a comptar des de 
l’acta de recepció5 haurà d’acordar-se i ser notificada al contractista la 
liquidació del contracte i abonar-se-li en el seu cas el saldo resultant. 

 
La demora en el pagament del saldo de liquidació genera el dret del 

contractista a percebre interessos de demora i la indemnització prevista a la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les 
operacions comercials. 

 
 

2.2. Causes de resolució (article 211 LCSP). 
 
L’article 211 LCSP llista genèricament les diferents causes de resolució del 

contracte, les quals ara no reiterarem sinó en el moment oportú d’aquesta 
exposició, quan siguin abordades. 

 
Destaquem, tanmateix, la nova causa prevista a l’article 211.1.i) LCSP: 
 

L’impagament dels salaris per part del contractista als 
treballadors que estiguessin participant en l’execució del 

contracte o l’incompliment de les condicions establertes 
en els convenis col·lectius en vigor durant l’execució del 
contracte.  

 
Quan concorrin diverses causes de resolució del contracte amb diferents 

efectes quant a les conseqüències econòmiques de l’extinció haurà 
d’atendre’s a la que hagués aparegut en primer lloc en el temps. 
  

                                                 
5 Si la factura és rebuda posteriorment a l’acte de recepció, el termini dels trenta dies es 

computa des de la seva correcta presentació pel contractista. 
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La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a 

instància del contractista, llevat del supòsit de l’article 211.1.i) LCSP abans 
transcrit, supòsit en el qual la resolució del contracte només s’acordarà a 
instància dels representants dels treballadors en l’empresa contractista, a 

no ser que els treballadors afectats per l’impagament de salaris fossin 
treballadors respecte dels quals procedís la subrogació empresarial i l’import 

dels salaris deguts superés el 5 per 100 del preu d’adjudicació del contracte, 
supòsit en el qual la resolució podrà ser acordada directament per l’òrgan 
de contractació. 

 
L’article 212 LCSP fa una llista de normes relatives a l’aplicació de les 

causes de resolució, que seran analitzades en el decurs d’aquesta exposició. 
  

Finalment, l’article 213 LCSP estableix els efectes de la resolució en els 
termes següents: 

 

a) Quan la resolució es produeixi per mutu acord, els drets de les parts 
s’acomodaran allò vàlidament estipulat per elles. L’article 212.4 LCSP 

prescriu que la resolució per mutu acord només podrà tenir lloc quan 
no concorri altra causa de resolució imputable al contractista i sempre 
que raons d’interès públic facin innecessària  o inconvenient la 

permanència del contracte. Es tracta de dues condicions diferents que 
hauran de ser acomplertes i convenientment justificades 

acumulativament. 
 

b) L’incompliment per l’Administració de les obligacions del contracte 

determinarà la indemnització dels danys i perjudicis irrogats al 
contractista. Aquests danys i perjudicis inclouran el dany emergent 

que pugui acreditar el contractista, i el lucre cessant, que serà el 
benefici industrial de les prestacions no executades. En els contractes 
d’obres, subministraments i serveis aquest benefici industrial és del 6 

per 100 del preu d’adjudicació (articles 246.4, 307.3 i 313.3 LCSP), 
excepte que el contracte es resolgui per impossibilitat d’executar la 

prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible 
modificar el contracte conforme als articles 204 i 205 LCSP, supòsit 
en el qual la indemnització del contractista serà del 3 per 100 de 

l’import de la prestació deixada de realitzar. La regulació dels 
diferents contractes típics preveu uns percentatges menors 

d’indemnització per lucre cessant. Són aquests: 
 
- En el cas de desistiment de l’Administració abans d’iniciar-se les 

obres, o en cas de suspensió de la iniciació per termini superior a 
quatre mesos, el contractista tindrà dret a percebre per tots els 

conceptes una indemnització del 3 per 100 del preu d’adjudicació, 
IVA exclòs. Si el que es demorés injustificadament fos la 
comprovació del replanteig el contractista només tindrà dret, per 
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tots els conceptes, a una indemnització del 2 per 100 del preu 

d’adjudicació, exclòs l’IVA. 
 

- En el cas de desistiment abans de l’inici del subministrament o del 

servei, o la suspensió de la iniciació del subministrament o del 
servei per causa imputable a l’Administració per termini superior a 

quatre mesos a partir de la data assenyalada en el contracte per a 
l’entrega o començament de la prestació, llevat que en el PCAP 
s’assenyalés un altre menor, el contractista tindrà dret a percebre 

per tots els conceptes una indemnització del 3 per 100 del preu 
d’adjudicació, IVA exclòs. 

 
c) Quan la resolució es produeixi per incompliment culpable del 

contractista, li serà confiscada la fiança i haurà, a més d’indemnitzar 
l’Administració els danys i perjudicis ocasionals en allò que excedeixin 
de l’import de la garantia confiscada.  

 
 

3. LA CESSIÓ DELS CONTRACTES. 
 
Sense perjudici del que es dirà sobre la cessió dels contractes en el decurs 

d’aquesta exposició, analitzarem ara els termes genèrics de la cessió, 
regulats a l’article 214 LCSP. 

 
La modificació subjectiva dels contractes únicament serà possible per cessió 
contractual, quan obeeixi a una opció inequívoca dels plecs, i amb el 

compliment dels límits següents: 
 

a) El PCAP ha d’establir necessàriament que els drets i obligacions que 
dimanin del contracte podran ser cedits pel contractista a un tercer 
sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no 

haguessin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte, i de la 
cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el 

mercat. 
 

b) Tota cessió de contracte requereix autorització expressa i prèvia de 

l’òrgan de contractació. Aquesta autorització és una potestat reglada: 
s’atorgarà si es donen tots els requisits que estem estudiant, en el 

termini de dos mesos, transcorreguts els quals operarà el silenci 
administratiu positiu. 
 

c) El cedent haurà d’haver executat almenys el 20 per 100 de l’import 
del contracte o, quan es tracti d’un contracte de concessió que hagi 

efectuat la seva explotació durant almenys una cinquena part del 
termini de duració del contracte, per bé que, com veurem, aquest 
requisit no serà d’aplicació si la cessió es produeix trobant-se el 
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contractista en concurs, baldament s’hagués obert la fase de 

liquidació, o hagués posat en coneixement del jutjat que ha iniciat 
negociacions per assolir un acord de refinançament, o per obtenir 
adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes 

previstos a la leg9islació concursal. 
 

d) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l’Administració i 
la solvència que resulti exigible en funció de la fase d’execució del 
contracte, havent d’estar degudament classificat si aquest requisits 

fou exigible al cedent, i no estar incurs en cap prohibició per 
contractar. 

 
e) Que la cessió es formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en 

escriptura pública. 
 
El cessionari quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que 

correspondrien al cedent. 
 

 
4. LA SUBCONTRACTACIÓ EN EL CONTRACTE D’OBRES. 
  

Analitzarem aquest capítol des del punt de vista del contractista d’obres, 
atès que és en el contracte d’obres on es produeix amb més intensitat  el 

fenomen de la subcontractació i, al mateix, temps, és on la regulació de la 
subcontractació és més acurada, fins i tot des del punt de vista civil. 
 

El subcontractista6 és la persona física o jurídica que assumeix 
contractualment   davant del contractista o altre subcontractista comitent el 

compromís de realitzar determinades parts o unitats d’obra, amb subjecció 
al projecte pel que es regeix la seva execució. Les variants d’aquesta figura 
poden ser primer subcontractista (el comitent del qual és el contractista), 

segon subcontractista (el comitent del qual és el primer subcontractista), i 
així successivament. 

  
Cal citar la DA 2ª Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció (LSSC), que preveu la seva 

aplicació plena a les obres de construcció incloses en l’àmbit d’aplicació de 
la LCSP, amb les especialitats que es deriven. Encara més, l’article 33.1 

LOP, quan enumera la totalitat dels requisits que han de reunir els licitadors 
en els procediments de contractació, es remet també als que estableix la 
legislació sobre subcontractació en el sector de la construcció. L’informe 

                                                 
6 Articles 2.1.i) del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RDMSS) i 3.f) de la 

Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció 
(LSSC). 
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62/06, de 26.3.07 de la Junta consultiva de contractació administrativa de 

l’Estat (JCCAE) és crític quant a l’aplicació de la LSSC a les obres públiques. 
Tanmateix, arriba a les conclusions següents: 
 

a) que  les exigències de l’article 4 LSSC (requisits exigibles a 
contractistes i subcontractistes) no són exigibles com a medis 

d’acreditar la solvència en els contractes de les Administracions 
públiques. 

 

b) que les al·ludides exigències hauran d’aplicar-se als contractes que 
celebrin contractistes i subcontractistes derivats d’un contracte 

d’obres regulat per la legislació de contractes del sector públic. 
 

No cal dir que estem d’acord amb les anteriors conclusions; quant a la 
primera, perquè en la subcontractació no es produeix cap alteració 
subjectiva del contracte adjudicat: l’únic responsable davant de 

l’Administració continua essent el contractista. Quant a la segona, l’òrgan 
de contractació estarà en disposició, una vegada comunicada la 

subcontractació, de comprovar únicament el compliment de les condicions 
de subcontractació que imposa l’article 215 LCSP. 
 

La resta d’exigències que la LSSC imposa al contractista comitent i als 
subcontractistes –en concret, les de l’article 4- cal que siguin interpretades 

en el marc de la LSSC, que és una norma jurídica privada: el contractista, 
per bé que és l’únic responsable de l’execució del contracte davant 
l’Administració, ja que els subcontractistes únicament s’obliguen davant del 

contractista, té l’obligació legal de complir l’article 4 LSSC també en els 
contractes que celebri amb subcontractistes derivats d’un contracte d’obres 

regulat per la legislació de contractes del sector públic. Ara bé, seran els 
subcontractistes, en el seu cas, i no l’Administració, que hauran de fer valer 
els seus drets legals davant la jurisdicció civil front del seu contractant.  

 
Tanmateix, en l’àmbit de la LOP ni tan sols no és possible sostenir el que 

sosté l’informe 62/06, de 26.3.07, de la JCCAE, en la seva consideració 
jurídica quarta: 
 

... sin que la Administración contratante tenga 
intervención alguna para exigir o no el cumplimiento de 

tales requisitos (es refereix als de l’article 4 LSSC.) Esta 
dejación de la Administración contratante del contenido 
de los contratos que los contratistas celebran con 

subcontratistas ha sido tradicional en nuestra legislación 
(...) y es la que justifica que por vía de la LSSC puedan 

establecerse requisitos para contratos en los que no 
interviene como parte la Administración y que son de 
naturaleza estrictamente privados. 
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Els contractistes d’obres públiques incloses en l’àmbit de la LOP es troben 
obligats, en efecte, no solament per la LSSC, sinó també per normes 
administratives, com ara l’article 33.1 LOP, ja vist, i el 35 segons el qual: 

 
a) els contractistes han d’acreditar davant l’òrgan de contractació que 

els subcontractistes compleixen la legislació aplicable; 
 

b) els subcontractistes no poden incórrer en cap prohibició per 

contractar (article 35.1 LOP). 
 

La subcontractació de les obres públiques es regula, a més de per la LSSC, 
pels articles 215 i 216 LCSP; quant al contracte de concessió de serveis, 

també per l’article 296 LCSP. 
  
Per la seva banda la LOP contempla també la possibilitat que el plec de 

clàusules administratives particulars (PCAP) prevegi l’obligació dels 
licitadors d’indicar en llurs proposicions la part d’obra que serà objecte de 

subcontractació, supòsit en el que el contractista principal pot ser dispensat 
d’acreditar la classificació en el grup i subgrups corresponents a la part de 
l’obra subcontractada. L’òrgan de contractació, en fi, un cop se li hagi 

comunicat la subcontractació, tindrà la potestat de vetar-la mitjançant 
resolució motivada. El nou règim general de la subcontractació resulta més 

sistemàtic si l’analitzem a la llum de l’article 215 i concordants LCSP. És 
aquest: 
 

a) la subcontractació és possible si no la proscriu expressament el 
contracte  i el seu objecte no requereix una realització intuitu 

personae.   
 
b) el contractista és l’únic responsable de l’execució del contracte 

davant l’Administració; els subcontractistes únicament queden 
obligats davant del contractista (article 215.4 LCSP), el qual ha 

d’informar els representants dels treballadors de la subcontractació 
(article 215.6 LCSP).  

 

c) el PCAP pot preveure que els licitadors indiquin en l’oferta la part del 
contracte que vulguin subcontractar, l’import i el nom o perfil 

empresarial -condicions de solvència professional o tècnica- dels 
subcontractistes. Els subcontractes que no s’ajustin a les anteriors 
determinacions només podran celebrar-se transcorreguts vint dies 

des que s’haguessin notificat i justificat a l’Administració, sense la 
seva oposició. Només davant situacions d’emergència es permet, 

prèvia justificació i sota la responsabilitat del contractista, concloure 
subcontractes sense deixar transcorre els 20 dies.  
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d) l’adjudicatari ha de comunicar -o identificar en l’oferta, en el supòsit 

de la lletra anterior- la intenció de celebrar subcontractes, amb 
indicació de l’objecte i de la subcontractada, i justificació de 
l’experiència i de l’aptitud tècnica i humana d’aquesta, llevat que es 

trobi correctament classificada –el que significa que no té perquè 
estar-ho-, supòsit en el que l’anterior justificació no caldrà. 

 
e) en cap cas no és possible la subcontractació amb persones 

inhabilitades o en les que concorri qualsevol de les prohibicions per 

contractar de l’article 71 LCSP. En aquests termes cal que sigui entès 
l’article 35.1 LOP, segons el qual els subcontractistes no poden 

incórrer en cap prohibició per contractar. 
 

A les anteriors disposicions cal afegir-hi les previstes a la LSSC i al RLSSC 
que ens resulten d’aplicació. Són aquestes: 

 

a) l’àmbit d’aplicació de la LSSC són tots els contractes que es celebrin 
en règim de subcontractació en les obres de construcció en sentit 

ampli (excavacions, moviments de terres, construcció, muntatge o 
desmuntatge de prefabricats, condicionaments o instal·lacions, 
transformació, rehabilitació, reparació, desmantellament, enderroc, 

manteniment, conservació, sanejament i treballs de pintura i neteja). 
 

b) les empreses que pretenguin ser contractistes o subcontractistes en 
l’àmbit d’aplicació anterior hauran d’estar inscrites en el Registre 
d’Empreses Acreditades (REA). Aquest requisit s’ha d’exigir en el 

PCAP a tots els licitadors que vulguin participar en un procediment de 
contractació d’obres, juntament amb la resta de la documentació 

administrativa del sobre “A”. 
 

c) el REA té naturalesa administrativa i caràcter públic; depèn de 

l’autoritat laboral de la comunitat autònoma en la que radiqui el 
domicili de l’empresa contractista o subcontractista i té com a finalitat 

garantir l’accés a les seves dades. 
 

d) cada contractista, abans de la subcontractació amb un 

subcontractista o treballador autònom, haurà d’obtenir el 
corresponent llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat laboral, 

el qual s’haurà de dur al dia i reflectir per ordre cronològic des del 
començament dels treballs i amb anterioritat a l’inici d’aquests, totes 
i cadascun a de les subcontractacions realitzades amb empreses 

subcontractistes i treballadors autònoms. En aquest llibre, disposa el 
RD 337/2010, de 19 de març, s’anotarà també la persona 

responsable de la coordinació de seguretat i salut en la fase 
d’execució de l’obra, així com qualsevol canvi que es produís. 
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e) el contractista haurà de comunicar cada subcontractació anotada al 

coordinador de seguretat i salut i als representants dels treballadors 
i, quan el marc de la subcontractació superi el de l’encadenament de 
subcontractacions que s’explica tot seguit, també a l’autoritat laboral, 

mitjançant la remissió d’un informe de la direcció facultativa i una 
còpia de l’anotació efectuada en el llibre de subcontractació. 

  
 
4.1. Encadenament de subcontractacions. 

 
L’article 3 de la LSSC, partint del principi general que la subcontractació, 

com a forma d’organització productiva, no pot ser limitada sinó per ministeri 
de la llei, recull aquella doctrina7 que considera que el legislador no pot 

desconèixer l’estesa pràctica mercantil d’acudir a diverses subcontractacions 
de fases o unitats, i estableix, en conseqüència, un règim de 
subcontractació en el sector de la construcció que parteix del reconeixement 

del dret, per bé que aquest pugui ser acotat en uns determinats supòsits: 
 

a) el contractista pot contractar amb els subcontractistes o treballadors 
autònoms l’execució de les obres que li hagués adjudicat el promotor.  

