
 

 

Anàlisi concret dels diferents tipus de 

contractes administratius típics 

 

 

  

 

 Novembre 2018 

Isidre Martí i Sardà 

Secretari General de Badalona 



• Obres 

 

• Subministraments 

 

• Serveis 

 

• Concessió d’obres 

 

• Concessió de serveis 

 

Desapareixen: 

 

• Contracte de gestió indirecta de servei públic (DA 34a, “totes les 
mencions en la legislació a aquesta figura s'entendran fetes al contracte 
de concessió de serveis”) 

 

• Contracte de col·laboració públic-privada 
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Contractes típics (art. 12.1) 



• Unificació règim jurídic contractació sector públic 

 

• Encàrrecs a mitjà propi 

 

• Tipificacions contractuals. Concessions. Risc operacional 

 

• Simplificació procediments d'adjudicació 

 

• Contractació pública estratègica 

 

• Modificació dels contractes 

 

• Recurs especial 

 

• Contractació electrònica 
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Principals novetats contractes 



• Llibertat d'accés a les licitacions 
 

• Publicitat 
 

• Transparència dels procediments 
 

• No discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors...no limitació per forma jurídica  
         o ànim de lucre (132.1) 

 
• Estabilitat pressupostària i control de la despesa 

 
• Integritat 

 
• Eficient utilització dels fons públics 

 
• Definició prèvia de les necessitats a satisfer 

 
• Lliure competència...comunicar qualsevol pràctica col·lusòria a l’autoritat de competència 

 
• Selecció de l’oferta més avantatjosa 
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Principis jurídics contractes administratius (arts. 1.1 i 132 ) 



• Només es pot tramitar un contracte mixt si les condicions es detallen en article 
34...discrepància amb plantejament directiva 24/2014 

 

• Vinculació directa entre les prestacions 

• Relacions de complementarietat (unitat funcional) 

 

• Règim jurídic d’adjudicació 

 

– Contractes obres/subministraments/serveis..., segons caràcter de la prestació 
principal...però si l’obra és VEC superior a 50.000€...projecte de l’obra 
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Contractes mixtes (art. 18) 



6 

Contractes harmonitzats. Llindars vàlids administració local 

Administració local 
 
• Contractes d’obres 
• Concessions d’obres 
• Concessions de serveis 

       VEC  ≥ 5.548.000 € (IVA exclòs) 
 
 

art 20.2 no aplica si hi han lots inferiors a 1m€ i inferior 20% total VEC 



 
• Divisió per lots 
 
• Projectes simplificats       -500.000 € 
 
• Errors estudis geotècnics superiors al 10 % indemnització autor 

 
• Supervisió projectes +500.000 € 

 
• Director obra responsable contracte 

 
• Certificacions d’acord amb projecte 

 
• Resolució contracte unitats noves 

 
• Unitats obres ocultes intervenció municipal 
• Certificació obres provisionals modificats 

 
• Reducció terminis resoldre contracte demora replanteig 

 
• Responsabilitat vicis ocults 15 anys 
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Principals novetats contractes obres 
 



 

–  Àmbits que abasta l’acció administrativa (art. 1 ROAS) 

 

 

• Obres públiques 

 

• Intervenció en l’activitat dels ciutadans 

 

• Foment 

 

• Gestió dels serveis públics 
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Contractes obres 



Obres executades per la pròpia administració 

 

L’execució d’una obra per la pròpia administració únicament es podrà acordar en aquells casos que 
preveu la pròpia llei: 

 

a) Quan l’administració  disposi de fàbriques, arsenals, serveis tècnics o industrials suficients per a la 
realització de l’obra 

 

b) Quan l’administració tingui elements auxiliars, la utilització dels quals suposin un estalvi d’un 5 % 
del pressupost o una major rapidesa en l’execució 

 

c) Quan no hi hagi hagut ofertes en licitacions prèvies 

 

d) Per obres d’emergència 

 

e) Obres amb impossibilitat de fixar un preu cert 

 

.... 
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Contractes obres 



... 

 

f) Per relleu del contractista al no arribar a un acord en preus contradictoris 

 

g) Obres de conservació i manteniment que no necessitin projecte 

 

h) Excepcionalment, obres definides per un avantprojecte 

 

i) Per resolució del contracte al no presentar el contractista la garantia o  no ha formalitzat el 
contracte 

 

L’execució de les obres per l’administració requerirà de l’autorització per l’òrgan de contractació, al qual 
correspon l’aprovació de la despesa 

 

Llevat dels casos d’obra d’emergència o d’altres supòsits específics és obligatòria la redacció del 
corresponent projecte 
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Contractes obres 



Concepte (art. 13 LCSP): 

 

1. Son contractes d’obres aquells que tinguin per objecte un dels següents: 

  

a) Execució d’obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte o la realització d’algun dels 
treballs enumerats a l’Annex 1. 

b) la realització, per qualsevol mitjà, d’una obra que compleixi els requisits fixats per l’entitat del sector 
públic contractant que exerceixi una influencia decisiva en el tipus o en el projecte de l’obra. 

  

  

2. Per obra s’entendrà el resultat d’un conjunt de treballs de construcció o d’enginyeria civil, destinat a 
complir per si mateix una funció econòmica o tècnica que tingui per objecte un bé immoble. 

  

També es considerarà obra la realització de treballs que modifiquin la forma o la substancia del terreny 
o del seu vol, o de millora del medi físic o natural.  

  

... 
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Contracte obres en el context de l’acció administrativa  
Concepte, objecte, classes i règim jurídic d’aplicació 



Concepte (art. 13 LCSP): 

... 

 

3. Els contractes d’obra es referiran a una obra completa, entenen per aquesta la susceptible de ser 
entregada a l’ús general o al servei corresponent, sense perjudici de les ampliacions de que 
posteriorment pugui ser objecte i comprendrà tots i cadascun dels elements que siguin precisos per a 
la utilització de l’obra.  

 

No obstant això, podran contractar-se obres definides mitjançant projectes independents relatius a 
cada una de les parts d’una obra complerta, sempre que aquestes siguin susceptibles d’utilització 
independent, en el sentit de l’ús general o del servei, o puguin ser substancialment definides i 
precedeixi autorització administrativa de l’òrgan de contractació que fonamenti la conveniència de la 
referida contractació. 