 

b) el primer i el segon subcontractistes podran subcontractar l’execució 
de les obres que, respectivament, tinguin contractades, llevat que la 

seva intervenció consisteixi fonamentalment en l’aportació de mà 
d’obra, entenent-se així, sempre que l’activitat contractada no utilitzi 
altres equips de treball propis que les eines manuals, incloses les 

motoritzades portàtils. 
 

c) el tercer subcontractista no podrà subcontractar els treballs que 
hagués contractat amb un altre subcontractista (¿o treballador 
autònom?), i el treballador autònom no podrà subcontractar els 

treballs a ell encomanats, ni a subcontractistes ni a altres 
treballadors autònoms. 

 
d) tampoc no podran subcontractar els subcontractistes l’organització 

productiva dels quals posada a disposició de l’obra consisteixi 

fonamentalment en l’aportació de mà d’obra que no utilitzi altres 
equips de treball propis que les eines manuals, incloses les 

motoritzades portàtils. 
 
 

 

                                                 
7 Fuertes, M. La deficiente regulación de la subcontratación en los contratos de las 

Administraciones públicas. Revisa Española de Derecho Administrativo (REDA) número 109, 
2001. 
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4.2. Pagaments a subcontractistes i subministradors. 

 
El règim de pagament a subcontractistes i subministradors, d’acord amb els 
articles 216 i 217 LCSP és aquest: 

 
a) el contractista ha d’obligar-se a abonar als subcontractistes o 

subministradors el preu pactat en uns terminis no més desfavorables 
que els previstos a l’article 216.2 LCSP, que es remet a la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, de mesures de lluita contra la morositat.  

 
b) la conformitat o disconformitat han d’atorgar-se en el termini màxim 

de trenta dies des de la presentació de la factura. 
 

c) si el contractista es demora en l’abonament de les factures, el 
subcontractista o subministrador té dret al cobrament dels interessos 
de demora i la indemnització per les despeses de cobrament, en els 

termes de la Llei 3/2004, de 29 de desembre. 
 

d) Les Administracions públiques podran comprovar l’estricte 
compliment dels pagaments que els contractistes facin a 
subcontractistes i subministradors. 

 
e) Als anteriors efectes els contractistes remetran a l’òrgan de 

contractació, a petició d’aquest, relació detallada de subcontractistes i 
subministradors que participin en el contracte i justificant de 
compliment dels pagaments a aquells. 

 
  

 
II. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES. 
  

Com ja hem vist, els contractes poden extingir-se de forma normal o 
anormal. La primera equival al compliment del seu objecte i la segona es 

refereix a les denominades causes de resolució. 
 
 

1. COMPLIMENT DEL CONTRACTE D’OBRES. 
 

Com també hem vist, el contracte s’entendrà acomplert pel contractista 
quan aquest hagi realitzat, a satisfacció de l’Administració, la totalitat del 
seu objecte. 

 
L’article 49 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’Obra Pública (LOP) estableix 

que en el cas d’obres d’import superior als 10.000.000.- € i en aquelles 
altres en les que el promotor determini, abans de la recepció, la DF i el 
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contractista han de presentar al promotor una memòria final sobre el 

desenvolupament i l’execució de l’obra. La memòria ha de contenir: 
 

a) el preu total del contracte. 

b) les incidències destacades durant l’execució de l’obra. 
c) les modificacions del contracte, motivades. 

d) les revisions de preus aprovades. 
e) els serveis i les actuacions subcontractats, indicant preus. 

 

El contractista, amb una antelació de 45 dies hàbils, comunica per escrit al 
DF la data prevista per a l’acabament de l’obra. El DF, si hi està conforme, 

eleva la comunicació, amb el seu informe, a l’òrgan de contractació, 
almenys amb un mes d’antelació. Tot seguit l’òrgan de contractació designa 

el seu representant que assistirà a l’acte de recepció, el qual fixa la data de 
recepció, la comunica per escrit a tos els assistents, això és, el DF, el 
contractista, que pot assistir amb els facultatius que tingui per convenient, i 

a la Intervenció, que hi podrà assistir en les seves funcions de comprovació 
de la inversió8.  

 
Totes les comunicacions del representant s’han de cursar amb una antelació 
mínima de 20 dies (163 RGLCAP). Si el contractista no assisteix a l’acte, el 

representant de l’òrgan de contractació li remetrà una còpia per tal que en 
el termini de 10 dies formuli les al·legacions que consideri oportunes, sobre 

les que resoldrà l’òrgan de contractació (164 RGLCAP). A la recepció de les 
obres hi concorre, també, el facultatiu designat per l’Administració, el 
director de les obres i el contractista, amb els facultatius que tingui per 

convenient (article 243.1 LCSP).  
 

A partir de la recepció: 
 

a) cessa la responsabilitat del contractista per la pèrdua o deteriorament 

de l’objecte del contracte; 
 

b) s’inicia el còmput del termini de garantia, que fixa el PCAP atenent la 
naturalesa i complexitat de l’obra, no podent ser inferior a un any, 
llevat casos especials (article 243.3 LCSP). Durant el termini de 

garantia el contractista té cura de la conservació i policia de les 
obres, d’acord amb les instruccions del DF i el que prevegi el PCAP. 

Altrament, si l’obra perillés, s’executaran per l’Administració i a 

                                                 
8  Amb l'article 28 del R.D. 2188/1995, de 28 de desembre, pel que es desenvolupa el règim 
de control intern exercit per la Intervenció General de l'Estat, la seva assistència era sempre 
potestativa però s'havia de sol·licitar preceptivament en aquells contractes de quantia 
superior als 5.000.000'- pta (30.050,6.- €). Amb la nova LCSP ja hem vist que el tractament 

és un altre.  
 



 17 

càrrec del contractista els treballs necessaris per evitar el dany (167 

RGLCAP).   
 
c) s’inicia el còmput del termini de 3 mesos per tal que l’òrgan de 

contractació aprovi la certificació final de les obres executades, que 
serà abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte 

(article 243.1 LCSP). 
 
Si les obres es troben en bon estat i conforme amb les prescripcions 

previstes, es donen per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i 
començant a transcórrer el termini de garantia. Altrament, es faran constar 

en l’acta pel DF els defectes  i les instruccions precises, fixant un termini per 
a remeiar-los, transcorregut el qual, si així no s’hagués fet, podrà concedir-

se-li un darrer termini improrrogable o declarar resolt el contracte (article 
243.2 LCSP).  
 

La recepció pot ser total o parcial, expressa o tàcita. La recepció expressa i 
completa de l’obra és la regla general. Poden ser objecte de recepció parcial 

aquelles parts d’obra susceptibles d’ésser executades per fases que puguin 
ser lliurades a l’ús públic (243.5). En aquest cas, el termini de garantia de 
les parts rebudes començarà a comptar-se des de les dates de les 

recepcions respectives (108 RGLCAP), expedint-se les corresponents 
certificacions a compte (165 RGLCAP). 

 
Així mateix, des de la data en què (per raons excepcionals d’interès públic 
degudament motivades a l’expedient) l’òrgan de contractació acordés 

l’ocupació efectiva de les obres o la seva posada en servei per a l’ús públic, 
encara que no es formalitzés la recepció, es produiran els efectes i 

conseqüències propis de l’acte de recepció de les obres (243.6 LCSP). 
L’article 168 RGLCAP vol formalitzar aquesta recepció tàcita amb una acta 
de comprovació. No oblidem, tanmateix, que la llei preveu uns efectes 

jurídics concrets per a una situació de fet no gens remota.  
 

Rebudes les obres es procedeix al seu amidament general pel DF, amb 
assistència del contractista, fixant el primer en l’acta de recepció la seva 
data, en el termini d’un mes des de la recepció, donant-se el contractista 

per notificat. L’acta d’amidament s’estendrà per triplicat, remetent-se la 
tercera còpia a l’òrgan de contractació. El contractista disposa de 5 dies 

hàbils per formular reparaments a l’acta. Sobre la base del resultat dels 
amidaments i, en el seu cas, dels reparaments del contractista, el DF 
redacta, sempre dins del mes següent a la recepció, la relació valorada.  

 
En els 10 dies següents a la finalització del primer mes successiu a la 

recepció, el DF expedeix la certificació final, la qual ha d’ésser aprovada per 
l’òrgan de contractació en el termini de dos mesos des de la recepció, i 
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abonada al contractista dins dels dos mesos a partir de la seva expedició i a 

compte de la liquidació del contracte (166 RGLCAP). 
 
Dins dels 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el DF 

redacta un informe sobre l’estat de les obres el qual, si és favorable, relleva 
el contractista de tota responsabilitat, llevat la derivada per vicis ocults, 

procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del 
contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents (article 
243.2 LCSP).  

 
Altrament, si les defectes es deuen a deficiències en l’execució de l’obra i no 

a l’ús, el DF dicta les instruccions de reparació al contractista i li concedeix 
un termini, durant el qual continuarà encarregat de la conservació, sense 

percebre cap quantitat per l’ampliació del termini de garantia (article 243.3 
LCSP). 
 

El DF, en el termini d’un mes des de l’informe precedent,  formula proposta 
de liquidació del contracte, la qual es notifica al contractista per tal que en 

el termini de 10 dies formuli reparaments, en el seu cas. En el termini dels 
dos mesos successius l’òrgan de contractació aprova la liquidació i abona, 
en el seu cas, el saldo resultant de la mateixa (169 RGLCAP). 

 
Les actuacions descrites, a mode de resum, es poden concretar així: 

  
a) el contractista comunica per escrit a la direcció d'obra amb 45 dies hàbils 

d’antelació la data determinació de l'obra.  

 
b) el DF eleva el seu informe a l'òrgan de contractació amb un mes 

d’antelació. 
 
c) l'òrgan de contractació designa el seu representant a la recepció, el qual 

fixa la data i la comunica als interessats i a Intervenció. 
 

d) si les obres es troben en bon estat es recepcionen; altrament, el director 
fa constar en acta els defectes i assenyala termini d’esmena. 

 

e) si en aquest termini no s’esmenen els defectes, pot concedir-se un altre 
termini improrrogable o declarar-se resolt el contracte. 

 
f) l'acta la subscriuen tots i en ella es fixa la data de l’amidament, dins del 

mes següent a la recepció. 

 
g) en base a l’amidament, el DF expedeix la certificació final (10 dies), que 

s'aprova per l'òrgan de contractació  (2 mesos des de la recepció de 
l'obra). 
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h) la certificació final s'ha d'abonar al contractista dins dels 2 mesos de la 

data d'expedició i a compte de la liquidació del contracte. 
 
i) 15 dies abans de finalitzar el termini de garantia el DF redacta un 

informe sobre l'estat de les obres. Si és desfavorable, atorga un termini 
de reparació. 

 
j) si és favorable, el contractista queda rellevat de tota responsabilitat, es 

retorna la fiança i, prèvia proposta de liquidació, es paguen les 

obligacions pendents. 
 

 
2. ELS VICIS OCULTS. 

 
Disposa l’article 244 LCSP que si l’obra s’arruïna amb posterioritat a 
l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, degut a 

l’incompliment del contracte per part del contractista, respondrà aquest dels 
danys i perjudicis pel termini de 15 anys, a comptar des de la recepció. 

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat cap dany o 
perjudici, quedarà totalment extingida la responsabilitat del contractista. 
 

L’anterior responsabilitat és l’equivalent a la denominada responsabilitat 
desenal de l’article 1591 CC, segons el qual,  

 
el contractista d’un edifici que s’arruïnés per vicis de la 
construcció, respon dels danys i perjudicis si la ruïna 

tingués lloc dins dels 10 anys comptats des de la 
finalització de la construcció(...). Si la causa fos la falta 

del contractista a les condicions del contracte, l’acció 
d’indemnització durarà 15 anys. 

 

L’anterior norma civil, per bé que consagri una responsabilitat per culpa o 
negligència, estableix una presumpció iuris tantum de culpabilitat amb 

desplaçament de la càrrega de la prova al contractista, el qual només podrà 
exculpar-se provant la concurrència del cas fortuït o de la força major. En el 
nostre àmbit es manté també la càrrega de la prova en el contractista i, si 

l’edifici s’arruïna, és ell el que ha de provar que els vicis constructius no li 
són imputables. 

 
Com sigui que la DF correspon a l’Administració i no al contractista, aquest 
no respondrà dels vicis que procedeixin de la DF, com tampoc no respondrà 

dels que procedeixin del projecte d’obres, a no ser que n’hagués estat el 
redactor.  

 
El concepte de ruïna, en el nostre àmbit no té res a veure amb el concepte 
urbanístic de ruïna (econòmica, tècnica i urbanística), sent necessari partir 
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d’un concepte ampli que abasti tant la destrucció de l’obra (ruïna física) com 

la seva inutilitat per a servir al seu destí (ruïna funcional). 
 
 

3. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES.  
 

L’article 245 LCSP assenyala unes causes específiques de resolució del 
contracte d’obres, ultra les assenyalades genèricament per a tots els 
contractes en l’article 211; són les següents: 

 
a) la demora injustificada en la comprovació del replanteig. 

 
b) la suspensió de l’inici de l’obra per l’Administració, per termini 

superior a 4 mesos. Observem que aquest termini s’ha vist reduït en 
la nova LCSP de sis a quatre mesos. 

 

c) la suspensió de les obres per un termini superior a 8 mesos, acordat 
per l’Administració. 

 
d) El desistiment. 

 

Les causes de resolució genèriques previstes a l’article 211 LCSP són les 
següents: 

 
a) mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o extinció 

de la personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici 

d’allò previst a l’article 98 relatiu a la successió del contractista. 
 

b) declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 
procediment. 

 

c) el mutu acord entre l’Administració i el contractista. 
 

d) la demora en el compliment de terminis pel contractista. En tot cas, 
l’endarreriment injustificat sobre el pla de treballs establert en el 
PCAP o en el contracte, en qualsevol activitat, per un termini superior 

a un terç del termini de duració inicial del contracte, incloses les 
possibles pròrrogues. 

  
e) la demora de l’Administració en el pagament, per termini superior a 

sis mesos (article 198.6 LCSP) o de l’inferior fixat a l’empara de 

l’article 198.8 LCSP (potestat autonòmica)9. 
 

                                                 
9 Aquest termini també ha sofert una reducció, de vuit a sis mesos, en la nova LCSP. 
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f) la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment 

pactats, quan no sigui possible modificar el contracte conforme als 
articles 204 i 205 LCSP. 
 

g) les establertes expressament en el contracte. 
 

h) les que s’assenyalen específicament per a cada categoria de contracte 
en la LCSP. 

  

  
III. MECANISMES DE SEGURETAT EN CONTRACTES I CONCESSIONS.  

 
En aquest capítol estudiarem aquells mecanismes de seguretat que es 

poden posar en funcionament quan el contracte ja ha entrat en crisi però 
encara no procedeix declarar la seva extinció. Amb ells es pretén, o bé 
assegurar la continuïtat del contracte, o bé alertar el contractista que es 

troba a l’antesala de la seva resolució  per causa que li és imputable, o 
ambdues coses a la vegada. En concret ens referirem: 

 
a) a la imposició de penalitats al contractista, 
b) al segrest o intervenció de l’obra o del servei, 

c) a la prossecució del contracte, tot i la declaració de concurs, 
d) a la cessió del contracte per concessionari concursat.  

 
 
1. LA IMPOSICIÓ DE PENALITATS AL CONTRACTISTA.  

 
 

1.1. Règim general d’imposició de penalitats al contractista. 
 
En termes generals les penalitats tenen totes elles una finalitat punitiva. 

Podríem agrupar-les en penalitats punitives en sentit quantitatiu i penalitats 
punitives en sentit qualitatiu. 

  
Començant per aquestes darreres, l’article 192.1 LCSP disposa que els plecs 
podran preveure penalitats: 

 
a) per compliment defectuós de la prestació objecte del contracte, i  

 
b) per incompliment dels compromisos que s’haguessin establert en el 

plec,  

 
- ja sigui en termes d’adscripció de medis personals o materials a 

l’execució del contracte (article 76.2 LCSP)  
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- ja sigui en termes de condicions especials d’execució (article 

202.1 LCSP).  
 

Les penalitats punitives en sentit qualitatiu hauran de ser proporcionades a 

la gravetat de l’incompliment i les quanties de cadascuna d’elles no pot 
superar el 10 per 100 del preu del contacte, exclòs l’IVA, ni el seu total el 

50 per 100 del mateix preu. El darrer percentatge l’introdueix la LCSP i 
comporta haver multiplicat per cinc el volum màxim d’aquestes penalitats.  
 

A continuació 192.2 LCSP regula unes primeres penalitats quantitatives, per 
incompliment dels terminis parcials, en els termes següents:  

 
2. Quan el contractista, per causes que li siguin 

imputables, hagués incomplert parcialment l’execució de 
les prestacions definides en el contracte, l’Administració 
podrà optar, ateses les circumstàncies concurrents, entre 

la seva resolució i la imposició de penalitats que, par a 
aquests supòsits, es determinaran en el PCAP.  

 
Veiem, doncs, que per a l’aplicació de penalitats per incompliment de 
terminis parcials és absolutament indispensable que així ho hagués previst 

el PCAP. No succeeix el mateix respecte de l’incompliment del contracte dins 
del termini total. Disposa, al respecte, l’article 193 LCSP: 

 
1. El contractista resta obligat a complir el contracte dins 
del termini total fixat per a la seva realització, així com 

dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució 
successiva. 

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

 
3. Quan el contractista, per causes que li siguin 

imputables, hagués incorregut en mora respecte al 
compliment en el termini total, l’Administració podrà 
optar, ateses les circumstàncies concurrents, 

indistintament per la resolució del contracte o per la 
imposició de les penalitats diàries en la proporció de 

0’60.- € per cada 1.000.- € del preu del contracte, exclòs 
l’IVA. 

 

L’òrgan de contractació podrà acordar la inclusió en el 
PCAP d’unes penalitats diferents de les enumerades en el 

paràgraf anterior quan, atenent les especials 
característiques del contracte, es consideri necessari per 
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a la seva correcta execució i així es justifica a 

l’expedient. 
 

4. Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin 

un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, IVA 
exclòs, l’òrgan de contractació estarà facultat per a 

procedir a la seva resolució o acordar la continuïtat de la 
seva execució amb imposició de noves penalitats. 

 

5. L’Administració tindrà la mateixa facultat a la que es 
refereix l’apartat anterior respecte al incompliment per 

part del contractista dels terminis parcials, quan 
s’hagués previst en el PCAP o quan la demora en el 

compliment d’aquells faci presumir raonablement la 
impossibilitat del compliment del termini total. 

 

La modificació més important pel que fa a aquest article és l’increment de la 
proporció de 0,20.- € per cada 1.000.- € del preu del contracte, que era la 

prevista fins ara, per la de 0,60.- € per cada 1.000.- € del preu del 
contracte que és la que preveu la LCSP. 
 

Una altra novetat important és que ara l’article 194.1 LCSP preveu que en 
els supòsits d’incompliments parcials, de compliment defectuós o de demora 

en l’execució en els quals no estès o estant-ho, aquestes no cobrissin el 
dany causat a l’Administració, aquesta exigirà al contractista  la 
indemnització per danys i perjudicis. Finalment, l’article 194.2 LCSP disposa 

que:  
 

Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de 
contractació, adoptat a proposta del responsable del 
contracte si s’hagués designat, que serà immediatament 

executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, 

hagin d’abonar-se al contractista o sobre la garantia que 
s’hagués constituït, quan no puguin deduir-se dels 
esmentats pagaments. 

 
Hauríem de fer l’oportuna exegesi dels articles 192 a 194 LCSP, la qual ens 

permetrà arribar a les conclusions següents: 
 

a) Els terminis, totals o parcials, establerts en el PCAP i aquells als quals 

s’hagués compromès el contractista en la seva licitació són obligatoris 
per a aquest; el vinculen davant la llei i l’obliguen imperativament 

davant l’altra part del contracte, l’Administració.  
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b) El seu incompliment, sempre que no concorri una causa de 

justificació10, constitueix un incompliment de les obligacions 
essencials del contracte que pot comportar la seva resolució per 
causa a ell imputable, en els termes de l’article 211.d) LCSP. 

 
c) A diferència del procediment de resolució del contracte de concessió 

de serveis per causa imputable al contractista, que requereix la 
intimació prèvia, com veurem, la constitució en mora del contractista 
no precisa aqueixa prèvia intimació per part de l’Administració. La 

jurisprudència ha tingut ocasió de referir-se més d’una vegada a la 
no exigència d’aquest requisit. La intimació prèvia es justifica: 

 
- perquè així ho preveu explícitament la norma, com és el cas de 

l’article 260.2 i 3 ROAS i de l’article 136.2 RSCL, o bé 
 
- en aquells actes administratius en els que el seu destinatari es 

troba, respecte de l’Administració, en una relació de subjecció 
general.  

 
d) En les relacions de subjecció especial derivades d’un vincle 

contractual la intimació prèvia ni es fa necessària ni és procedent, ja 

que vulneraria la confiança legítima entre les parts; per això queda 
exclosa normativament, ope legis. Tindrem ocasió de referir-nos a les 

especificitats procedimentals derivades d’aqueixa relació de subjecció 
especial, que exclouen no poques vegades l’aplicació directa –i fins i 
tot subsidiària- de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 

administratiu comú de les Administracions públiques (LPAC), sense 
perjudici, naturalment, de la seva subsidiarietat inherent, que és la 

que es deriva la disposició final quarta LCSP.  
 

e) Precisament, aqueixa subsidiarietat és la que justifica que la intimació 

sigui preceptiva allí on la norma especial, com ara el ROAS o el RSCL, 
la requereix, com succeeix en els supòsits de resolució de la 

concessió de serveis per incompliment molt greu de les obligacions 
del concessionari que afectin la continuïtat i regularitat de la 
prestació.   

 
f) La constitució en mora ha de ser imputable al contractista, el que vol 

dir que no procedirà la imposició de penalitats per incompliment dels 
terminis pactats ni la resolució alternativa del contracte quan el 
contractista, tot i la mora, no sigui el seu causant sinó 

l’Administració. I tampoc no procedirà la resolució ni la imposició de 
penalitats quan, tot i sent-li imputable, concorri alguna causa de 

                                                 
10 com ara la força major, el risc imprevisible o el factum principis. 
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justificació, com ara la força major, el risc imprevisible o el factum 

principis. 
 

g) La inclusió en el PCAP d’altres penalitats diferents a les previstes en 

l’article que acabem de transcriure és condició de possibilitat per a la 
seva imposició. Ara bé, la no previsió d’altres penalitats en l’al·ludit 

plec no comporta en absolut que no es puguin aplicar les previstes en 
l’esmentat article, les quals són aplicables ope legis, amb 
independència que l’al·ludit plec hagi previst o no la seva aplicació al 

contractista. 
 

h) La llibertat alternativa de l’òrgan de contractació per decidir si acorda 
la resolució del contracte per causa imputable al contractista, d’una 

banda, o bé la imposició de penalitats, no s’esgota amb l’aplicació 
inicial d’aquestes, sinó que roman en dues ocasions més: 
 

- cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un 
múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, exclòs l’IVA. 

 
- cada vegada que el contractista incompleixi terminis parcials, 

d’acord amb les previsions del PCAP, o quan la demora en el 

compliment d’aquells faci presumir raonablement la 
impossibilitat del compliment del termini total. 

 
i) Aquesta llibertat de tria alternativa que la llei atribueix a l’òrgan de 

contractació per a la resolució del contracte o per a la imposició de 

penalitats s’explica, conforme declara la STSJ de les Illes Canàries, 
Santa Cruz de Tenerife, de 6.4.05 (RJ 102900) perquè: 

 
... la ley  no se conforma con reconocer a la 
Administración la facultad de resolver el contrato cuando 

el contratista incumple sus obligaciones, puesto que 
trata, antes que nada, de que ese incumplimiento no se 

produzca, autorizando a aquélla para poner en juego, 
con este fin, sus poderes de coerción y para imponer 
sanciones que muevan al contratista a evitar su situación 

de incumplimiento, siendo exponente de ello que el 
artículo 96.3 TRLCAP permita a la Administración, en 

caso de incumplimiento imputable al contratista, optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la 
imposición de penalidades en caso de incumplimiento 

parcial, lo cual equivale a que el incumplimiento por el 
contratista de cualquier cláusula contenida en el contrato 

no aboca sin más a la resolución, sino que se traduce en 
una facultad de opción de la Administración en orden a 
forzar el cumplimiento estricto de lo pactado mediante la 
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imposición de sanciones o a acordar la resolución con 

pérdida de la fianza prestada por el contratista, opción 
que la Administración puede ejercitar libremente, en 
función de las circunstancias de cada caso.  

 
 

1.2. Règim específic d’imposició de penalitats al concessionari. 
 
Disposa l’article 264 LCSP, per al contracte de concessió d’obres, que els 

PCAP establiran un catàleg d’incompliments de les obligacions del 
concessionari, distingint entre els de caràcter greu i lleu. Hauran de 

considerar-se penalitzables: 
 

a) l’incompliment total o parcial de les prohibicions establertes en la 
LCSP; 
 

b) l’omissió d’actuacions que fossin obligatòries conforme a la LCSP i, en 
particular,  

 
- l’incompliment dels terminis per a l’execució de les obres;  

 

- l’incompliment dels deures d’ús, policia i conservació de l’obra 
pública;  

 
- la interrupció injustificada, total o parcial, de la seva utilització, 

i  

 
- el cobrament a l’usuari de quantitats superiors a les 

autoritzades.  
 
L’òrgan de contractació podrà imposar penalitats de caràcter econòmic, que 

s’establiran en els plecs de forma proporcional al tipus d’incompliment i a la 
importància econòmica de l’explotació. El límit màxim de les penalitats a 

imposar no podrà excedir del 10 per 100 del pressupost total de l’obra 
durant la fase de la seva construcció. En la fase d’explotació el límit màxim 
de les penalitats anuals no podrà excedir del 20 per 100 dels ingressos 

obtinguts per l’explotació de l’obra pública durant l’any anterior. Si la 
quantia del dany causat és superior a l’anterior penalitat màxima  

s’ampliarà el límit fins al valor del dany causat. 
 
Els incompliments greus donaran lloc, a més, a la resolució de la concessió 

en els casos previstos en el corresponent plec. 
 

En els plecs s’establiran els incompliments greus que puguin donar lloc al 
segrest temporal de la concessió, amb independència de les penalitats que 
en cada cas procedeixin per raó de l’incompliment. 
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Durant la fase d’execució de l’obra el règim de penalitats a imposar al 

concessionari serà l’establert en l’article 192 LCSP (qualitatives i 
quantitatives per incompliment de terminis parcials). 
 

Amb independència del règim de penalitats previst en el plec, 
l’Administració podrà també imposar al concessionari multes coercitives 

quan persisteixi en l’incompliment de les seves obligacions, sempre que 
hagués estat requerit prèviament i no les hagués complert en el termini 
fixat. A falta de determinació per la legislació específica, l’import diari de la 

multa serà de 3.000.- €. 
 

 
2. EL SEGREST DEL SERVEI: PROCEDIMENT, DURADA I EFECTES. 

 
Entre les sancions que poden imposar-se al concessionari de serveis públics 
per incompliment del contracte està la intervenció temporal del servei, 

regulada als articles 254 a 259 del ROAS. Ara bé, el segrest no sempre és 
una sanció sinó que pot tenir un doble caràcter: 

 
a) sancionador: quan porti causa d'un incompliment del contracte per 

part del concessionari del qual se'n deriva una pertorbació del servei 

o una lesió dels interessos dels usuaris i l'administració no decideix la 
resolució del contracte. En aquest cas l’Administració pot acordar la 

resolució del contracte o bé intervenir el servei fins que aquelles 
causes desapareguin. 
 

b) no  sancionador: quan el servei sigui pertorbat per causes fortuïtes o 
de força major que el concessionari no pugui superar pels seus propis 

mitjans.  
 
En ambdós casos, en virtut de la intervenció substitutòria, l’ens concedent 

s’encarrega directament, de manera temporal, del funcionament del servei.  
 

Quan el segrest tingui caràcter sancionador s’activarà quan el contractista 
hagués incorregut en les infraccions greus que fixi el plec de clàusules 
d’explotació per bé que, amb caràcter general, ho són aquestes: 

 
a) les infraccions en la prestació del servei que el pertorbin o l’alterin 

greument en el volum o la qualitat sense arribar a la paralització. 
 

b) la desobediència per part del concessionari de les disposicions de la 

corporació sobre conservació de les instal·lacions quan posi en perill 
la prestació del servei o la seguretat dels usuaris. 

 
c) la resistència del concessionari a realitzar reformes preceptives 

ordenades per la corporació. 
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d) les que causin lesions a la seguretat, la salubritat o els interessos 
legítims dels usuaris.  

 

La circumstància o el fet que determina la intervenció del servei han de ser 
acreditats en un informe tècnic que adverteixi de la situació de la 

pertorbació o de la lesió que posa en perill la bona prestació del servei.  
 
Aquest informe, juntament amb la resolució del president de la corporació 

d’iniciació de l’expedient, s’ha de traslladar al concessionari perquè, en el 
termini de quinze dies, pugui al·legar el que consideri convenient als seus 

interessos. 
 

Si el ple de l’Ajuntament atengués les circumstàncies tècniques i jurídiques 
que poden determinar la intervenció, com a conseqüència de l’incompliment 
del concessionari, li ha d’advertir que, en el cas que no corregeixi la situació 

irregular en el termini de temps adequat, portarà a terme la intervenció. 
 

L’abast de la intervenció del servei pot ser parcial o total respecte de les 
obligacions incomplertes pel concessionari. 
  

Quant als seus efectes, ens diu l’article 258 ROAS que durant el temps del 
segrest l’ens local percep els drets dels usuaris i utilitza el mateix personal i 

material adscrit, sense alterar les condicions de prestació.  
 
L’ens local designa, també, un interventor tècnic que substitueixi totalment 

o parcial els elements directius de l’empresa, i l’explotació temporal 
s’efectua per compte i risc del concessionari, al qual s’ha de lliurar, en 

finalitzar la intervenció, el saldo actiu que resulti després d’haver-se satisfet 
totes les despeses, incloses les retribucions i els emoluments de 
l’interventor. 

 
En tot cas, l’empresari ha d’abonar a l’Administració els danys i perjudicis 

que efectivament li hagi irrogat.  
 
El nomenament de funcionari o funcionaris que hagin de desenvolupar les 

funcions interventores correspon a l'òrgan de contractació. 
  

La intervenció del servei dura fins que el concessionari estigui en 
condicions, a criteri de l’ens concedent, de seguir la gestió normal del 
servei, per bé que el concessionari pot sol·licitar l’acabament del segrest si 

acredita estar en condicions de gestionar normalment el servei i així ho 
accepta la corporació. 

 
En tot cas, la duració màxima de la intervenció ha de ser: 
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a) la que estableixi el plec de clàusules i,  en absència de previsió, dos 

anys o, si és menor, 
 
b) un terç del termini que resti per a finalitzar la concessió (259.3.b 

ROAS).  
 

La LCSP esmenta el segrest del contracte de concessió de serveis en l’article 
293, i ho fa en els termes següents: 
 

Quan el contracte recaigui sobre un servei públic, si per 
causes alienes al concessionari o bé de l’incompliment 

per part d’aquest  se’n derivés pertorbació greu i no 
reparable en el servei, l’Administració podrà acordar el 

segrest o intervenció d’aquest en els termes de l’article 
263 LCSP. En tot cas, el contractista haurà d’abonar a 
l’Administració els danys i perjudicis que efectivament li 

hagués ocasionat. 
 

  
3. EL SEGREST DE LA CONCESSIÓ D’OBRA. 
 

Les prerrogatives i drets de l'Administració vénen definits en els articles 261 
a 264 LCSP. D'acord amb l'article 261.g) LCSP és prerrogativa de l'òrgan de 

contractació assumir l'explotació de les obres en els supòsits en els que es 
produeixi el segrest de la concessió. 
 

D’acord amb l’article 263 LCSP el segrest o intervenció de la concessió 
consisteix en l'explotació directa de l'obra pública, substituint el 

concessionari, en supòsits particularment greus tals com  
 

... quan el concessionari no pugui fer front, 

temporalment i amb greu dany social, a l'explotació de 
l'obra per causes alienes a ell mateix, o bé quan 

incorregués en un incompliment greu de les seves 
obligacions que posés en perill l'explotació.  

 

Requereix un expedient contradictori en el que s'atorgui audiència prèvia al 
concessionari, així com la possibilitat d’esmenar la deficiència. El segrest 

requereix atorgar audiència prèvia al concessionari. D’altra banda, abans 
d’iniciar-se el procediment, quan el segrest portés causa d’un incompliment 
greu de les obligacions del concessionari que posés en perill l'explotació, 

caldrà atorgar-li un termini de correcció de deficiències, abans del tràmit 
d’audiència.  

 
Efectuat el segrest correspon a l’òrgan de contractació l’explotació directa 
de l’obra pública i la percepció de la contraprestació establerta, podent 
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utilitzar el mateix personal i material del concessionari. Observi’s que aquí 

es produeix una primera diferència amb el segrest de la concessió de 
serveis públics, en el que l’ens local ve obligat a utilitzar el mateix personal i 
material adscrit. 