 

Es podran celebrar contracte d’obres sense referir-se a una obra completa en els supòsits previstos en 
l’apartat 4 de l’article 30 de la present Llei quan la responsabilitat de l’obra completa correspongui a 
l’administració per tractar-se d’un supòsit d’execució d’obres per la pròpia Administració Pública. 
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Contracte obres en el context de l’acció administrativa  
Concepte, objecte, classes i règim jurídic d’aplicació 



Concepte (art. 13 LCSP): 

 

Elements que l’integren: 

 

- Bé immoble 

 

- Que hi hagi transformació material 

 

- Titularitat administrativa 

 

- Que el seu destí o afectació sigui l’ús i aprofitament general 

 

   

  Projecte independent 

- Obra completa... 

 

  Execució directa Administració 
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Contracte obres en el context de l’acció administrativa  
Concepte, objecte, classes i règim jurídic d’aplicació 



OBJECTE DE LA LLEI(1)requisits i procediments per planificar , projectar, contractar ,dirigir, executar i 
controlar obres públiques. 

 

• Inclou: 

 
 

a) idoneïtat de l’obra 

b) adequació de les opcions elegides al lloc 

c) compliment legislació sobre subcontractació 

d) Participació entitats i administració 

e) eficiència dels recursos públics 

f)informació persones afectades 

g)) Publicitat plans, programats i projectes 

h) transparència ,concurrència i publicitat 

i) sostenibilitat , protecció medi ambient i eficiència energètica 

j) celeritat de tramitació procediment 
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LLEI 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública  



 

DEFINICIÓ OBRA PUBLICA (2): resultat d’un conjunt de treballs d’enginyera civil destinat a complir 
funció econòmica i tècnica que té per objecte un bé immoble. 

 

Queda exclòs obres de construcció o edificació i les obres d’urbanització. 

 

 

- Promotor 

- Gestor 

- Projectista 

- Director de l’obra 

- Empresa constructora 

- Delegat de l’obra 

- Coordinar o de seguretat i salut en fase elaboració 

- Coordinació de seguretat i salut en execució de l’obra 

- Oficina supervisió de projectes 

- Laboratori d’assaig de qualitat 
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Agents obra 
Pública (art. 5) 

LLEI 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública  



Objecte (art. 8 ROAS): 

 

- Serveis de la seva competència 

 

Classes (art. 9 ROAS): 

 

 

  d’urbanització (art. 27 del DL 1/2010, de 3 d’agost, text refós de la llei  

          d’urbanisme, TRLUC) 

 

 

  ordinàries 
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Contracte obres en el context de l’acció administrativa  
Concepte, objecte, classes i règim jurídic d’aplicació 



Règim jurídic d’aplicació (arts. 10 i 11 ROAS): 

 

- Normativa de règim local (obres ordinàries) 

 

- Legislació urbanística (projectes d’urbanització) (art. 72 TRLUC) 

 

- Normativa sectorial (cal tenir en compte condicions: tècniques, sanitàries, urbanístiques, 
d’accessibilitat, artístiques, històriques, protecció d’espais naturals....) 
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L’obra pública en el context de l’acció administrativa  
Concepte, objecte, classes i règim jurídic d’aplicació 



Classificació obres 

A. Classificació obres ordinàries  (art. 12 ROAS, art. 232 LCSP): 

 

1. Als efectes d’elaboració dels projectes es classificaran les obres, segons el seu objecte i naturalesa, 
en els grups següents: 

 

a) Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació. 

 

b) Obres de reparació simple. 

 

c) Obres de conservació i manteniment. 

 

d) Obras de demolició. 

 

2. Són obres de primer establiment les que donen lloc a la creació d’un bé immoble. 

 

3. El concepte general de reforma abasta el conjunt d ‘obres d’ ampliació, millora, modernització, 
adaptació, adequació o reforç d’ un bé immoble ja existent. 

... 
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Contracte d’obres en el context de l’acció administrativa  
Formació dels projectes d’obres locals ordinàries 



A. Classificació obres ordinàries  (art. 12 ROAS, art. 232 LCSP): 

... 

4. Se consideren com obres de reparació les necessàries per a esmenar un menyscabament produït en 
un bé immoble per causes fortuïtes o accidentals. Quan afectin fonamentalment a l’ estructura 
resistent tindran la qualificació de gran reparació  i, en cas contrari, de reparació simple. 

 

5. Si el menyscabament es produeix en el temps pel natural ús del bé, les obres necessàries per a la 
seva esmena tindran el caràcter de conservació. Les obres de manteniment tindran el mateix caràcter 
que les de conservació.  

 

6. Són obres de restauració les que tenen per objecte reparar una construcció conservant la seva 
estètica, respectant el seu valor històric i mantenint la seva funcionalitat. 

 

7. Són obres de rehabilitació les que tenen per objecte reparar una construcció conservant la seva 
estètica, respectant el seu valor històric i dotant-la d’una nova funcionalitat que sigui compatible amb 
els elements i valors originals de l’immoble.  

 

8. Són obres de demolició les que tinguin per objecte l’enderroc o la destrucció d’un bé immoble. 
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Contracte d’obres en el context de l’acció administrativa  
Formació dels projectes d’obres locals ordinàries 



B. Unitat i integritat de les obres  (art. 13 ROAS): 

 

 - Obres completes 

 

 - Elements compresos (béns d’equip) 

 

 - Requisit necessari i previ per aprovar el projecte i la despesa 

 

 

C. Fraccionament  (art. 14 ROAS, art. 13 LCSP): 

 

 - Parts completes 

 

 - Susceptibles d’utilització independent 

 

 - Execució obres per Administració (art. 30 LCSP) 
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Contracte d’obres en el context de l’acció administrativa  
Formació dels projectes d’obres locals ordinàries 



D. Autor i elaboració del projecte   (art. 231 ROAS): 

 

 - Tècnic amb titulació adequada (art. 15 ROAS) 

 

 - Compliment de la normativa de  contractació (art. 16 ROAS) 

 

 - Redacció i presentació projecte per empresari (art. 17 i 234 ROAS)  

 

 - Definició objectiva del projecte  (art. 18 ROAS) 

 

 - Eficàcia indefinida (art. 19 ROAS) 

 

 - Projectes a executar per l’administració (art. 20 ROAS, art. 30 LCSP) 
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Contracte d’obres en el context de l’acció administrativa  
Formació dels projectes d’obres locals ordinàries 



Avantprojectes i bases tècniques 

 

 - Objecte 

 

 - Contingut 

 

 - Efectes administratius interns  

 

 - Aprovació  (art. 22 ROAS) 

 

 - Posterior redacció del projecte 

 

 - Inici de la contractació 

 

 

 - Substitueixen l’avantprojecte 

 - Per a obres que no requereixin projecte 
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Avantprojectes  
(Art. 21 ROAS) 

Bases Tècniques  
(Art. 23 ROAS) 

Contracte obres en el context de l’acció administrativa  
Formació dels projectes d’obres locals ordinàries 



•       Promoció 

 

•       Programació 

 

•       Redacció del projecte executiu  - Identificació de la demanda 

 

  - Definició de l’encàrrec  

 

  - Seguiment del treball 

 

  - Recepció del treball 

 

  - Lliurament del treball 

•       Execució de l’obra 

 

•       Manteniment de la inversió 
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Contracte obres en el context de l’acció administrativa  
Formació dels projectes d’obres locals ordinàries 



 

• Memòria  

• Plànols de situació  

• Pressupost  

• Estudis possible descomposició estudi informatiu 

• Estudis econòmics i administratius 

• Estudis geològics 

• Adequació urbanística 

• Utilització i explotació de l’obra 

• Estudi d’impacte ambiental 
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Estudi informatiu o avantprojecte (Llei 3/2007 d’obra pública) 

 

• D’acord normativa règim local 

• Audiència generalitat 

• Informació pública 

• Resolució d’aprovació 

• Justificació de la modificació 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Tramitació estudi 
informatiu o 
avantprojecte 



 

• Memòria 

• Plànols de conjunt i de detall 

• PCAP 

• Pressupost 

• Programa de desenvolupament dels treballs 

• Referències Acta de replanteig 

• Estudi de seguretat i salut 

• Estudi  riscos 

• Relació terrenys a ocupar 

• Justificació opció escollida de l’avantprojecte 

• Estudis geològics i tècnics 

• Mesures d’execució obra i dret de propietat i usuaris 

• Estudi d’impacte ambiental 
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PROJECTES 

Estudi informatiu o avantprojecte (Llei 3/2007 d’obra pública) 



 

• APROVACIÓ PROJECTES 

 
 

• OFICINA SUPERVISIÓ DE PROJECTES 

 
 

• AUDITORIA TECNICA 

 
 

• ADEQUACIÓ ORDENACIÓ URBANÍSTICA 

 
 

• LICENCIES MUNICIPALS 

 
 

• REGISTRE DE BONES PRACTIQUES EXECUCIÓ OBRES PUBLIQUES CATALUNYA (36) 
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Estudi informatiu o avantprojecte (Llei 3/2007 d’obra pública) 



 

• AVANPROJECTES D’OBRES 

 

• memòria necessitats a satisfer 

• justificació solució proposada 

 justificació preus de compostos 

 justificació obra completa 

    

• Contingut  

 avantprojecte    - de situació 

• plànols   - general 

   - de conjunt 

 

• pressupost amb quadre descompost de preus 

• estudi possible descomposició de l’avantprojecte i fases 
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Reglament Llei contractes (RD 1098/2001 de 12 d’octubre)  
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Reglament Llei contractes (RD 1098/2001 de 12 d’octubre)  

• Aprovació avantprojecte 
 
• Projectes d’obres, referir-se a obres completes 
 
• Contingut projectes (127) 
 
• Contingut memòria: antecedents, estudi solució adoptada, expropiacions, … 
 
• Caràcter contractual de la memòria (128)  
 
• Contingut dels plànols (129) 
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Reglament Llei contractes (RD 1098/2001 de 12 d’octubre)  

  
- Costos directes: endemés mà d’obra, 
materials, despesa personal, 
combustible maquinària, despeses 
amortització i conservació i instal·lacions 

 
•Càlcul dels preus unitats  
  obra   (130)  
            - Costos indirectes: despeses  
            instal·lacions ,  comunicacions, edificis, 
            tallers , magatzems, laboratori etc, és un 
            percentatge sobre unitats d’obra 
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Reglament Llei contractes (RD 1098/2001 de 12 d’octubre)  

  • Pressupost execució material i Pressupost base de licitació (  despeses    
generals 13-17% i benefici industrial 6%)+IVA  
 
• Pla de treball ( 131)  
 
• Classificació empresa (132)  
 
• Aprovació del projecte (133)  
 
• Oficina supervisió de projectes (135-137) verificar acompliment  normativa  
 
• Proposar instruccions de caràcter tècnic. 
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Reglament Llei contractes (RD 1098/2001 de 12 d’octubre)  

  • Examinar preus materials 
 
• Veritat estudi seguretat i salut 
 
• Supervisió de les variants  
 
• Supervisió modificacions projectes  
 
• EXPEDIENT DE CONTRACTACIO (138) , resolució aprovació projecte, acta de 
replanteig, certificat credit suficient, fiscalització previa 
 



Règim especial d’Administració Local 
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 1. Municipis règim ordinari 
 Competències Ple i Alcalde 
 Alcalde Ple 

 
Correspon als alcaldes les competències com a 
òrgan de contractació respecte dels contractes 
d’obres, de subministrament, de serveis, de 
concessió d’obres i de concessió de serveis i els 
contractes administratius especials quan el VALOR 
ESTIMAT DEL CONTRACTE no superi el 10 per 100 
dels recursos ordinaris del pressupost ni, en 
qualsevol cas, la quantia dels 6.000.000 € inclosos 
els de caràcter pluriennal quan la seva duració no 
sigui superior a quatre anys, sempre que l’import 
acumulat de totes les seves anualitats no superi 
l’anterior coeficient, referit als recursos ordinaris 
del pressupost del primer exercici, ni l’anterior 
quantia. 