 
L'obra pública passa a explotar-se directament per l'òrgan de contractació a 

través d'uns interventors que substituiran el personal directiu de la 
concessionària. L'administració també passa a percebre la retribució, podent 
utilitzar els mitjans personals i materials del concessionari en l'explotació, si 

bé l'explotació de l'obra té lloc per compte i risc del concessionari. 
 

Serà el PCAP el que determinarà els incompliments greus que puguin donar 
lloc al segrest (art. 264.4).   

 
El segrest és sempre temporal, per la duració que determini l'òrgan de 
contractació, sense que pugui excedir de tres anys. També aquí es produeix 

una diferència respecte del règim del segrest o intervenció temporal 
regulada en els articles 254 a 259 del ROAS respecte de la concessió de 

serveis públics, en la que la duració màxima es subsumeix als termes 
pactats en el plec de clàusules d'explotació i, en absència de previsió es diu, 
no podrà excedir de dos anys ni de la tercera part del termini que resti per 

a finalitzar la concessió (art. 259.3.b ROAS). 
 

Transcorregut el termini fixat per al segrest sense que el concessionari 
hagués garantit l’assumpció completa de les seves obligacions, l’òrgan de 
contractació resoldrà el contracte de concessió.  

 
 

4. LA DECLARACIÓ D’INSOLVÈNCIA. 
 
La declaració d’insolvència té dos tractaments diferenciats a la LCSP: d’una 

banda, és prohibició de contractar; de l’altra, és causa de resolució del 
contracte ja perfeccionat.  

 
 
4.1. La declaració de concurs com a prohibició de contractar. 

 
Disposa l’article 71.1.c) LCSP que no podran contractar amb el sector públic 

les persones en les quals concorri alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari; un concurs és 

voluntari quan és sol·licitat pel deutor, i és necessari quan és 
sol·licitat pel creditor. 

 
b) haver estat declarades insolvents en qualsevol procediment, 
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c) trobar-se declarades en concurs, llevat que en aquest hagués adquirit 

eficàcia un conveni o s’hagués iniciat un expedient d’acord 
extrajudicial de pagaments,  

 

d) estar subjectes a intervenció judicial, o  
 

e) haver estat inhabilitades conforme a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, 
Concursal (LC), sense que hagués conclòs el període d’inhabilitació 
fixat en la sentència de qualificació del concurs.  

 
Les prohibicions per contractar són també prohibicions per ser cessionari 

d’una concessió, com veurem en el moment oportú. 
 

Les prohibicions per contractar són també aplicables a les concessions 
demanials, des del moment que l’article 94 LPAP in fine, que té el caràcter 
de legislació bàsica, declara que 

 
En cap cas no podran ser titulars de concessions 

demanials les persones en les quals concorri alguna de 
les prohibicions de contractar regulades en el TRLCSP. 

 

Quan parlem de les causes de resolució analitzarem, a la llum de l’article 94 
LPAP, com afecta a la concessió demanial la prohibició per contractar 

sobrevinguda, això és, aquella que no existia quan s’adjudicà la concessió i 
que sobrevé posteriorment, abans de la seva extinció. 
 

Hem de precisar, encara, que tot el que s’acaba de dir respecte de les 
concessions demanials és aplicable, també, a les autoritzacions o llicències 

sobre el domini públic.  
 
 

4.2. La declaració de concurs com a causa de resolució: excepcions. 
 

4.2.1. Introducció. 
 
La declaració de concurs i la declaració d’insolvència en qualsevol altre 

procediment és també causa de resolució dels contractes ja perfeccionats i, 
per tant, de les concessions d’obres i de serveis, conforme a l’article 

211.1.b) LCSP.  
 
També és causa de resolució de les concessions demanials, encara que no 

figuri entre les que enumera l’article 100 LPAP, per imperatiu de l’article 94 
in fine LPAP (causa de resolució sobrevinguda), com veurem quan estudiem 

les causes de resolució.  
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L’article 67 LC, fa una remissió a la legislació de contractes del sector 

públic, pel que fa als efectes del concurs sobre els contractes administratius 
i els privats de l’Administració, quan declara: 

  

1. Los efectos de la declaración de concurso sobre los 
contratos de carácter administrativo celebrados por el 

deudor con Administraciones públicas se regirán por lo 
establecido en su legislación especial. 
 

2. Los efectos de la declaración de concurso sobre los 
contratos de carácter privado celebrados por el deudor 

con Administraciones públicas se regirán en cuanto a sus 
efectos y extinción, por lo establecido en esta Ley. 

 
Ara bé, encara que la declaració d’insolvència o de concurs sigui causa de 
resolució, no sempre aqueixa resolució serà obligatòria per a l’òrgan de 

contractació, ja que la llei preveu uns mecanismes que tendeixen a 
conservar la concessió fins i tot en aquesta casos.  

 
4.2.2. La prossecució del contracte, tot i la declaració de concurs. 
 

La declaració d’insolvència en qualsevol procediment i, en cas de concurs, 
l’obertura de la fase de liquidació, donaran sempre lloc a la resolució del 

contracte (article 212.2 LCSP). Es tracta, en conseqüència, d’un acte degut; 
d’una causa de resolució automàtica o potestat reglada municipal que no 
pot ser actuada de cap més manera que la indicada per la llei. Però encara 

que la causa de resolució sigui automàtica, requerirà la tramitació del 
corresponent procediment de resolució. 

 
Ara bé, en cas de declaració de concurs l’Administració potestativament 
continuarà el contracte si raons d’interès públic així ho aconsellen, sempre i 

quan el contractista prestés les garanties addicionals suficients per a la seva  
execució (article 212.5 LCSP). En tot cas s’entendrà que són garanties 

suficients: 
 

a) una garantia complementària d’almenys el 5 per 100 del preu del 

contracte que haurà de prestar-se en qualssevol de les formes 
contemplades a l’article 108 LCSP. 

 
b) El dipòsit d’una quantitat en concepte de fiança, que es realitzarà 

segons l’establert a l’article 108.1.a) LCSP, i que quedarà constituïda 

com a clàusula penal per al cas d’incompliment del contractista. 
 

Es tracta d’una novetat important respecte de la legislació immediatament 
anterior, la qual només feia esment a la necessitat de prestar-se garanties 
suficients, sense especificar quines, mentre que ara la LCSP les concreta. 
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D’altra banda, desapareix la frase “mentre no es produeixi l’obertura de la 

fase de liquidació”; a partir d’ara el contracte el contracte podrà prosseguir, 
a voluntat de l’Administració, encara que es produeixi l’obertura de la fase 
de liquidació. 

 
Disposa, en fi, l’article 213.5 LCSP que en tot cas l’acord de resolució 

contindrà pronunciament exprés sobre la procedència o no de la pèrdua, 
devolució o cancel·lació de la garantia que, en el seu cas, hagués estat 
constituïda. I el 213.3 declara que quan el contracte es resolgui per 

incompliment culpable del contractista li serà incautada la garantia. 
 

Una altra novetat important de la LCSP és que en l’article 213.5 abans 
transcrit desapareix el que fins ara ha establert l’article 225.4 TRLCSP, i és 

que “només s’acordarà la pèrdua de la garantia en cas de resolució del 
contracte per concurs del contractista quan el concurs hagués estat 
qualificat com a culpable.  Aquesta exigència ens ha obliga, fins ara, a 

acudir a la LC: 
 

a) d’acord amb l’article 163 LC el concurs es qualifica de culpable quan 
en la generació o agravació de l’estat d’insolvència ha mediat dol o 
culpa greu del deutor, dels seus representants legals, administradors, 

liquidadors o apoderats. 
 

b) en altre cas el concurs es qualifica com a fortuït (article 163.1 LC). 
Quan la causa de resolució sigui el concurs fortuït es retornarà la 
garantia. 

 
Només el concurs culpable ha comportat, fins ara, la pèrdua de la garantia 

en cas de resolució del contracte, conforme establia l’article 225.4 TRLCSP. 
Ara aquesta exigència desapareix i es simplifica el règim jurídic aplicable, 
que sempre comportarà, en cas de resolució per concurs, la pèrdua de la 

garantia, es qualifiqui aquest de culpable o de fortuït, la qual cosa es 
celebra, ja que no tenia cap sentit que s’hagués de retornar la garantia al 

contractista, quan el concurs es qualificava de fortuït,  i al mateix temps 
hagués d’indemnitzar l’Administració pels danys i perjudicis ocasionats.  
  

 
5.  LA CESSIÓ DEL CONTRACTE PER CEDENT CONCURSAT. 

 
La cessió del contracte només la pot fer l’Adjudicatari, tant amb el TRLCSP 
com amb la nova llei, així es desprèn explícitament del text de la LCSP. La 

cessió de contracte per part d’adjudicatari concursat és una mesura més 
encaminada a pal·liar la crisi de les concessions, sense necessitat d’acudir a 

la seva resolució o extinció. Així es desprenia de l’article 226 TRLCSP, que 
fou modificat pel RDL 6/2010, de 9 d’abril, de mesures  per a l’impuls de la 
recuperació econòmica i de l’ocupació, en el sentit d’eximir del requisit 
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d’haver executat el 20 per 100 del contracte quan la cessió es produeixi 

trobant-se l’adjudicatari en concurs, fins i tot si s’hagués obert la fase de 
liquidació.  
 

Es tracta, en efecte, de mantenir el vincle contractual, per bé que novant 
subjectivament la persona del contractista, en aquests casos. 

 
La pròpia exposició de motius del RDL 6/2010 confessà que el seu objectiu 
és facilitar la continuïtat de la relació contractual amb l’Administració als 

contractistes que haguessin sol·licitat la declaració de concurs de creditors 
voluntari: 

 
En concreto, el artículo 4 reforma la Ley 30/2007, de 30 

de octubre, de contratos del sector público, con el 
objetivo de facilitar la continuidad de la relación 
contractual con la Administración a los contratistas que 

hayan solicitado la declaración de concurso de 
acreedores voluntario y que éste haya adquirido eficacia 

en un convenio; además, como novedad, se permite la 
devolución de la garantía depositada por un contratista 
en el marco de un proceso de contratación pública en 

caso de resolución del contrato cuando la ejecución de la 
prestación no se hubiera interrumpido hasta el momento 

de la declaración de insolvencia y el concurso no hubiera 
sido calificado como culpable, y se facilita la cesión del 
contrato, aunque el cedente no tenga ejecutado al 

menos el 20 por ciento de su importe, si éste hubiera 
solicitado la declaración de concurso voluntario. A su 

vez, en el artículo 5, de forma equivalente, se modifica la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones, para permitir la continuidad de las 

subvenciones concedidas a las empresas que hayan 
solicitado la declaración de concurso de acreedores 

voluntario y que éste haya adquirido la eficacia en un 
convenio. 

   

Avui, l’article 214.2.b) LCSP continua establint que els drets i obligacions 
que dimanin dels contractes podran ser cedits per l’adjudicatari a un tercer 

sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no haguessin 
estat raó determinant de l’adjudicació del contracte, i de la cessió no resulti 
una restricció efectiva de la competència en el mercat. No podrà autoritzar-

se la cessió a un tercer quan aquesta suposi una alteració substancial de les 
característiques del contractista, si aquestes constituïren un element 

substancial del contracte. 
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Ara, tanmateix, l’article 214 LCSP exigeix necessàriament que el PCAP 

estableixi que els drets i obligacions que dimanen del contracte podran ser 
cedits. Encara més, és necessari, per ser possible, que la cessió contractual 
obeeixi a una opció inequívoca dels plecs. Es tracta de superar l’escull que 

comporta la Directiva 2014/24/UE, la qual dificulta les modificacions 
subjectives dels contractes. 

 
Com fins ara, per tal que els adjudicataris puguin cedir els seus drets i 
obligacions a tercers hauran de complir-se els requisits següents: 

 
a) que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la 

cessió. 
 

b) que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del 
contracte o, quan es tracti de contractes de concessió, tant d’obres 
com de serveis, que hagi efectuat la seva explotació durant almenys 

una cinquena part del termini de duració del contracte. No serà 
d’aplicació aquest requisit si la cessió es produeix trobant-se 

l’adjudicatari en concurs, fins i tot si s’hagués obert la fase de 
liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat per assolir un acord 
de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada 

de conveni, en els termes previstos a la legislació concursal. No 
obstant això, el creditor pignoratici o l’hipotecari podrà sol·licitar la 

cessió en aquells supòsits en què els contractes de concessió d’obres 
i de serveis els plecs prevegin, mitjançant clàusules inequívoques, la 
possibilitat de subrogació d’un tercer en tots els drets i obligacions 

del concessionari en cas de concurrència d’algun indici clar i 
predeterminat de la inviabilitat, present o futura, de la concessió, 

amb la finalitat d’evitar la resolució anticipada. 
 

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l’Administració i 

la solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, 
havent d’estar degudament classificat si aquest requisits fou exigit al 

cedent, i no incorre en cap causa de prohibició de contractar. 
 

d) Que la cessió es formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en 

escriptura pública. 
 

e) que el cessionari tingui la capacitat i la solvència que resulti exigibles, 
havent d’estar degudament classificat si aquest requisit s’hagués 
exigit al cedent, i no estar incurs en cap causa de prohibició per 

contractar. 
 

f) que la cessió es formalitzi, entre adjudicatari i cessionari, en 
escriptura pública. 
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6. CAUSES I EFECTES DE LA RESOLUCIÓ DE LES CONCESSIONS. 

 
 
6.1. Causes de resolució imputables al contractista. 

 
Conforme als articles 211 i 279 LCSP11 i l’article 260 ROAS, les concessions 

d’obra i de serveis s’extingeixen per causa imputable al concessionari, en 
els casos següents: 
 

a) per mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o 
extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista [articles 

211.1.a) i 212.3 LCSP]. En el primer cas (mort o incapacitat 
sobrevinguda del contractista individual) l’Administració pot acordar 

la continuació del contracte amb els seus hereus o successors. Quan 
s’extingeix la personalitat jurídica de la societat cal tenir en compte el 
que preveu l’article 98 LCSP:  

 
- que en els casos de fusió el contracte romandrà vigent amb 

l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que dimanin del 
contracte.  

 
- que en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió 

d’empreses o branques de l’activitat d’aquestes, continuarà el 
contracte amb l’entitat a la qual s’atribueixi, que quedarà 
subrogada en els drets i obligacions que dimanin d’aquest, 

sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de 
prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se 

l’adjudicació, o que les diverses societats beneficiàries de les 
operacions anteriors es responsabilitzin solidàriament de 
l’execució del contracte. Quan no sigui possible la subrogació 

per no reunir la societat resultant la solvència necessària es 
resoldrà el contracte, considerant-se a tots els efectes com una 

resolució per culta de l’adjudicatari. 
 

b) per declaració de concurs o declaració d’insolvència en qualsevol 

procediment [article 211.1.b) LCSP]. 
 

c) per execució hipotecària declarada deserta o per impossibilitat 
d’iniciar el procediment d’execució hipotecària per falta d’interessats 
autoritzats en els casos en què així procedís [articles 279.a) i 294.a) 

LCSP].   
   

                                                 
11 L’article 294 LCSP no preveu cap supòsit de resolució específic del contracte de concessió 
de serveis per causa imputable al concessionari. 
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d) per demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 

La novetat és que, ara, l’endarreriment injustificat sobre el pla de 
treballs establert en el plec o en el contracte, en qualsevol activitat, 
per un termini superior a un terç del termini de duració inicial del 

contracte, incloses els possibles pròrrogues, és causa de resolució en 
tot cas [article 211.1.d) LCSP].   

 
e) per incompliment de l’obligació principal del contracte [articles 

260.1.e) ROAS, 136.1.b) RSCL i 211.1.f) LCSP] i per incompliment de 

les restants obligacions contractuals essencials que s’haguessin 
qualificat així en el PCAP o en el contracte, quan concorrin ambdós 

requisits següents: 
 

- que aquestes obligacions essencials respectin el límit de 
l’article 34.1 LCSP respecte de la llibertat de pactes. 
 

- Que figurin enumerades de forma precisa, clara i inequívoca en 
els PCAP, no sent admissibles clàusules de tipus general. 

 
f) per impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part 

del contractista als treballadors que estiguessin participant en la seva 

execució, o l’incompliment de les condicions establertes en els 
convenis col·lectius per a aquests treballadors també durant 

l’execució del contracte (article 211.1.i) LCSP).  
 

g) per segrest o intervenció de la concessió per un termini superior a 

l’establert a l’article 263.3 LCSP, sense que el contractista hagués 
garantit l’assumpció completa de les seves obligacions [articles 

211.1.f) i 294.f) LCSP, 260.1.g) ROAS i 136.1.a) RSCL]. 
 

h) perquè el concessionari no presta el servei per si mateix (article 

260.1.f) ROAS), ja sigui perquè ha cedit la concessió sense 
autorització de l’ens concedent, ja sigui perquè ha transmès accions o 

participacions societàries alterant la direcció o el control de la societat 
o que comporten una modificació substancial de les condicions de 
l’atorgament del contracte [articles 241.j) i 260.1.f) ROAS]. 