 
Correspon al Ple de l’Ajuntament les competències 
com a òrgan de contractació  respecte dels 
mateixos contractes quan pel seu valor o duració 
no corresponguin a l’Alcalde.  
 



Règim especial d’Administració Local 
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1. Municipis règim ordinari 
 Alcalde Ple 
 
Correspon als alcaldes la competència per a la 
celebració de contractes privats i per a l’adjudicació 
de concessions sobre béns de domini públic; 
l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la 
legislació patrimonial i l’alienació de patrimoni, en 
els tres caos, sempre que el seu valor no superi  el 
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: 
 
- el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, ni 
els 3.000.000 €. 

 
I al Ple li correspon la competència per celebrar 
contractes privats, l’adjudicació de concessions 
sobre béns de domini públic; l’adquisició de béns 
immobles i drets subjectes a la legislació 
patrimonial i l’alienació del patrimoni, en els tres 
caos sem0pre i quan no estiguin atribuïdes a 
l’alcalde. També correspon al ple l'adquisició i 
alienació de béns declarats de valor històric o 
artístic, qualsevol que sigui el seu valor.  
 
Al Ple li correspon, també, i en tot cas, la 
competència per a l’aprovació dels plecs de 
clàusules administratives generals.  

Encàrrecs de gestió a mitjans propis 
- Delegacions entre òrgans ( límit art. 47 LRBRL) 
- Competències altres ens 



Règim especial d’Administració Local 

 
 

34 

 2. Municipis gran població 
 En els municipis de gran població les anteriors competències seran exercides per la Junta de Govern 
local sigui quin sigui l’import del contracte i la seva duració.  

 

3. Municipis de  menys de 5.000 hab.  
La DA 2a, apartat 3 i la DA 3a, apartat 7 es refereixen a la possibilitat que, en els municipis de menys de 
5.000 habitants, en els contractes d’obres el finançament dels quals excedeixi del pressupost anyal 
puguin redactar-se projectes independents relatius a cadascuna de les parts d’una obra, sempre que 
aquestes siguin susceptibles d’utilització separada en el sentit de l’ús general o del servei, o puguin ser 
substancialment definides. En aquests casos l’execució de cadascun dels projectes podrà ser objecte 
d’un contracte diferent, i és el ple de l’Ajuntament l’òrgan competent per autoritzar la seva redacció i 
licitació.  
 
En aquest municipis les competències contractuals podran ser exercides: 
 
a) Per les centrals de contractació que creï la Diputació 
b) Per la pròpia Diputació, mitjançant encàrrecs de gestió 
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Tramitació anticipada  
 
DA3 LCSP 
 
És possible en dues ocasions, sempre que, en ambdós casos l’adjudicació es sotmeti a la condició 
suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que han de finançar el contracte corresponent: 
 
a) Aquells contractes l’execució material dels quals hagués de començar l’exercici següent, i  

 
b) Aquells altres el finançament dels quals depengués d’un préstec, crèdit o subvenció sol·licitats.  
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En seu local la constitució de juntes de contractació és potestativa. Aquestes juntes actuen com a 
òrgans de contractació: 
 
a) En els contractes d’obres que tinguin per objecte treballs de simple reparació, de conservació o de 

manteniment.  
b) En els contractes de subministrament que es refereixin a béns consumibles o de fàcil 

deteriorament per l’ús, i  
c) En els contractes de serveis quan el seu valor estimat no superi el 10 % dels recursos ordinaris de 

l’entitat. 
 

Correspon al ple de l’Ajuntament acordar la constitució de juntes de contractació, així com: 
 
a) La seva composició, havent de formar part necessàriament d’elles, el secretari i l’interventor. 
b) Els límits quantitatius, que podran ser inferiors als assenyalats anteriorment.   

 
En els casos d’actuació de la junta de contractació es prescindirà de la mesa de contractació. 

 4. Les juntes de contractació en seu local 
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La presidència de la mesa de contractació ha de recaure en un membre de la corporació o un 
funcionari d’aquesta. 
 
Són vocals nats de la mesa de contractació el secretari i l’interventor.  
 
La designació de la resta dels vocals de les meses de contractació correspon a l’òrgan de contractació. 
Poden formar part de les meses de contractació com a vocals el personal funcionari de carrera i el 
personal laboral, permanent i no permanent. També poden formar-ne part els membres electes, si bé 
la seva presència no pot suposar més d’1/3 del total dels seus membres. 
 
- El personal eventual en cap cas no podrà formar part de la mesa de contractació ni emetre 

informes de valoració de les ofertes.  
 

- El personal directiu. 

La mesa de contractació i el comitè d’experts 
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Actuarà com a secretari un funcionari de la corporació. 
La composició de la mesa es publicarà en el perfil de contractant.  
 
 
Delegació vocals mesa. 
 
 
 
El comitè d’experts pot estar integrat per personal funcionari de carrera o laboral fix amb qualificació 
apropiada que no hagués participat en la redacció de la documentació tècnica del contracte. En tot cas, 
d’ entre aquest personal ha de formar-hi  part un tècnic jurista especialitzat en contractació pública. 

La mesa de contractació i el comitè d’experts 
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1. Els actes de fiscalització 
 
Els actes de fiscalització s’exerceixen per l’interventor i recauen també sobre les repercussions de cada 
nou contracte, excepte dels menors.  
 
L’òrgan interventor assistirà a la recepció material de tots els contractes, excepte dels menors.  
 
En els contractes celebrats en els municipis de menys de 5.000 habitants l’aprovació de la despesa 
podrà ser substituïda per una certificació d’existència de crèdit que s’expedirà pel secretari interventor 
o per l’interventor.  

5. La disposició addicional tercera LCSP 
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2. Informes del secretari 
 
Serà preceptiu l’informe del secretari en: 
 
 
a) L’aprovació d’expedients de contractació 
b) Interpretació, modificació i resolució de contractes 
c) Revisió de preus 
d) Pròrrogues 
e) Manteniment de l’equilibri econòmic 
f) Encàrrec poder adjudicador mitjans propis personificats (art. 32.1 LCSP) 
g) PCAP (art. 122.4 LCSP) 
h) Informe majoria qualificada (art. 47.2 LRBRL) (concessió béns o serveis + de 5 anys, + 20 % R.O. 

Del pressupost, municipalització monopoli) 
i) Informe RPA 

... 
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2. Informes del secretari 
... 
 
j) Procediment negociat per raó d’imperiosa urgència (Cap Departament) 
k) Participació com a vocal en la Mesa i la Junta de contractació 
 
 
3. Fe Pública 
 
l) Formalització del contracte 
m) Validació de poders i avals o assegurances 
n) Declaració responsable i certificacions 
o) Signatura acta replanteig 
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4. Altres qüestions puntuals 
 
- Òrgans de recursos contractuals locals 

 
 
 
 

-     Diputacions i consell comarcals 

 
 

 
 

- Centrals de contractació 
 

- Supervisió projecte 
 

-      Assistència tècnica, jurídica i econòmica 
  
-      Mesa de contractació 



 

 

2. Les actuacions preparatòries, 

en especials els projectes d’obres 



1.  La despesa corresponent. Certificat d’existència de crèdit i fiscalització de la intervenció 

 

2. El Plec de clàusules administratives particulars per a l’obra en qüestió. Els plecs són els pactes i 
condicions definidors dels drets i obligacions que assumiran les parts que contracten i contenen: 

 

 - objecte del contracte 

 - pressupost de licitació 

 - Terminis i dates de les actuacions 

 - Disposicions generals 

 - Contingut i tramitació d’expedient 

 - Adjudicació i formalització del contracte 

 - Execució del contracte 

 - Revisió de preus 

 - Penalitzacions 

 - Recepció i garantia 

 

 

 

 

  

   

44 

L’obra pública local. Tramitació prèvia 



3. El document tècnic a què s’ha d’ajustar la realització de l’obra, és a dir, el projecte tècnic, del qual cal 
assenyalar el seu contingut i la tramitació per a la seva aprovació: 

 

Contingut: 

    memòria 

   

    pressupost 

 

    plec prescripcions tècniques 

 

    plànols 

 

    programa de treball 

 

    referència acta de replanteig 

 

    estudi seguretat i salut 
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L’obra pública local. Tramitació prèvia 

A. Documents 
mínims 



Contingut:    

     

    Estudi geotècnic 

   

    Proposta classificació contractista 

 

    Supòsits d’expropiació o ocupació 

 

    Estudis econòmics administratius 

 

    Estudi de l’impacte sobre el medi natural 

 

    Estudi sobre compliment de la normativa  
    d’accessibilitat i supressió de barreres  
    arquitectòniques 
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L’obra pública local. Tramitació prèvia 

B. Documents addicionals 



Contingut:        

    D’execució material 

   

    D’execució per contracte 

 

    Costos directes i indirectes 

 

    Característiques dels materials 

 

    Condicions d’execució 

 

    Precaucions a adoptar 

 

    Formes d’amidament 

 

    Termini de garantia 

 

    Proves a realitzar 
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L’obra pública local. Tramitació prèvia 

C. Pressupostos 

D. Prescripcions  
tècniques 



Contingut:   

    - Informació 

    - Generals 

    - Constructius 

    - De detall 

 

F. Relació i valoració dels béns a ocupar i/o expropiar 

 

G. Programa de treball 

 

H. Proposta de classificació dels contractistes:  Grup, Subgrup, Categoria 

 

J. Documentació per a altres tipus d’obres: de reparacions menors, de conservació i manteniment 

 

K. Projectes simplificats   - 500.000 € 

      

L.  Projectes obres menors                     -    30.000 € 

 

 

 

     

 

 

  

   

48 

L’obra pública local. Tramitació prèvia 

E. Plànols 



A. Examen previ        

    

  Aprovació inicial 

   

B. Procediment Informació pública 

 

  Aprovació definitiva 

 

   Òrgan competent  

C. Competència i publicació  

   Diaris Oficials 

 

 

   Declaració d’utilitat pública 

D. Efectes expropiatoris 

   Necessitat d’ocupació dels terrenys 

 

 

  

   
49 

L’obra pública local. Tramitació per a l’aprovació dels projectes 



Aspectes a incloure en els plecs de clàusules administratives generals:   
     

    

 - L’execució del contracte i les incidències d’aquest 

   

 - Els drets i les obligacions de les parts i el règim econòmic 

 

 - Les modificacions del contracte, amb indicació de supòsits i límits 

 

 - Les causes de resolució del contracte  

  

 - La conclusió del contracte, les recepcions, el termini de garantia i la   
    liquidació 
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L’obra pública local. Els plecs de clàusules administratives 
generals  



Qüestions  a incloure en els plecs de clàusules administratives  particulars:   
     

    

  - Selecció adequada del sistema de contractació 

   

  - Claredat del pressupost de licitació en relació al projecte 

 

  - Termini per a l’execució de l’obra adequat en relació al projecte 

 

  - Classificació del contractista adequada  

  

  - Criteris de valoració, clars i fàcilment puntuables 

 

  - Definició dels components de la mesa de contractació 

 

  - Claredat en termini i publicacions 

 

... 
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L’obra pública local. Els plecs de clàusules administratives  
particulars 



...        

    

  -  Determinades despeses exigibles al contractista 

   - de control de qualitat 

   -  de seguretat i higiene 

   - De publicitat de l’obra (publicacions, cartells anunciadors, ...) 