 
 

6.2. Efectes de la resolució dels contractes. 
 
En termes genèrics per a tots els contractes, declara l’article 213.3 LCSP 

que quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista 
li serà confiscada la garantia i a més haurà d’indemnitzar a l’Administració 

els danys i perjudicis ocasionats en el que excedeixin de l’import de la 
garantia confiscada. La confiscació de la garantia, que com hem vist ja no 
s’excepciona ni tan sols quan el concurs hagués estat qualificat de fortuït, 
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és una novetat de la LCSP.  En tot cas l’acord de resolució contindrà 

pronunciament exprés sobre la procedència o no de la pèrdua, devolució o 
cancel·lació de la garantia que hagués estat constituïda (article 213.5 
LCSP).  

  
La disposició final novena de la LRJSP introduí una important modificació en 

el TRLCSP, donant una nova redacció a una dotzena dels seus articles. 
Aquesta modificació, que  afecta tant el contracte de concessió d’obres com 
el contracte de concessió de serveis es manté ara a la nova LCSP, com no 

podia ser altrament.  
 

Tant el TRLCSP com ara la LCSP prefereixen distingir entre unes causes de 
resolució imputables a l’Administració, i unes altres que no li són 

imputables, establint uns efectes jurídics diametralment diferents. Sense 
cap mena de dubte, de totes les modificacions introduïdes per aquesta DF 
9ª LRJSP la més important és la relativa als efectes de la resolució dels 

contractes. La seva importància rau en el fet que es tractà d’una primera 
transposició de la Directiva 2014/23/UE. Aquesta primera transposició era 

necessària per tal que el nostre dret intern fos totalment respectuós amb el 
risc operacional substancial que la Directiva exigeix, en tot cas, que es 
transfereixi al concessionari com a condició de possibilitat de la concessió, 

fins i tot en el moment de produir-se la seva resolució. 
 

Fins a l’entrada en vigor de la DF 9ª LRJSP12, quan calia resoldre un 
contracte de concessió, fos per causa imputable al concessionari o no, 
l’Administració li havia d’abonar obligatòriament l’import total i íntegre de 

les obres i inversions per ell efectuades i costejades fins aquell moment. 
Primer, doncs, calia valorar les inversions executades pel concessionari i, tot 

seguit, si la causa de resolució li era imputable, descomptar d’aquesta 
valoració l’import dels danys i perjudicis que el concessionari causant de la 
resolució hagués reportat a l’Administració o li pogués reportar en un futur 

immediat.  
 

L’Administració corria, doncs, amb l’obligació d’haver d’abonar al 
concessionari, amb càrrec al pressupost de l’entitat, les despeses relatives a 
unes inversions que, normalment, no haurien d’haver sortit mai de les 

arques públiques sinó de les dels usuaris o, si es prefereix, de les del 
concessionari, que en això consisteix el contracte de concessió. 

  
Fins a la LRJSP, doncs, el concessionari incomplidor ha tingut a les seves 
mans la clau per transformar el seu contracte de concessió, d’obres o de 

serveis, que són contractes d’activitat, en un contracte d’obres o de serveis, 

                                                 
12 Tot i que la LRJSP no entrà en vigor fins el 2.10.2016, la seva DF9ª ja ho va fer el 

22.10.2015 en tots els seus punts excepte el dotze, relatiu a l’Oficina Nacional d’Avaluació, 
que entrà en vigor el 2.4.2016. 
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que són contractes de resultat, i rescabalar-se, així, de forma immediata, 

de l’import d’unes inversions que no li haurien estat totalment restituïdes 
fins al final de la concessió. En conseqüència, amb la resolució de la 
concessió, ni que fos per causa imputable al concessionari, desapareixia el 

risc operacional. Efectivament, el fet que, provocant la resolució de la 
concessió, pogués el concessionari patrimonialitzar immediatament l’import 

de totes les obres i inversions per ell avançades comportava que es veiés 
alliberat del risc de demanda i, per extensió, del risc operacional -un risc 
que havia assumit lliurement quan s’obligà contractualment amb 

l’Administració- pel sol fet d’incomplir les seves obligacions contractuals, 
circumstància aquesta prou significativa com per veure’s temptat a provocar 

un incompliment que comportés la resolució del vincle tan aviat com les  
expectatives de negoci deixessin de ser les previstes en el moment de la 

licitació. Tot era una qüestió de números; tot es diferia, en última instància, 
a uns comptes de resultat. 
 

A partir de la DF 9ª LRJSP aquesta situació s’ha capgirat; ara el legislador fa 
un tractament diferenciat de les causes de resolució de les concessions, bo i 

distingint entre unes causes imputables a l’Administració i unes altres que 
no li són imputables, establint uns efectes jurídics diferents en funció que 
ens trobem davant d’unes o altres.   

 
La modificació legislativa es justifica des de tots els punts de vista. Sembla 

evident que quan la concessió es resol per causa imputable a 
l’Administració, ja sigui per incompliment de les seves obligacions 
contractuals o per rescat, supressió del servei, etc..., el concessionari ha de 

tenir dret a rescabalar-se de l’import total de la inversió per ell avançada; 
altrament es produiria un enriquiment injust en l’Administració. Però també 

sembla evident que la solució no pot ser la mateixa quan la concessió es 
resol per causa imputable al concessionari. D’aquí ve que la modificació 
introduïda en el TRLCSP per la DF 9ª LRJSP sigui molt ben acollida13. 

 
Ara l’article 280.1 in fine LCSP, com ja feia el 271 TRLCSP, disposa el 

següent: 
 

En tot cas s’entendrà que la resolució de la concessió no 

és imputable a l’Administració quan obeeixi a alguna de 
les causes previstes a les lletres a), b), i f) de l’article 

211 LCSP, així com a les lletres a) i f) de l’article 279. 
 
Aquests supòsits són els següents: 

 

                                                 
13 La DF 9ª LRJPAC modifica tant el contracte de concessió d’obra pública com el contracte 
de gestió de serveis públics.  
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b) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o 

l’extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista (article 
211.a). 
 

c) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol 
altre procediment (article 211.b). 

 
d) L’incompliment de l’obligació principal del contracte i l’incompliment 

de les altres obligacions contractuals essencials que s’haguessin 

qualificat així en el PCAP o en el contracte, quan concorrin ambdós 
requisits següents: 

 
- Que aquestes obligacions essencials respectin el límit de 

l’article 34.1 LCSP respecte de la llibertat de pactes. 
 

- Que figurin enumerades de forma precisa, clara i inequívoca en 

el PCAP, no sent admissibles clàusules de tipus general (article 
211.f). 

 
e) L’execució hipotecària declarada deserta o la impossibilitat d’iniciar el 

procediment d’execució hipotecària per falta d’interessats autoritzats 

en els casos en els que així procedeixi, d’acord amb l’establert a la 
llei (article 279.a). 

 
f) El segrest o intervenció de la concessió per un termini superior a 

l’establert a l’article 263.3 LCSP sense que el contractista hagués 

garantit l’assumpció completa de les seves obligacions (article 
279.f). 

 
Per la seva banda, l’article 280.1 in fine LCSP (concessió d’obres) estableix 
que en tot cas s’entendrà que no és imputable a l’Administració la resolució 

del contracte quan obeeixi a alguna de les causes establertes a les lletres 
a), b) i f) de l’article 211, així com a les causes establertes a les lletres a) i 

f) de l’article 27914.  
 
6.2.1. Efectes de la resolució per causa imputable a l’Administració. 

 
A sensu contrario hem d’inferir que la resolució de la concessió d’obres és 

imputable a l’Administració quan obeeixi a les altres causes dels articles 
211, 279 i 295 LCSP, ultra el mutu acord, de la lletra c) de l’article 211.1. 

                                                 
14 I el 295.1 in fine LCSP (concessió de serveis) estableix que en tot cas s’entendrà que no és 
imputable a l’Administració la resolució del contracte quan obeeixi a alguna de les causes 
establertes a les lletres a), b) i f) de l’article 211, així com a les causes establertes a les 
lletres a) i f) de l’article 295. 
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LCSP, i de les lletres d) i e) del mateix article, que el 279 exclou de la seva 

aplicació als contractes de concessió d’obres:: 
  

g) La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment 

pactats, quan no sigui possible modificar el contracte conforme als 
articles 204 i 205; o quan, tot i donar-se les circumstàncies 

establertes en l’article 205, les modificacions impliquin, aïlladament o 
conjunta, alteracions del preu del contracte en quantia superior, en 
més o en menys, al 20 per 100 del preu inicial del contracte, amb 

exclusió de l’IVA (article 211.1.g) LCSP). 
 

h) L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part 
del contractista als treballadors que participin en la seva execució, o 

l’incompliment de les condicions establertes en els convenis 
col·lectius en vigor per a aquests treballadors, també durant 
l’execució del contracte (article 211.1.i) LCSP). 

 
i) La demora superior a sis mesos per part de l’òrgan de contractació 

en el lliurament al concessionari de la contraprestació, dels terrenys 
o dels medis auxiliars als quals s’obligà segons els contracte (articles 
279.b) i 294.b) LCSP). 

 
j) El rescat de l’explotació de les obres per l’òrgan de contractació. 

S’entendrà per rescat la declaració unilateral de l’òrgan contractant, 
adoptada per raons d’interès públic per la qual doni per acabada la 
concessió, tot i la bona gestió del seu titular, per a la seva gestió 

directa per l’Administració. El rescat de la concessió requerirà, a 
més, l’acreditació de què la gestió directa és més eficaç i eficient que 

la concessional (articles 279.c i 294.c) LCSP) 
 

k) La supressió de l’explotació de les obres o del servei per raons 

d’interès públic (articles 279.d) i 294.d) LCSP). 
 

l) La impossibilitat d’explotació de les obres o del servei com a 
conseqüència d’acords adoptats per l’Administració concedent amb 
posterioritat al contracte (articles 279.e) i 294.e) LCSP). 

  
Conforme disposen els articles 280.1 i 295.1 LCSP, en els supòsits de 

resolució dels contractes de concessió d’obres i de serveis per causa 
imputable a l’Administració aquesta abonarà al concessionari en tot cas 
l’import de les inversions realitzades per raó de l’expropiació de terrenys15, 

                                                 
15 Aquesta obligació només s’excepciona en el cas que el concessionari incomplís les 

obligacions del beneficiari en les expropiacions i, en virtut de resolució judicial, amb 
independència de la seva data, l’Administració hagués de fer-se càrrec d’abonar les 
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execució d’obres de construcció i adquisició de béns que siguin necessaris 

per a l’explotació de l’obra objecte de la concessió, atenent al seu grau 
d’amortització. A aquest efecte, s’aplicarà un criteri d’amortització lineal. La 
quantitat resultant es fixarà dins del termini de tres mesos, llevat que se 

n’establís un altre en el plec de clàusules administratives particulars. 
 

En els supòsits de resolució produïda per rescat, supressió o impossibilitat 
d’explotació per causa imputable a l’Administració,  previstos a les lletres 
b), c), d) i e) dels articles 279.1 i 294.1 LCSP, i en general en els casos  que 

la resolució del contracte es produeixi per causa imputable a l’Administració, 
i sense perjudici del que acabem de veure que disposen els articles 280.1 i 

295.1 LCSP, disposen avui els articles 280.3 i 295.4 LCSP que 
l’Administració indemnitzarà el concessionari pels danys i perjudicis que se li 

irroguin, i que per a la determinació dels quals es tindrà en compte: 
 

a) el lucre cessant, o beneficis futurs que el concessionari deixarà de 

percebre, quantificant-los en la mitja aritmètica dels beneficis abans 
d’impostos durant un període de temps equivalent als anys que 

resten fins a la terminació de la concessió. En cas que el temps 
restant fos superior al transcorregut, es prendrà com a referència 
aquest darrer. 

 
La taxa de descompte aplicable serà la que resulti del cost de capital 

mig ponderat corresponent als darrers comptes anyals del 
concessionari. 
 

b) la pèrdua del valor de les obres i instal·lacions que no hagin de ser 
lliurades a l’Administració, considerant el seu grau d’amortització. 

  
6.2.2. Efectes de la resolució per causa no imputable a 
l’Administració. 

 
Ja hem vist que, en termes genèrics per a tots els contractes, declara 

l’article 213.3 LCSP que quan el contracte es resolgui per incompliment 
culpable del contractista li serà confiscada la garantia i, a més, aquest 
haurà d’indemnitzar a l’Administració els danys i perjudicis ocasionats en el 

que excedeixin de l’import de la garantia confiscada.  
 

En tot cas l’acord de resolució contindrà pronunciament exprés sobre la 
procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia que 
hagués estat constituïda (article 213.4 LCSP).  

 

                                                                                                                                               
indemnitzacions als expropiats, supòsit en el que aqueixes quantitats minorarien l’import de 
la indemnització.  
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La LCSP, quan es refereix a la confiscació de la garantia, en suprimir la 

distinció ja vista entre el concurs declarat culpable i el fortuït, ha superat 
l’antinòmia que es produïa entre aquest article 213 LCSP (abans el 225 
TRLCSP) i el 280 LCSP (abans 271 TRLCSP). Aquest darrer, que és norma 

especial per al contracte de concessió d’obres16 , declara explícitament en el 
seu apartat 4  que quan el contracte de concessió d’obres es resolgui per 

causa imputable al concessionari li serà incautada la garantia i, a més, 
haurà d’indemnitzar a l’Administració els danys i perjudicis ocasionats en el 
que excedeixi de l’import de la garantia incautada. És a dir, exactament el 

mateix que disposa l’article 213.3 LCSP, talc om acabem de veure   
 

Podria semblar que l’article 280.1 LCSP (abans 271.1 TRLCSP), abans de 
ser modificat per la LRJSP, establia gairebé el mateix que estableix avui. Les 

diferències entre ambdós redactats, tanmateix, no són de detall. Són 
aquestes: 

 

a)  en la seva redacció originària l’article 271.1 TRLCSP s’aplicava a 
tots els supòsits de resolució de les concessions d’obra, mentre 

que ara només s’aplica als supòsits de resolució per causa 
imputable al concessionari. 
 

b)  per a la determinació de l’import de les inversions que cal abonar 
al concessionari, abans calia atendre al seu grau d’amortització i a 

l’establert en el pla econòmic i financer, mentre que ara tan sols 
cal acudir al seu grau d’amortització. 

 

c)  Ara cal aplicar un criteri d’amortització lineal. 
 

La novetat legislativa és, doncs, importantíssima, ja que suposa un canvi 
substancial en el concepte indemnitzatori al qual tindrà dret, a partir d’ara, 
el concessionari. 

 
Continua establint l’article 280.1 LCSP que en els casos en què la resolució 

es produeixi per causes no imputables a l’Administració, l’import a abonar al 
concessionari per qualssevol de les causes possibles serà el que resulti de la 
valoració de la concessió, determinat conforme a l’article 281 LCSP.  

 
Per la seva banda, l’article 295.1 in fine LCSP disposa avui que quan la 

resolució de contracte de concessió de serveis obeeixi a causes no 
imputables a l’Administració, l’import a abonar al contractista per raó de 
l’expropiació de terrenys, execució d’obres i adquisició de béns que hagin de 

revertir a l’Administració serà el que resulti de la valoració de la concessió, 
determinat conforme disposa l’article 281 LCSP. És a dir, que s’unifiquen 

                                                 
16 D’igual manera que l’article 295.1 LCSP, per al contracte de concessió de serveis. 
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ambdós règims indemnitzatoris per a totes les concessions contractuals: 

d’obres i de serveis. 
  
6.2.3. Efectes específics per al concessionari d’obres. 

  
Conforme a l’article 280.4 LCSP l’òrgan de contractació podrà també 

acordar la resolució dels contractes d’explotació comercial atorgats pel 
concessionari per a l’aprofitament de les zones complementàries o per a 
l’explotació comercial, abonant la indemnització que en el seu cas 

correspongués, amb càrrec al concessionari, quan la resolució es produeixi 
per causa que li sigui imputable. Es tracta, en qualsevol cas, d’una opció de 

l’òrgan de contractació, que pot triar entre la resolució d’aquests contractes 
i mantenir-los vigents, supòsit en el qual els titulars del dret a 

l’aprofitament quedaran obligats front a l’òrgan de contractació en els 
mateixos termes en els que ho estiguessin amb el concessionari, sense 
perjudici d’arribar a mutus acords en la revisió del contracte d’aprofitament. 