   

  - Forma d’abonament al contractista 

   - termini de pagament 

   - periodicitat de les certificacions d’obra 

 

  - Revisions de preus 

   - formula de revisió 

   - sense revisió de preus 

 

  - Termini de garantia  

  

   

... 
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L’obra pública local. Els plecs de clàusules administratives  
particulars 



 

- Supòsits en què és obligatori redactar l’estudi de seguretat i salut 

 

- Obligacions en la fase d’elaboració del projecte 

 

- Obligacions en la fase d’execució del projecte 

 

- Redactors i contingut 

 

- Pla de seguretat i salut en el treball 

 

- Altres qüestions 
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L’obra pública local. Aplicació de la legislació sobre mesures 
de seguretat 



- Òrgan facultat per contractar i sempre dins l’àmbit de les seves competències 

- Alcalde 

- Ple de la Corporació 

 

- Els adjudicataris també han d’estar capacitats per contractar: 

- Complir els requisits per contractar amb l’administració 

- Causes d’incapacitació 

- Classificació dels contractistes 

 

- L’objecte del contracte ha de ser determinat 

 

- Justificar la necessitat de la contractació 

 

- Preu cert 

 

- Disposar de crèdit pressupostari adequat i suficient per fer front a les obligacions de contingut 
econòmic que es derivin 

 

- Formalitzar 

 

    

   

54 

L’obra pública local. Procediment de contractació. Requisits 



Classes d’expedients 

 

L’expedient de contractació és el conjunt d’actuacions necessàries per a l’execució d’una despesa quan 
la mateixa estigui vinculada a l’aplicació de les actuacions incloses en l’àmbit objectiu de la Llei de 
contractes de les AAPP. 

 

Són principis bàsics (excepte les particularitats del procediment negociat en la modalitat sense 
publicitat i els contractes menors): 

 

- Publicitat 

 

- Concurrència 

 

- Tramitació: com serà gestionat per l’òrgan de contractació l’expedient respecte de la seva 
adjudicació: 

 

- Ordinària 

- Urgent 

- D’emergència 
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L’obra pública local  
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Justificacions incorporades a l’expedient (art.116.4) 

- PCAP i PTP 
 

- Certificat existència de crèdit 
 

- Elecció del procediment de licitació 
 

- Criteris de solvència tècnica, econòmica i financera 
 

- Informes jurídic plecs i expedient complert 
 

- Acta replanteig i Informe oficina supervisió 
 

- Projecte i resolució aprovació 
 

- Valor estimat contracte 
 

- Necessitats administració que es volen satisfer 
 

- Necessitat de no divisió per lots 
 

- Fiscalització i aprovació expedient 
 



• Límit màxim de despesa (incloent l’IVA) 

 

• Cal desglossar en el plec els costos directes i indirectes i d’altres utilitzats per la 
determinació del pressupost base de licitació 

 

• No és necessari en acords marc o sistemes dinàmics 
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Pressupost base de licitació (art. 100) 



- Contractes públics, tindran sempre un preu cert, expressat normalment en €.  

 

- Expressat en termes de preus unitaris o preus a tant alçat. 

 

- Prohibició de terminis ajornats.  

 

- Variació dels preus en funció del compliment o incompliment d’objectius de termini o de 
rendiment. (art. 102.6) 
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Preu 
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El preu “sostenible”. Cost de cicle de vida 



• Es traslladen a la llei els requisits de solvència mínima si el plec no els estableix (art. 77/art. 
87.3, en relació RD 773/2015) 

 

• Exigència de classificació contractes de més de 500.000 € 

 

• En els contractes no harmonitzats, l’òrgan de contractació pot admetre altres mitjans de 
prova que els legalment previstos (art. 86.1). La solvència econòmica en qualsevol contracte: 

 

– Volum anual de negocis mínim: una vegada i mitja VEC (valor anual o valor mitjà anual), 
excepte casos singulars. 
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Solvència 



• Contractes d’obres:  

 

– experiència dels darrers 5 anys, si es requereix es pot autoritzar per un període 

        més llarg (art. 88.1.a)  

 

- Declaració indicant el personal tècnic u organismes tècnics integrats a l’empresa 

 

- Títols acadèmics i professionals dels empresaris i directius 

 

- Indicació de les mesures de gestió mediambiental 

 

- Declaració sobre plantilla mitjana anual i nombre de directius 

 

- Declaració indicant maquinaria i equip tècnic execució contractes 

 

- Exigència valors mínims de cada requisit. 
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Solvència tècnica 



En contractes d’obres (de VEC inferior a 500.000€), s’habilita per a empreses de creació 
inferiors als cinc anys, que puguin acreditar la solvència tècnica per mitjans diferents al de 
l’experiència i facturació en un període determinat 
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Solvència tècnica (art 88.2, 89.1 h i 90.4) 



• Si s’invoquen títols d’estudis, professionals i experiència a partir de mitjans externs, cal que 
aquests executin el contracte 

 

• Si s’invoca solvència econòmica i financera es pot demanar responsabilitat conjunta del mitjà 
extern, inclús solidària 
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Solvència amb mitjans externs (art. 75) 



 

 

4. El procediment de licitació 
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Contractes menors  (art. 118) 

 

CONTRACTES MENORS 
OBRES 

UN MATEIX PROVEÏDOR NO PODRÀ 
SUPERAR EL LLINDAR DEL MENOR 

(Resolucions de Juntes de Contractació) 

NO PRORROGABLE 

NO SUPERIOR A 1 ANY 

 
VEC: 

      OBRES                                 < 40.000 € 
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Contractes menors  (art. 118) 

 
Contingut de l’expedient 
 
- Pressupost obres, o projecte 
 
- Informe oficina supervisió projecte si afecta estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l’obra 
 
- Certificat existència de crèdit i informe jurídic de l’expedient 
 
A més de l’aprovació de la despesa i la factura s’afegeix: 
 

- l’informe de necessitat del contracte 
 

- justificació a l’expedient de: 
 

 la no alteració de l’objecte per evitar l’aplicació de les regles generals de 
contractació 
 

 que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o 
conjuntament superin la xifra del contracte menor 

   
 l’òrgan de contractació  comprovarà el compliment d’aquesta regla  
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Contractes menors  (art. 63.4) 

 

CONTRACTES 
MENORS 

PUBLICITAT 

EXEMPT DE PUBLICITAT 
TRIMESTRAL 

si es compleixen aquests 2 requisits 
 VEC < 5.000 € 
 Pagament bestreta de 
 caixa fixa o similar 

DADES A PUBLICAR 
- Objecte 

- Durada 
- Import adjudicació IVA inclòs 
- Adjudicatari  

PUBLICITAT TRIMESTRAL 

PUBLICITAT ORDENADA PER 
ADJUDICATARI 

PERFIL DEL 
CONTRACTANT 
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Procediments d’adjudicació (art 131.2) 

La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de 

adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el 

procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de 

servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento. 



 

Article 48. Legitimació 

 

Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica 
cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o 
puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso. 

Estarán también legitimadas para interponer este recurso, contra los actos susceptibles de ser 
recurridos, las organizaciones sindicales cuando de las actuaciones o decisiones recurribles 
pudiera deducirse fundadamente que estas implican que en el proceso de ejecución del contrato 
se incumplan por el empresario las obligaciones sociales o laborales respecto de los trabajadores 
que participen en la realización de la prestación. En todo caso se entenderá legitimada la 
organización empresarial sectorial representativa de los intereses afectados. 
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Recurs especial. Legitimació dels sindicats 



 

 

5. L’execució del contracte d’obres 

Modificacions i incidència 

d’execució 



La coordinació amb les companyies subministradores 

 

L’estudi  del projecte coordinadament amb les companyies subministradores és de vital importància: 

 

• Evitarem intervencions posteriors de les mateixes per tal de fer-nos adaptar a la seva pròpia 
normativa i/o interessos 

 

• Podrem preveure els costos que poden suposar l’adequació dels serveis afectats 

 

• Coneixerem la situació de les instal·lacions perilloses durant l’execució de l’obra 

 

• Podrem aprofitar per soterrar instal·lacions aèries i millorar l’impacte visual 
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Coordinació en l’execució d’una obra municipal  



Interferències entre diversos serveis 

 

Tant en la redacció del projecte com durant l’execució de l’obra s’ha de tenir en compte la necessitat de 
poder instal·lar diferents serveis sense incomplir normativa sobre distàncies i creuaments 
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Coordinació en l’execució d’una obra municipal  



Molèsties al trànsit i al veïnat durant l’execució de l’obra 

 

És important que durant l’execució de l’obra pensem en les molèsties que podem ocasionar a les 
persones. 

 

• Una correcta informació als  veïns és sempre més agraïda 

 

• S’ha de pensar amb la senyalització i en facilitar els accessos a habitatges i garatges 

 

• Executar les obres en períodes de menys aglomeració de persones  
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Coordinació en l’execució d’una obra municipal  



La coordinació entre la Corporació i el tècnic director de l’obra 

 

 

La corporació ha d’intervenir durant la redacció del projecte planificant i indicant al projectista els 
objectius que pretén amb l’obra a executar 

 

L’aprovació del projecte  ha de sorgir d’una visió conjunta i estudiada entre el projectista i la corporació 

 

Durant l’execució de l’obra: 

 

• El responsable tècnic de l’obra és el facultatiu designat per la corporació 

 

• És a ell a qui correspon donar les ordres al contractista 

 

 

 

... 
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Coordinació en l’execució d’una obra municipal  



La coordinació entre la Corporació i el tècnic director de l’obra 

 

.... 

 

• La visita d’obres periòdica i les ordres escrites per part del tècnic són imprescindibles per una 
bona execució de l'obra  

 

• Formalitzar  llibres d’ordres i incidències 

 

• Llibre de subcontractació 
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Coordinació en l’execució d’una obra municipal  



És necessària , abans de la contractació de l’obra, la intervenció de professionals que estudiïn i elaborin 
els document necessaris per dur a terme l’execució. 

 

En caràcter previ, cal: 

 

 

• Fixar els objectius a assolir conjuntament amb la corporació 

 

• Estudiar la viabilitat de l’actuació 

 

• Valorar les diferents alternatives 

 

• Determinar les limitacions de cadascuna  

 

La correcta realització del document tècnic que ha de servir de base per a l’execució de l’obra es 
fonamental per facilitar l’execució de la mateixa sense distorsions d’obra importants, modificacions 
pressupostàries o allargament del termini d’execució. 

… 
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Control i seguiment de l’obra. Els documents tècnics  



... 

 

El document ha de ser tècnicament correcte i preparat per interpretar qualsevol element de l’obra, 
tant en la seva execució com en el seu cost. 

 

Ha de ser fet de tal manera que l’execució de l’obra pugui ser dirigida per un tècnic diferent del 
redactor del projecte. 

 

D’altra banda, el document ha de ser completament assumit per l’entitat que l’encarrega i, en 
definitiva, l’aprova. 

 

El tècnic redactor del projecte ha de conèixer la realitat de l’obra que es pretén executar i és, per això, 
important que la titulació i experiència del projectista sigui l’adequada. 

 

És diversa la normativa que parla dels diferents documents tècnics per a realització d’obres: estudi 
previ, avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu, projecte modificat, projecte reformat,... 

... 
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Control i seguiment de l’obra. Els documents tècnics  



... 

 

La normativa de contractació administrativa estableix que,  tret dels supòsits d’emergència, a 
l’adjudicació d’un contracte d’obres precedirà l’elaboració, l’aprovació i el replanteig del projecte 
corresponent.  

 

78 

Control i seguiment de l’obra. Els documents tècnics  



Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció al projecte, al plec de clàusules administratives 
particulars i a les instruccions del director facultatiu de les obres.  

 

La corporació haurà de nomenar, per tant, el tècnic director de l’obra, que serà el responsable del 
contracte.  

 

El tècnic director ha de vetllar perquè l’obra s’executi: 

 

1. D’acord amb les dades i prescripcions tècniques del projecte 

 

2. Segons els preus estipulats, basats amb els del projecte. 

 

3. En els terminis previstos en el programa d’obra del projecte. 
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Control i seguidament de l’obra  



 

L’execució de l’obra comença amb l’acta de comprovació del replanteig (no confondre amb el replanteig 
del projecte) 

 

Termini d’un mes des de formalització, tret de casos justificats.  

 

Es redactarà una acta que serà signada pel representant dels serveis de l’Administració (en lògica, el 
tècnic director de les obres) i el contractista.  