 
6.2.4. Efectes específics per al concessionari de serveis. 

 
Com ja hem avançat, considerem que els efectes de la resolució dels 
contractes de concessió de serveis públics, singularment previstos a l’article 

261 ROAS, que és l’article equivalent al 137 RSCL, es veuen avui desplaçats 
pel que preveuen els articles 280 a 282 i 295.1 LCSP. Creiem, d’altra 

banda, que aquest article ha derogat el 137 RSCL. No podem ignorar, en 
darrer lloc, que aquest  nou article 281 incorpora no poques de les 
previsions de l’article 137 RSCL, la qual cosa vol dir que aquest darrer 

article, d’un reglament de 1955, no solament ha resultat d’aplicació fins ara, 
sinó que la pràctica ha demostrat que constituïa una bona fórmula o solució 

en els supòsits de crisi de les concessions de serveis públics, des del 
moment que, ara, s’eleva a rang de llei i es fa extensiu, a més, a les 
concessions d’obra pública. 

  
Declarava aquest article que l’extinció de la concessió per causa imputable 

al concessionari comportava la terminació del contracte, el consegüent 
cessament de la gestió del concessionari i se’n derivaven els efectes 
següents: 

 
a) la confiscació dels elements afectats al servei per tal d’assegurar la 

prestació d’aquest i la convocatòria de licitació per adjudicar-lo de 
nou.  

 

b) en el termini d’un mes des de l’extinció, l’òrgan de contractació havia 
d’incoar un expedient de taxació de la concessió amb la intervenció 

del concessionari. En defecte d’acord taxava el Jurat d’Expropiació. 
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c) el valor de la concessió s’havia de fixar tenint en compte el termini de 

vigència que resti i el deteriorament experimentat per les 
instal·lacions, béns i elements i la situació d’aquests, atès el caràcter 
revertible o no. 

 
d) acordada la taxació o aprovada pel Jurat, l’òrgan de contractació 

havia de convocar en el termini d’un mes una licitació sobre 
l’esmentada base, per tal d’adjudicar de nou la concessió d’acord amb 
el mateix plec de clàusules  que regia amb anterioritat, i el producte 

de la licitació s’havia de lliurar al concessionari. 
 

e) si la primera licitació restava deserta, se n’havia de convocar una 
segona amb una baixa del 25 per 100 del preu de la taxació i, si 

també restava deserta, els béns i les instal·lacions passaven 
definitivament a l’ens local sense pagament d’indemnització.  

 

6.3. El procediment de l’article 281 LCSP i el valor de la concessió. 
 

Com ja hem dit, aquest procediment, que pràcticament no ha sofert cap 
variació respecte del previst en el TRLCSP, és específic de les concessions 
d’obres, per bé que l’article 295.1 LCSP el fa també aplicable de manera 

obligatòria als contractes de concessió de serveis. En un i altre cas el 
supòsit de fet per a la seva aplicació és la resolució de la concessió per 

causes no imputables a l’Administració. En aquest cas, l’òrgan de 
contractació haurà de licitar novament la concessió, sent el tipus de licitació 
el que resulti de l’article 282, tal com veurem a continuació. La licitació es 

realitzarà mitjançant subhasta a l’alça, sent l’únic criteri d’adjudicació el 
preu. 

 
Si la primera licitació queda deserta se’n convoca una segona en el termini 
d’un mes, sent el tipus de licitació el 50 per 100 de la primera. 

 
L’adjudicatari de la licitació haurà d’abonar l’import d’aquesta en el termini 

de dos mesos des que s’hagi adjudicat la concessió. En el supòsit que no 
s’aboni el citat import en el termini indicat, l’adjudicació quedarà sense 
efecte, adjudicant-se al següent licitador per ordre o, en el cas de no haver 

més licitadors, declarant la licitació deserta. 
 

La convocatòria de la licitació podrà realitzar-se sempre que s’hagi incoat 
l’expedient de resolució, si bé no podrà adjudicar-se fins que aquest no 
s’hagués conclòs. En tot cas, des de la resolució de la concessió a l’obertura 

de les ofertes de la primera licitació no podrà transcórrer un termini 
superior a tres mesos. 

 
Podrà participar en la licitació tot empresari que hagués obtingut l’oportuna 
autorització administrativa en els termes previstos a l’article 275.2 LCSP. 
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El valor de la concessió, en el supòsit que la resolució obeeixi a causes no 

imputables a l’Administració, serà el que resulti de l’adjudicació de les 
licitacions. L’Administració abonarà al primitiu concessionari el valor de la 
concessió en el termini de tres mesos des que s’hagi realitzat l’adjudicació 

de la concessió o des que la segona licitació hagués quedat deserta. 
 

Si la segona licitació quedés deserta, el valor de la concessió serà el tipus 
d’aquesta, sense perjudici de la facultat del concessionari originari o dels 
creditors titulars al menys d’un 5% del passiu exigible de la concessionària, 

en el termini màxim de tres mesos des que la licitació quedà deserta, de 
presentar un nou comprador que aboni almenys el citat tipus de licitació 

supòsit en el qual el valor de la concessió serà l’import abonat pel nou 
comprador. 

 
Veiem, doncs, que amb aquest nou règim jurídic el concessionari al qual se 
li resol la concessió per causes a ell imputables, només té dret a què se li 

abonin les inversions per ell efectuades, no en el seu valor residual, com 
succeïa fins ara, sinó en funció dels fluxos futurs de caixa pels anys de 

concessió que restessin en el moment de la resolució. Aquest valor de la 
concessió es veurà encara reduït en un 50 per 100 si la primera licitació fos 
declarada deserta. 

 
En tot cas el nou concessionari es subrogarà en la posició del primitiu 

quedant obligat a la realització de les actuacions vinculades a les 
subvencions de capital percebudes quan no s’hagués acomplert la finalitat 
per a la que es van concedir. 

 
El contracte resultant de la licitació tindrà en tot cas la natura de contracte 

de concessió d’obra pública –o de gestió de serveis públics-  sent les 
condicions d’aquest les establertes en el contracte primitiu resolt, fins i tot 
el termini de duració. 

  
 

6.4. Determinació del tipus de licitació. 
 
Conforme a l’article 282 LCSP, per a la fixació del tipus de la primera 

licitació en els supòsits de resolució de concessions per causes no 
imputables a l’Administració, es distingirà, en primer lloc, si la resolució té 

lloc abans o després de la finalització de la construcció. 
 
Si la construcció ha finalitzat, s’entén que ja s’ha iniciat la fase d’explotació 

i, en conseqüència, que es coneixen els fluxos de caixa de l’explotació. En 
aquest cas, el tipus es determinarà en funció dels fluxos futurs de caixa que 

es prevegi obtenir per la societat concessionària, per l’explotació de la 
concessió en el període que resta, des de la resolució del contracte fins a la 
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seva reversió, actualitzats al tipus de descompte de l’interès de les 

obligacions del Tresor a deu anys, incrementat en 300 punts bàsics17. 
 
Es prendrà com a referència per al càlcul d’aquest rendiment mig les 

darreres dades disponibles publicades pel Banc d’Espanya en el Butlletí del 
Mercat de Deute Públic. 

 
Els fluxos nets de caixa futurs es quantificaran en la mitja aritmètica dels 
fluxos de caixa obtinguts per l’entitat durant un període de temps 

equivalent als anys que restin fins a la terminació. En el cas que el temps 
restant fos superior al transcorregut, es prendrà com a referència aquest 

darrer. No s’incorporarà cap actualització de preus en funció de la inflació 
futura estimada. 

 
El valor dels fluxos de caixa serà el que el Pla General de Comptabilitat 
estableix en l’Estat de Fluxos d’Efectiu com a Fluxos d’Efectiu de les 

Activitats d’Explotació sense computar en cap cas els pagaments i 
cobraments d’interessos, els cobraments de dividends i els cobraments o 

pagaments per impost sobre beneficis. 
 
En canvi, si la construcció no ha finalitzat, encara no es coneixeran els 

fluxos de caixa. Per tant, no es podran tenir en compte a l’hora de valorar la 
construcció, sinó que caldrà acudir a l’import de la inversió executada. 

 
Ara bé, com sigui que si acudíssim a l’import de la inversió executada 
estaríem convertint el contracte de concessió en un contracte de resultat, 

desdenyant el risc de demanda que voluntàriament va assumir el 
concessionari i es va obligar davant l’Administració, l’article 282.e) LCSP 

preveu que si la resolució del contracte es produeix abans de la terminació 
de la construcció de la infraestructura, el tipus de licitació serà el 70 per 
100 de l’import equivalent a la inversió executada. És a dir, que en el millor 

dels casos el concessionari a qui se li resolgui la concessió per causa que li 
sigui imputable, si aquesta resolució té lloc abans d’iniciar-se la fase 

d’explotació, perdrà un import del 30 per 100 de la inversió executada. En 
el millor dels casos, ja que l’import del 70 per 100 restant serà, simplement 
el tipus de licitació del nou expedient de contractació. 

 
A aquests efectes la llei concreta que per inversió executada s’entendrà  

l’import que figuri en els darrers comptes aprovats incrementats en la 
quantitat resultant de les certificacions cursades des del tancament de 
l’exercici dels darrers comptes aprovats fins el moment de la resolució. 

                                                 
17 300 punts bàsics són 3 punts percentuals. Les obligacions de l’Estat a 10 anys, durant el 
mes de febrer de 2017, per exemple, són de 1,73%. Aquest percentatge, incrementat amb 3 

punts, comportaria que els fluxos de caixa s’haurien d’actualitzar a un tipus d’interès del 
4,73%, si la resolució hagués tingut lloc durant el mes de febrer de 2017. 
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D’aquest import es deduirà el corresponent a les subvencions de capital 

percebudes pel beneficiari, la finalitat de les quals no s’hagués acomplert. 
 
La importància d’aquest article rau en el fet que no valora la inversió feta 

pel concessionari, per ella mateixa, sinó per remissió als fluxos futurs de 
caixa, en cas que hagués començat la fase d’explotació, els quals es 

quantifiquen en la mitja aritmètica dels fluxos obtinguts durant els anys 
d’explotació de la concessió. La raó de ser d’aquest canvi tan radical i 
profund en la valoració de les inversions fetes pel concessionari, si més no 

en el cas que la concessió es resolgui per causa no imputable a 
l’Administració, cal buscar-lo en la Directiva 2014/23/UE, de 28 de març de 

2014, relativa a l’adjudicació dels contractes de concessió (Directiva 
2014/23).  

  
Sabem que, d’acord amb la Directiva 2014/23, els contractes seran de 
concessió d’obres o de serveis quan la seva contrapartida consisteixi  

 
a) o bé en el dret a explotar les obres o els serveis objecte del 

contracte,  
 

b) o bé en aquest mateix dret en conjunció amb un pagament.  

 
Per tant, només podrem parlar de concessió si concorre en el concessionari 

un dret a explotar, el que comporta que se li hagi de transferir, també, un 
risc operacional, inherent a l’explotació de les obres o dels serveis. Ara bé, 
aquest risc operacional transferit al concessionari ha de comportar una 

exposició real a les incerteses del mercat, el que només s’aconsegueix quan 
no estigui garantit que, en condicions normals de funcionament, el 

concessionari recuperi les inversions realitzades ni cobreixi els costos que 
hagi contret per explotar les obres o els serveis objecte de la concessió. Així 
s’expressa el considerant 18: 

 
(18) Les dificultats relacionades amb la interpretació dels 

conceptes de concessió i de contracte públic han generat 
una inseguretat jurídica contínua per a les parts 
interessades i han donat lloc a nombroses sentències del 

TJUE. Cal, per tant, aclarir la definició de concessió, en 
particular fent referència al concepte de risc operacional. 

La  característica principal d’una concessió, el dret a 
explotar les obres, implica sempre la transferència al 
concessionari d’un risc operacional de caràcter econòmic 

que comporta la possibilitat que no recuperi les 
inversions realitzades ni cobreixi els costos que hagi 

sufragat per explotar les obres o els serveis adjudicats 
en condicions normals de funcionament, si bé part del 
risc segueixi assumint-lo el poder adjudicador. La 
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reglamentació de l’adjudicació de concessions mitjançant 

normes específiques no estaria justificada si el poder 
adjudicador alleugerís l’operador econòmic de qualsevol 
possible pèrdua garantint uns ingressos mínims que 

fossin iguals o superiors a les inversions que l’operador 
econòmic hagués d’assumir en relació amb l’execució del 

contracte (...).  
 
Contràriament, quan el risc operacional no és substancial, no hi ha 

concessió. El considerant 19 expressa que quan la reglamentació específica 
del sector elimina el risc establint una garantia en benefici del concessionari 

en virtut de la qual es compensin les inversions fetes, el contracte no ha de 
considerar-se concessió a efectes de la Directiva 2014/23. En el mateix 

sentit, el considerant 17 disposa el següent: 
 

(17) Aquesta Directiva no ha d’aplicar-se als contractes 

que no comportin pagaments al contractista i en els que 
aquest rebi la seva retribució d’acord amb tarifes 

reglamentades calculades de manera que cobreixin la 
totalitat dels costos i inversions que aquest hagi suportar 
per prestar el servei.  

 
Doncs bé, en la mesura que el concessionari tingui a les seves mans la clau 

d’incomplir les seves obligacions concessionals i provocar, amb aquest 
incompliment, la resolució de la concessió, bo i recuperant, amb aqueixa 
resolució, l’import total de la inversió per ell realitzada, amb independència 

dels resultats de la seva explotació o, si es prefereix, dels fluxos de caixa 
obtinguts, que és el que ha succeït fins ara; en la mesura que això succeeixi 

o pugui succeir, diem, el risc operacional substancial, tal com hem vist que 
el defineix la Directiva 2014/23, quedarà exclòs del contracte, el qual, per 
tant, ja no podrà ser considerat de concessió a efectes comunitaris.  

 
En altres paraules, per tal que un contracte pugui ser considerat de 

concessió és imprescindible que desplaci en el concessionari un risc 
operacional substancial, entès com a exposició a les incerteses del mercat, 
el que només s’aconsegueix quan el concessionari no té garantida –en cap 

moment, ni tan sols en seu de resolució de la concessió-  la recuperació de 
les inversions realitzades. En altre cas, estaria en mans del concessionari la 

conversió automàtica d’un contracte de concessió en un contracte d’obres o 
de serveis, que és el que ha succeït fins ara.  
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6.5. Efectes de la resolució pel creditor hipotecari. 

 
Quan la concessió hagi estat hipotecada, el creditor hipotecari ostentarà uns 
drets i un interès personal en tots els procediments d’extinció anticipada de 

la concessió per incompliment culpable del concessionari. 
 

Però el principal dret procedimental del creditor hipotecari és el que li 
reconeix l’article 274.2 LCSP per a les concessions d’obres, que cal 
considerar aplicable, també, a les  concessions de serveis, conforme a 

l’article 297 LCSP: 
 

Cuando procediera la resolución de la concesión por 
incumplimiento de alguna de las obligaciones del 

concesionario, la Administración, antes de resolver, dará 
audiencia al acreedor hipotecario por si este ofreciera 
subrogar-se en su cumplimiento i la Administración 

considerara compatible tal ofrecimiento con el buen fin 
de la concesión. 

 
El mateix succeeix respecte de les concessions demanials, des del moment 
que l’article 101.4 LPAP, que té el caràcter de legislació bàsica, estableix el 

següent: 
 

Los acreedores hipotecarios serán notificados de la 
apertura de los expedientes que se sigan para extinguir 
la concesión por incumplimiento de sus cláusulas y 

condiciones conforme a lo previsto en el párrafo f del 
artículo 100 (falta de pagament del cànon o qualsevol 

altre incompliment greu de les obligacions pel 
concessionari) para que puedan comparecer en defensa 
de sus derechos y, en su caso, propongan un tercero que 

pueda sustituir al concesionario que viniere incumpliendo 
las cláusulas de la concesión. 

 
Aquest dret del creditor hipotecari a subrogar-se en el compliment de la 
concessió ha d’ésser integrat en el procediment de resolució de la 

concessió, fins el punt que es produiria una mena de cessió d’aquesta a 
empresa concessionària proposada pel creditor hipotecari que, a parer de 

l’Administració, reunís les condicions de solvència, capacitat i de no trobar-
se incursa en cap prohibició de contractar. 
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7. EL PROCEDIMENTS DE RESOLUCIÓ I  D’EXECUCIÓ. 

 
 
7.1.  El procediment de resolució de la concessió. 

 
Disposa l’article 212.1 LCSP que la resolució del contracte s’acordarà per 

l’òrgan de contractació, d’ofici o a instància del contractista, en el seu cas, 
seguint el procediment que s’estableixi en les normes de desenvolupament 
d’aquesta llei. Fins que aquesta nova norma reglamentària no existeixi ens 

caldrà acudir a l’article 109 RGLCAP: 
 

1. La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de 
contractació, d’ofici o a instància del contractista (...) 

i compliment dels requisits següents: 
 
a) audiència del contractista pel termini de deu dies 

naturals, en el cas de proposta d’ofici. 
 

b) audiència en el mateix termini anterior, de 
l’avalista o assegurador si es proposa la 
confiscació de la fiança. 

 
c) informe del secretari i de l’interventor. 

 
d) dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. Quan 

es formuli oposició pel contractista. 

 
2. Tots els tràmits i informes preceptius dels expedients 

de resolució dels contractes es consideraran 
d’urgència i gaudiran de preferència per al seu 
despatx per l’òrgan corresponent. 

 
L’article anterior ha de ser integrat amb la precisió de l’article 274.2 LCSP, 

quan concorri creditor hipotecari i amb la intimació prèvia de l’article 260, 
apartats 2 i 3 ROAS. És aquest: 

 

a) abans d’incoar el procediment de resolució de la concessió s’ha 
d’atorgar un tràmit previ d’audiència al concessionari en el que se li 

comuniquin les deficiències concretes advertides i se li atorgui un 
termini suficient per poder-les esmenar. Transcorregut aquest 
termini, si les deficiències no han estat esmenades per causa 

imputable al concessionari, pot incoar-se el procediment de resolució. 
La importància d’aquesta audiència i intimació prèvies es deriva del 

fet que també la preveu l’article 136.2 RSCL, i ha donat peu a què la 
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jurisprudència del Tribunal Suprem la considerés un tràmit 

inexcusable18. Val a dir, tanmateix, que l’article 136.2 RSCL només la 
preveu per als casos de resolució de la concessió per incompliment 
gravíssim del concessionari: 

 
… la declaración de caducidad de la concesión por 

infracción gravísima por el concesionario de sus 
obligaciones esenciales requerirá previa advertencia al 
concesionario, con expresión de las deficiencias que 

hubieren de motivarla.  
 

mentre que l’article 260 ROAS la preveu en tots els supòsits 
d’extinció de la concessió:  

   (...) 
 

 2. L’extinció del contracte requereix el tràmit previ 

d’audiència al concessionari. La notificació que a 
aquest efecte se li tramet ha de fixar les deficiències 

concretes advertides i ha de determinar, d’acord amb 
la naturalesa d’aquestes, un termini que sigui 
suficient per poder-les esmenar. 

 
 3. En aquest supòsit, l’extinció del contracte pot 

declarar-se quan,transcorregut el termini esmentat, 
no s’hagin corregit les deficiències per causes 
imputables al concessionari. 

 
b) incoació del procediment de resolució per l’òrgan de contractació. 

Simultàniament a la incoació cal sol·licitar, per a la seva incorporació 
a l’expedient, certificació del Registre de la Propietat, a l’objecte que 
puguin ser escoltats tots els titulars de càrregues i drets inscrits 

(article 276.a) LCSP). El registrador, en el moment d’expedir la 

                                                 
18 DAVID BLANQUER CRIADO. La concesión de servicio público. Tirant lo Blanch. València 

2012. pp. 1370 i ss. Cita aquest autor la STS de 6.2.1988 (ponent Antonio Bruguera Manté), 
segons la qual: “(...) exige como requisitos de la caducidad de la concesión el 
incumplimiento del contrato concesional, la advertencia al concesionario por parte de la 
Administración y la persistencia de aquél en la conducta infractora, configurando estos dos 

últimos no como actos de trámite del procedimiento de declaración de la caducidad, carácter 
que les asigna el artículo 136.2 RSCL, sino como auténticos elementos del tipo de la causa 
de resolución del contrato concesional; esto sentado, es claro que en el presente caso no 
concurre el supuesto de caducidad en que funda la Administración el acto impugnado, pues, 
si bien la concesionaria infringió las condiciones contenidas en el pliego, no fue advertida de 
ello por la Administración ni, por consiguiente, dejó de atender a la no efectuada intimación 
para que rectificase su conducta, ajustando los precios que percibía de los usuarios del 

servicio a las tarifas aprobadas por la Administración; en consecuencia (...) procede anular el 
acto impugnado por ser contrario al ordenamiento jurídico.  
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certificació estendrà nota marginal sobre l’inici del procediment de 

resolució (article 276.b) LCSP). 
 
c) atorgament d’un segon tràmit d’audiència al contractista pel termini 

de deu dies naturals. En aquest tràmit es posarà de manifest al 
concessionari únicament la concurrència d’una causa de resolució que 

li és imputable i que, a parer de l’Administració, porta aparellada la 
caducitat de la concessió. 

 

d) atorgament d’un tràmit d’audiència a l’avalista o assegurador, si es 
proposa la incautació de la garantia, pel termini de deu dies naturals. 

 
e) immediatament després d’ambdós tràmits d’audiència l’òrgan de 

contractació resol la procedència d’arxivar l’expedient de caducitat de 
la concessió o de prosseguir-lo. En el primer cas podria ocórrer que el 
procediment fos substituït per algun altre d’execució contractual 

(imposició de penalitats, segrest, cessió del contracte, etc...), supòsit 
en el qual aquest nou procediment es ventilaria d’acord amb les fites 

procedimentals corresponents.  
 

f) en cas de prosseguir-lo cal atorgar tràmit d’audiència al creditor 

hipotecari pel termini de deu a quinze dies hàbils, a l’objecte que 
pugui oferir subrogar-se en el compliment de les obligacions 

concessionals. Si el creditor hipotecari ofereix aqueixa subrogació a 
través d’empresa ad hoc, l’Administració es manifestarà sobre la seva 
compatibilitat en el triple vessant de capacitat, solvència econòmica 

financera i tècnica o professional i no incursió de l’empresa proposada 
en cap de les prohibicions de contractar. Aquest tràmit complica la 

tramitació del procediment de resolució de diverses maneres: 
 

 és un tràmit degut, que ha de tenir lloc ineludiblement 

abans de la resolució del contracte, puix que així ho exigeix 
l’article 274.2 LCSP: 

 
Quan procedís la resolució de la concessió per 
incompliment d’alguna de les obligacions del 

concessionari, l’Administració, abans de resoldre, 
darà tràmit d’audiència al creditor hipotecari per si 

aquest oferís subrogar-se en el seu compliment i 
l’Administració considerés compatible aqueix 
oferiment amb el bon fi de la concessió. 

 
 l’exigència d’aquest tràmit d’audiència al creditor hipotecari, 

previ a la resolució del contracte, és una manifestació més 
del principi de continuïtat, que es predica dels contractes 
d’activitat. Observi’s que amb la subrogació concessional 
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allò que busca el legislador no és que la concessió es torni a 

licitar –la concessió inicial ja fou objecte de licitació, i 
s’adjudicà a l’empresa que formulà l’oferta econòmicament 
més avantatjosa- sinó que perduri el vincle contractual, tot 

i la novació subjectiva del subrogat en el compliment. 
D’aquí ve l’exigència que aqueixa subrogació concessional 

s’asseguri abans de la resolució del contracte amb el primer 
concessionari. 

 

 això vol dir que el compliment d’aquest tràmit formarà part 
de la documentació que s’haurà de trametre a la Comissió 

Jurídica Assessora. Recordem que l’article 27.3 del Decret 
69/2006, d’11 d’abril, d’aprovació del Reglament 

d’organització i funcionament de la Comissió estableix: 
 

Les peticions de dictamen relatives a altres 

procediments administratius han d’anar 
acompanyades de la proposta de resolució i de tot 

l’expedient administratiu i, si s’escau, dels 
expedients anteriors que en portin causa; de les 
justificacions que siguin escaients i dels informes 

que determini en cada cas la normativa aplicable, i 
han de fer referència a si ha estat acordada la 

suspensió del termini per resoldre i notificar, 
d’acord amb l’article 11 de la Llei 5/2005, de 2 de 
maig, de la Comissió. 

 
 no es tracta d’una mera exigència formal, el que vol dir que 

el creditor hipotecari, abans de manifestar-se, voldrà saber 
quines són les condicions econòmiques de la subrogació. Si 
així succeeix caldrà integrar en aquest mateix expedient de 

resolució de la concessió el procediment de liquidació de la 
concessió, que formarà també part de la documentació que 

haurà de trametre’s a la Comissió Jurídica Assessora. Als 
efectes pràctics, entenem que allò procedent serà valorar la 
concessió conforme a l’article 280.3 LCSP, si la resolució  és 

per causa imputable a l’Administració, i prima facie, 
conforme a l’article 281, en altre cas. En aquest segon 

supòsit la valoració s’entendrà provisional, a resultes que la 
nova concessió sigui adjudicada en primera licitació o no. 

 

g) cal atorgar, també, tràmit d’audiència a la resta de titulars de 
càrregues inscrites o anotades sobre la concessió, que resultessin de 

l’anterior certificació registral, per tal que puguin ser escoltats. 
 
h) informe del secretari i de l’interventor. 
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i) proposta de resolució. 

 
j) dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, si es formula oposició per 

part del contractista. Cal trametre l’expedient a la Comissió 

juntament amb la proposta de resolució ja redactada. 
 

k) resolució de l’òrgan de contractació. 
 
 

7.2. El procediment de liquidació de la concessió. 
 

Conforme a l’article 280.1 LCSP, en els supòsits de resolució per causa 
imputable a l’Administració, aquesta abonarà al concessionari en tot cas 

l’import de les inversions realitzades per raó de l’expropiació de terrenys, 
execució d’obres de construcció i adquisició de béns que siguin necessaris 
per a l’explotació de l’obra objecte de la concessió, atenent al seu grau 

d’amortització. A aquest efecte, s’aplicarà un criteri d’amortització lineal de 
la inversió.  

 
La principal novetat d’aquest article és la precisió que el càlcul de 
l’amortització de la inversió serà lineal, el que vol dir que es prescindirà del 

pla econòmic financer. 
 

Continua declarant aquest mateix article que en els casos en què la 
resolució es produeixi per causes no imputables a l’Administració, l’import a 
abonar al contractista per raó de l’expropiació de terrenys, execució d’obres 

i adquisició de béns que hagin de revertir a l’Administració serà el que 
resulti de la valoració de la concessió, determinat conforme al que disposa 

l’article 281 LCSP. Ja hem vist quin és el valor de la concessió en aquests 
casos i ens remetem als apartats anteriors en els quals hem estudiat els  
articles 281 i 282.  

 
Disposa l’article 280.2 LCSP que de l’anterior import es deduiran els danys i 

perjudicis ocasionats a l’Administració en el que excedeixin de l’import de la 
garantia confiscada. Per la seva banda, l’article 113 RGLCAP declara que en 
els casos de resolució per incompliment culpable del contractista, la 

determinació dels danys i perjudicis que hagués d’indemnitzar aquest es 
durà a terme per l’òrgan de contractació en decisió motivada, prèvia 

audiència del contractista, atenent, entre altres factors: 
 

a) a l’endarreriment que impliqui per a la inversió projectada, i 

b) a les majors despeses que ocasioni a l’Administració. 
  

És possible i freqüent que el contractista manifesti el seu consentiment a la 
resolució del contracte per incompliment culpable a ell imputable, si assoleix 
un acord en l’import de les quantitats que se li han d’abonar i en les de la 
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seva indemnització a l’Administració. En aquest cas, tot i que la resolució 

contractual continua sent per incompliment culpable de les seves 
obligacions, i no per mutu acord, el fet que no es formuli contra aquesta 
resolució oposició per part seva faria innecessari el dictamen de la Comissió 

Jurídica Assessora. D’aquí ve, també, la recomanació d’integrar aquest 
procediment de liquidació en l’anterior de caducitat, o com a mínim 

d’iniciar-lo abans de la remissió del primer a l’al·ludida Comissió, per si es 
produeix aquest consens de voluntats. 
  

Igualment es recomana cedir en la negociació que posi fi a la relació amb el 
primer concessionari. En termes de justícia distributiva, d’eficiència, de 

celeritat, d’economia i, fins i tot, del principi de continuïtat, és bo no oblidar 
que és rara la sentència que confirma íntegrament la posició jurídica de 

l’Administració en cas de resolució de concessions per incompliment 
culpable del concessionari. Normalment es confirma la causa de resolució, 
però simultàniament s’acullen, també, part de les argumentacions 

jurídiques del concessionari que palesen determinats incompliments de les 
obligacions contractuals de l’Administració, el que provoca que 

freqüentment els Tribunals minorin l’import de la indemnització exigida per 
l’Administració prima facie. I si això és el que succeeix freqüentment és 
perquè l’Administració no està normalment preparada per rebatre en seu 

jurisdiccional aquells incompliments contractuals invocats pel concessionari.  
 

Quant aquest procediment de liquidació no s’integri en el de declaració de 
caducitat, el procediment a seguir serà el de l’article 97 RGLCAP, que 
veurem més endavant. En qualsevol cas cal atorgar un tercer tràmit 

d’audiència al concessionari –i al creditor hipotecari- en el qual pugui 
manifestar el que consideri convenient. No és descartable que si 

l’Administració actua amb prudència i matisa el muntant de la indemnització 
exigit prima facie, bo i reconeixent una concurrència causal en la producció 
de la crisi concessional, pugui assolir un acord. Aquest acord, insistim, no té 

res a veure amb la causa de resolució per mutu acord. Simplement 
comporta que la caducitat no susciti oposició per part del contractista o que, 

tot i haver-la suscitat en un primer moment, s’aconsegueixi a continuació 
un  aquietament del concessionari que posi fi al procediment sense 
necessitat d’acudir a la Comissió ni a la jurisdicció contenciosa 

administrativa.  
 

 
7.3. Els procediments d’execució contractual. 
 

A diferència de la resolució dels contractes, amb caràcter general els 
incidents que sorgeixin entre l’Administració i el contractista en la seva 

execució, ja es tracti d’imposar penalitats, el segrest o la intervenció de 
l’obra o servei, la cessió de la concessió, de liquidar el contracte, etc..., es 
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tramiten mitjançant expedient contradictori que comprendrà 

preceptivament les actuacions previstes a l’article 97 RGLCAP: 
 

a) proposta de l’Administració o petició del contractista. 

 
b) audiència del contractista i informe del servei competent. 

 
c) informe del secretari i de l’interventor. 
 

d) informe de la Comissió Jurídica Assessora en cas d’interpretació, 
nul·litat, resolució, si es formuli oposició per part del contractista, i en 

uns determinats casos de modificacions contractuals (articles 191 i 
261.2 TRLCSP). 

 
e) resolució motivada de l’òrgan de contractació. 
 

f) notificació al contractista.  
 

 
7.4. Aplicació subsidiària de la LPAC.  
 

7.4.1. El sentit del silenci administratiu. 
 

L’aplicació subsidiària de la LPAC als procediments en matèria de 
contractació administrativa ha estat una constant en el nostre dret.  
 

Així ho preveia la D. A. 7ª TRLCAP, que en comptes d’aplicació subsidiària 
parlava d’aplicació supletòria; així ho va preveure, també, la D.A. 8ª 

LCSP/07; així passà a  la D.F. 3ª, apartat 1 TRLCSP i així es preveu, a partir 
d’ara, a la D. F. 4ª, apartat 1 LCSP. Disposa la darrera norma, en el seu 
apartat 2: 

 
En tot cas, en els procediments iniciats a sol·licitud d’un 

interessat pels que no s’estableixi específicament una 
altra cosa i que tinguin per objecte o es refereixin a la 
reclamació de quantitats, l’exercici de prerrogatives 

administratives o a qualsevol altra qüestió relativa a 
l’execució, consumació o extinció d’un contracte 

administratiu, una vegada transcorregut el termini 
previst per a la seva resolució sense haver-se notificat 
aquesta, l’interessat podrà considerar desestimada la 

seva sol·licitud per silenci administratiu, sense perjudici 
de la subsistència de l’obligació de resoldre. 

 
El sentit negatiu del silenci, que estableix la disposició transcrita, no el 
preveia el TRLCAP. Com sigui que el TRLCAP va romandre actiu fins a 
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l’entrada en vigor de la LCSP/07 i atès que la duració de les concessions 

contractuals podia arribar a ser de cinquanta anys, cal que ens referim a 
com afecta aquesta falta de previsió del sentit del silenci en aquells 
procediments contractuals anteriors a la LCSP/07. 

 
Doncs bé, aquesta falta de previsió no fou obstacle per tal que la 

jurisprudència exclogués l’aplicació d’uns determinats preceptes de la 
LRJPAC en matèria contractual, derivada, com ja hem avançat, de la diversa 
naturalesa de les relacions de subjecció general i especial, sent les darreres 

les aplicables als contractistes de l’Administració en virtut del vincle més 
estret generat pel contracte, el qual exorbita el procediment administratiu 

comú.  
 

7.4.2. Aplicació subsidiària de la LPAC respecte de la caducitat. 
 
Observem, d’entrada, que els expedients d’imposició de penalitats 

contractuals no poden incórrer en caducitat o perempció pel transcurs del 
termini de tres mesos des de la notificació de la seva incoació. Aquests 

procediments no es troben subjectes al termini de caducitat previst a la 
LPAC, puix que no es tracta de procediments sinó d’incidències en l’execució 
del contracte, el que determina la preferent aplicació de la normativa 

contractual, la qual no contempla la caducitat de l’expedient en els supòsits 
de falta de resolució expressa dins de termini. I això és així perquè no ens 

trobem davant l’exercici d’una potestat sancionadora subjecta a la LPAC, 
sinó davant d’un mecanisme encaminat a forçar l’execució de les obligacions 
contractuals, com és la imposició de penalitats en l’execució d’un contracte 

pel seu compliment dilatat o extemporani. La jurisprudència ha delimitat la 
naturalesa jurídica de les penalitats afirmant que no són sancions en sentit 

estricte, sinó un medi coercitiu o de pressió que s’aplica per tal d’assegurar 
el compliment regular del contracte per part del contractista, subsumible en 
els poders de direcció, inspecció i control que, en garantia de l’interès 

públic, s’atribueix a l’Administració contractant. Són, per tant, estipulacions 
de caràcter accessori, degudament plasmades en el contracte, amb la 

finalitat d’assegurar el compliment de l’obligació principal de què es tracti. 
Així s’expressen les SSTS de 30.10.95 (RJ 7885) i de 6.3.97 (RJ 1663) 
entre moltes altres, així com la STSJ de Madrid de 8.2.11 (JUR 146771). 

 
L’article 24 LPAC, que regula el silenci administratiu en procediments 

iniciats a sol·licitud de l’interessat -d’igual manera que l’article 25, que es 
refereix a la falta de resolució expressa en procediments iniciats d’ofici- 
obliga en primer lloc a valorar si ens trobem davant un procediment 

autònom o, pel contrari, davant una mera incidència del procediment de 
contractació, afirmant la sentència del ple de la Sala Tercera del Tribunal 

Suprem de 28.2.07 (RJ 4846) que la normativa que regula el procediment 
de contractació estableix un conjunt de drets i obligacions recíproques entre 
l’òrgan de contractació i el contractista, relatives entre altres extrems: 
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a) a la realització de l’obra en les condicions i terminis pactats. 

 
b) als incompliments i els seus efectes, tant si són de l’Administració 

com si ho són del contractista. 

 
c) a l’obligació i a l’abonament, en el seu cas, del preu del contracte. 

 
d) al dret del contractista a percebre interessos i a l’obligació de 

l’Administració d’abonar-los. 

 
e) a la revisió de preus en les condicions expressament previstes. 

  
Doncs bé, el Tribunal Suprem, en la darrera sentència citada, arriba a la 

important conclusió que la sol·licitud d’un contractista reclamant el 
pagament d’interessos moratoris no inicia cap procediment a sol·licitud de 
l’interessat, que l’article 24 LPAC exigeix per a la producció del silenci 

administratiu positiu, ja que és una mera petició inserida en un procediment 
iniciat, abans, d’ofici per l’Administració, afegint que l’al·ludida sol·licitud 

tampoc no és un procediment derivat específicament d’una norma fixa. 
Declara aquesta sentència: 

 

Así, en el caso de autos, la petición de intereses 
deducida es una incidencia de la ejecución del contrato. 

No existe un procedimiento específico relativo a la 
ejecución del contrato; sólo lo hay, en la relación de 
procedimientos existentes, para las peticiones de 

clasificación de contratistas, modificación, cesión o 
resolución del contrato o peticiones de atribución de 

subcontratación. La ejecución del contrato, y todas sus 
incidencias debe reconducirse al procedimiento 
contractual de adjudicación del contrato, porque en ese 

expediente se recogen el conjunto de derechos y 
obligaciones de las partes.  

 
D’acord amb aquesta jurisprudència -de la que també és exponent la recent 
STSJ de Madrid de 8.2.11 (JUR 146771)- no ens trobem, tampoc, davant 

d’un procediment autònom i independent iniciat d’ofici en el que 
l’Administració exerceix potestats sancionadores o d’intervenció, en general, 

susceptibles de produir efectes desfavorables o de gravamen, supòsit en el 
que el venciment del termini màxim establert sense que s’hagués dictat i 
notificat resolució expressa, produiria la caducitat, conforme a allò previst a 

l’article 25 LPAC, sinó davant una mera incidència d’execució del contracte. 
 

Aquesta interpretació jurisprudencial no ens ha d’estranyar, des del 
moment que l’article 97 del RGLCAP, com acabem de veure, preveu un 
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procediment de resolució d’incidències (així, en general) sorgides en 

l’execució dels contractes.  
 
En el mateix sentit es va pronunciar la STS de 19.12.06 (RJ 8392) en un 

supòsit d’execució d’avals dins d’un contracte, entenent que no es pot 
aplicar la caducitat de l’article 44 LRJPAC pels motius exposats. En canvi, 

quan es tracta d’un supòsit de resolució contractual, les SSTS de 2.10.07 
(RJ 7035) i de 13.3.08 (RJ 1379) són ja molt més contundents i parlen, ara 
sí, d’un procediment autònom i independent de l’execució del contracte i, en 

conseqüència, apliquen amb caràcter supletori la LRJPAC en base a la D.A. 
7ª TRLCAP. 

 
Citarem encara la STSJ de Catalunya de 7.11.06 (JUR 2007/117882), que 

en el seu fonament de dret quart declara el següent: 
 

Sobre este extremo debe rechazarse el alegato de la 

actora de que el plazo de ejecución se amplió hasta el 
30.09.02 tal como solicitaba la actora en su escrito de 

22.04.02, al no haberse contestado en plazo tal petición. 
No cabe aceptar que esa prórroga de plazo se haya 
obtenido por silencio positivo en aplicación del artículo 

43.2 en relación con el 42, ambos de la LRJPAC. Como 
tiene declarado esta Sala en reiteradas ocasiones, a 

propósito de otro incidente contractual como la petición 
de abono de interés de demora, "este Tribunal no 
comparte la idea de que el transcurso de tres meses 

desde que se presenta la solicitud de abono de intereses 
por pago tardío de las liquidaciones de obra de lugar a su 

estimación en virtud de la institución del silencio 
administrativo, porque no estamos en presencia de un 
procedimiento iniciado a instancias del interesado sino 

ante una incidencia en una relación bilateral entre partes 
consecuencia de la formalización de un contrato 

administrativo" (sentencia de 26 de mayo de 2004 ). 
 
 

8. EL PROCEDIMENT D’EXTINCIÓ DE LA HIPOTECA. 
 

 
8.1. Introducció.  
 

Hem vist que la concessió d'obres, amb els béns i drets que porti 
incorporats, és hipotecable, si bé únicament en garantia de deutes que 

guardin relació amb la concessió, prèvia autorització de l'òrgan de 
contractació, la qual s'entendrà desestimada si en el termini d'un mes, a 
comptar de la sol·licitud, no es resol i notifica (article 273 LCSP). 
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Conforme a l’article 274 LCSP, el creditor hipotecari ostentarà els següents 

drets: 
 

a) quan el valor de la concessió sofreixi greu deteriorament per causa 

imputable al concessionari, podrà sol·licitar de l'òrgan de contractació 
pronunciament sobre l’existència efectiva d’aquest deteriorament. Si 

aquest es confirmés podrà, així mateix, sol·licitar de l’Administració 
que, prèvia audiència del concessionari, li ordeni fer o no fer el que 
correspongui per evitar o remeiar el dany. 

 
b) podrà exercir l'acció de devastació prevista a l'article 117 de la Llei 

Hipotecària (LH), en virtut de la qual el Jutge de primera instància 
dicta provisió posant la concessió en administració judicial. No 

obstant això, en el cas que en el cas que s’exerciti l’acció 
administrativa anterior s’entendrà que el creditor hipotecari renuncia 
a l’acció de devastació.  

 
c) si procedeix la resolució de la concessió per incompliment del 

concessionari l'Administració, abans de resoldre, donarà audiència al 
creditor hipotecari per si ofereix subrogar-se en el seu compliment i 
aquest oferiment és compatible amb el bon fi de la concessió. 

 
d) si l'obligació garantida no s’hagués satisfet totalment o parcial al seu 

venciment, el creditor hipotecari, abans de promoure el procediment 
d'execució i sempre que s'hagués previst en l'escriptura de 
constitució de la hipoteca, podrà sol·licitar de l'òrgan de contractació 

que, prèvia audiència del concessionari: 
 

- disposi que s'assigni a l'amortització del deute una part de 
la recaptació i de les quantitats que, en el seu cas, 
l'Administració hagués de fer efectives al concessionari. A 

aquest efecte es podrà, per compte i risc del creditor, 
designar un interventor que comprovi els ingressos 

obtinguts i es faci càrrec de la part que s’hagi assenyalat, la 
qual no podrà excedir del percentatge o quantia que 
prèviament es determini. 

 
- li atorgui l'explotació, durant un determinat període de 

temps, de les zones complementàries d’explotació comercial 
i, si són explotades per un tercer, aquest quedarà obligat a 
efectuar els pagaments al creditor hipotecari en comptes del 

concessionari. 
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8.2. Procediment d’execució hipotecària. 

 
Conforme a l’article 275 LCSP en el procediment d'execució hipotecària 
l'adjudicatari quedarà subrogat en la posició del concessionari, prèvia 

autorització administrativa.  
 

Tothom qui desitgi participar en el procediment d’execució hipotecària en 
qualitat de postor o eventual adjudicatari, fins i tot el propi creditor 
hipotecari i si la legislació sectorial no hi impedís, haurà de comunicar-ho a 

l’òrgan de contractació per tal d’obtenir l’oportuna autorització 
administrativa que haurà de comunicar-se a l’interessat en el termini màxim 

de 15 dies i sense la qual no s’admetrà en el procediment. L’autorització 
tindrà caràcter reglat i s’atorgarà sempre que el peticionari compleixi els 

requisits exigits al concessionari.  
 
Si hagués finalitzat la fase de concessió o aquesta no formés part de 

l’objecte de la concessió, només s’exigiran els requisits necessaris per a 
l’explotació de l’obra o servei. 

 
Si la subhasta quedés deserta o si ningú no fos autoritzat per l'òrgan de 
contractació a participar en el procediment d'execució, l'Administració podrà 

optar per alguna de les actuacions següents en el supòsit que el creditor 
hipotecari autoritzat, en el seu cas, per ser concessionari, no opti per 

l’exercici del dret que li atribueix l’article 671 de la Llei 6/2000, de 7 de 
gener, d’enjudiciament civil19: 
 

a) acordar el segrest de la concessió conforme a l’article 263 LCSP, 
sense que el concessionari pugui percebre cap ingrés, oferint-se al 

creditor hipotecari la possibilitat de proposar un nou concessionari i, 
de no aparèixer candidat adequat, es procedirà a la licitació de la 
mateixa concessió en el menor temps possible. 

 
b) resoldre la concessió quedant l’Administració alliberada amb la 

posada a disposició dels creditors de l’import de la indemnització que 
correspongués al concessionari per aplicació de l’article 280 LCSP.  

 

Finalment disposa l’article 276 LCSP que quan es produís la resolució de la 
concessió i figuressin titulars de drets o càrregues en el registre de la 

propietat, es seguiran les regles següents: 
 

a) l'Administració sol·licitarà certificació de titularitats i càrregues, a 

l’objecte que tots els titulars de drets puguin ser oïts. 

                                                 
19 Disposa aquest article que si en l’acte de subhasta no hi hagués cap postor, podrà el 

creditor, en el termini de 20 dies, demanar l’adjudicació del bé pel 50 per 100 del valor pel 
qual el bé hagués sortit a subhasta o per la quantitat que se li degui per a tots els conceptes. 



 63 

b) el registrador, al expedir la certificació, estendrà nota al marge de la 

inscripció de la concessió sobre iniciació del procediment de resolució. 
 

c) la cancel·lació d'assentaments requerirà un acte administratiu ferm 

que declari la resolució de la concessió i l’abonament o el dipòsit a 
disposició dels titulars de drets i càrregues de les quantitats 

garantides per les càrregues indicades amb el límit de les eventuals 
indemnitzacions que l’Administració hagués d’abonar conforme a 
l’article 280 LCSP.  

  
El procediment de resolució de la concessió per causa imputable al 

concessionari i el procediment d’execució hipotecària són alternatius: 
s’actuarà aquell que s’hagués instat en primer lloc.  

 
 
9. L’OFICINA NACIONAL D’AVALUACIÓ 

  
La DF 9ª LRJSP incorporà una disposició addicional trenta-sisena al TRLCSP, 

de nova redacció, per la qual es creà l’Oficina Nacional d’Avaluació (ONA) 
amb la finalitat d’analitzar la sostenibilitat financera dels contractes de 
concessions d’obres i de serveis amb caràcter previ a la seva licitació per 

l’Administració de l’Estat i les Corporacions locals, i així es preveu, avui, a 
l’article 333 LCSP. L’ONA evacuarà informe preceptiu en els casos següents: 

 
a) quan es realitzin aportacions públiques a la construcció o a 

l’explotació de la concessió, així com qualsevol mesura de 

recolzament al finançament del concessionari. 
 

b) quan la tarifa sigui assumida totalment o parcial pel poder 
adjudicador concedent, sempre i quan l’import de les obres o les 
despeses de primer establiment superin el milió d’euros. 

 
Així mateix, informarà dels acords de restabliment de l’equilibri del 

contracte, en els supòsits de ius variandi, factum principis i risc imprevisible  
respecte dels contractes informats prèviament o que, sense haver estat 
informats, suposin la incorporació al contracte d’algun dels elements 

previstos a les lletres anteriors. 
 

Aquests informes seran preceptius i no vinculants. El poder adjudicador o 
l’Administració destinatària de l’informe, en conseqüència, podrà apartar-se 
motivadament de les recomanacions contingudes, a través d’un nou 

informe, el qual s’incorporarà a l’expedient i serà publicat. 
  

Les Comunitats Autònomes poden adherir-se a l’ONA o bé crear un òrgan 
autonòmic equivalent que emetrà els informes preceptius.  
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L’ONA i els òrgans equivalents de les CCAA emetran llurs informes amb 

criteris homogenis que es fixaran reglamentàriament, i hauran d’avaluar: 
 

a) si la rendibilitat del projecte, obtinguda en funció del valor de la 

inversió, els ajuts atorgats, els fluxos de caixa esperats i la taxa de 
descompte establerta és raonable en atenció al risc de demanda. 

 
b) si els ajuts atorgats poden suposar una mitigació dels altres riscos 

diferents del de demanda, que habitualment hagin de suportar els 

operadors econòmics. 
 

c) en els contractes de concessió d’obra pública en els que l’abonament 
de la tarifa concessional es realitzi pel poder adjudicador s’avaluarà la 

transferència del risc de demanda al concessionari i, si aquest no 
assumeix completament aquest risc, s’avaluarà la raonabilitat de la 
rendibilitat d’acord amb les lletres anteriors. 

 
d) En els acords de restabliment de l’equilibri del contracte s’avaluarà si 

les compensacions financeres establertes mantenen una rendibilitat 
raonable, en els termes anteriors. 

 

Ja es veu que la principal missió de l’ONA serà vetllar per tal que en les 
concessions es transfereixi efectivament el risc operacional. En qualsevol 

cas és gairebé segur que s’acabarà perfilant l’existència d’unes concessions 
d’obres o de serveis que, tot i trobar-se al marge de la Directiva 
2014/23/UE, continuen ostentant la naturalesa de concessions, puix que 

l’article 12 així ho admet.  
 

Paral·lelament la doctrina administrativa de l’ONA acabarà fornint un corpus 
d’informes la finalitat del qual serà perfilar què és concessió a efectes 
comunitaris i què no l’és, bo i vetllant per tal que no es doni el tractament 

de concessió al que no ho sigui, ni a l’inrevés.  
 

Val a dir que la mesura consistent en allargar la durada dels contractes de 
serveis al temps indispensable per amortitzar les inversions camina en 
direcció oposada al frau de llei, com també hi camina la necessària 

publicitat comunitària de les concessions. Ambdues mesures contribuiran a 
evitar que es produeixi l’abús de dret en la qualificació dels contractes, puix 

que haurà desaparegut l’al·licient. Sigui com sigui la qüestió és prou 
controvertida com per no resoldre-la amb una genèrica remissió al 
contracte administratiu especial. 

  
 

Marcel·lí Pons i Duat. 
Secretari de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Octubre de 2018. 