 

Se n’enviarà una còpia a l’òrgan que va celebrar el contracte. 
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Control i seguidament de l’obra.  
Acta de comprovació del replanteig  (Arts. 139 a 141 R, 237 LCSP)  



 

• Si el contractista no assisteix, sense causa justificada, es considerarà incompliment del contracte 

 

 

• Si la comprovació demostra la disponibilitat dels terrenys i la viabilitat del projecte s’estendrà 
l’acta:  

 

• 3 exemplars: òrgan, direcció d’obra i contractista 

• Signada pels assistents 

• Expressió de l’autorització per a iniciar les obres 

• Inicia còmput termini execució 
 

 

 

• Resta suspès el inici: 

• Si no s’acredita la disponibilitat dels terrenys, en les obres de l’art. 139 R 

• Si el director considera necessària la modificació de les obres projectades 

• Si el contractista formula reserves, tret que siguin  sense fonament 
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Control i seguidament de l’obra.  
Acta de comprovació del replanteig  (Arts. 139 a 141 R, 237 LCSP)  



 

 

• Demora injustificada comprovació replanteig per culpa Administració  

 

resolució contracte i indemnització contractista 2 % preu adjudicació sense IVA  (art. 246.2 LCSP) 

 

• Desistiment inici obres per l’administració o suspensió  superior a 4 mesos  

 

                                              resolució contracte i indemnització 3 %  

 

• Desistiment un cop iniciat les obres o suspensió més de 8 mesos  

 

                                                         indemnització 6% preu adjudicació 
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Control i seguidament de l’obra.  
Acta de comprovació del replanteig  (Arts. 139 a 141 R, 237 LCSP)  



 

• Obligatori per al contractista: 

 

– Quan així ho estableixi el PCAP 

– Quan l’execució estigui prevista amb més d’una anualitat 

 

 

• Presentació en el termini de 30 dies naturals, des de la formalització del contracte 

 

• L’òrgan resoldrà en el termini de 15 dies naturals des de la seva presentació 

 

• Dades a incloure, segons allò previst en el reglament 

 

• Si no es presenta en termini i de la deguda forma, el director pot acordar no tramitar les 
certificacions, sense dret a interessos de demora pel retràs. 
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Control i seguiment de l’obra. Pla de Treball    (art. 144 R)  



 

• Incidències, autoritzacions i llicències (142 R) 

 

– Les incidències que sorgeixin durant l’execució, seran resoltes per l’administració de manera 
conjunta amb el contractista 

– L’òrgan facilitarà les autoritzacions i llicències de la seva competència, les taxes i impostos 
seran a càrrec del contractista (JCCAE). 

 

• Assaigs i anàlisis (145 R) 

• Sense perjudici dels assaigs i anàlisis previstos en el PPT, el director pot ordenar que se’n 
realitzin d’altres sobre materials i unitats d’obra i que es recavin informes 

• L’import serà sufragat per qui determini el PCAP 

 

• Preus i despeses (153 R) 

• Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la correcta execució, es 
consideraran inclosos en el preu, encara que no hi figurin especificats.  

• Totes les despeses que siguin assimilables al concepte genèric de “costos indirectes” que es 
mencionen en l’art. 130.3 R sobre el càlcul del preu de les unitats d’obra, es consideraran 
incloses en el preu d’aquestes 

 

• Procediment en casos de força major (146 R i 239 LCSP) 
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Execució del contracte d’obres  



 

 

 

 

 

• Presentació Pla de treball 

 

• Compliment PCAP i projecte obres 

 

• Assumir ris i ventura  - força major 

 

• Indemnitzar danys causats a tercers 
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Execució del contracte d’obres  

         Obligacions 
contractista: 



 

Als efectes de pagament, l’Administració expedirà certificacions d’obra feta 

 

Si el plec de clàusules administratives no indica res en contra, es faran mensualment 

 

Seran signades pel director facultatiu de les obres i conformades per contractista 

 

Servirà de document que, previ informe d’intervenció, aprovarà l’Ajuntament pel seu pagament a 
compte de l’obra 

 

Les certificacions tenen el concepte de pagament a compte, subjectes a rectificacions i variacions, 
sense suposar en cap cas aprovació i recepció de les obres que comprenen 

 

Existeixen models normalitzats per diferents administracions de certificacions d’obra fàcilment 
utilitzables per les corporacions locals 

... 
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Certificacions d’obra (art. 240 LCSP)  



... 

 

Per a una millor facilitat del control de l’execució de l’obra totes les certificacions es faran a origen, és a 
dir, arrossegant totes les parts d’obra ja realitzades 

 

A les certificacions d’obra s’aplicarà  la baixa resultant de l’adjudicació 

 

Tot i que poden fer-se certificacions per a proveïments de materials, és recomanable evitar-ho en la 
mesura que sigui possible (utilitzar el plec de clàusules tècniques) 
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Certificacions d’obra (art. 240 LCSP)  



Obres a tant alçat i obres amb preu tancat (art. 241 LCSP) 

 

1. Quan la naturalesa de l’obra ho permeti, es podrà establir el sistema de retribució a tant alçat, 
sense existència de preus unitaris, d’acord amb allò establert en els apartats següents quan el 
criteri de retribució se configuri com de preu tancat o en les circumstancies i condicions que es 
determinin en les normes de desenvolupament d’aquesta Llei per a la resta de casos.  

2.    El sistema de retribució a tant alçat podrà, en el seu cas, configurar-se com de preu tancat, amb 
l’efecte de que el preu ofertat per l’adjudicatari es mantindrà invariable no sent abonables les 
modificacions del contracte que siguin necessàries per a corregir errors o omissions  soferts en la 
redacció del projecte. 

 

 3.   La contractació d’obres a tant alçat amb preu tancat requerirà que es compleixin les següents 
condicions: 

 

a) Que així es prevegi en el plec de clàusules administratives particulars del contracte, podent 
aquest establir que algunes unitats o parts de l’obra s’excloguin d’aquest sistema i s’abonin per 
preus unitaris 

 

… 
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Certificacions d’obra (art. 240 LCSP)  



… 

b) Les unitats d’obra que el preu s’hagi d’abonar d’acord a aquest sistema hauran d’estar 
prèviament definides en el projecte i haver-se replantejat abans de la licitació. L’òrgan de 
contractació haurà de garantir als interessats l’accés al terreny on s’ubicaran les obres, amb la 
finalitat de que puguin realitzar sobre el mateix les comprovacions que consideren oportunes amb 
suficient antelació a la data límit de presentació d’ofertes. 

c) Que el preu corresponent als  elements del contracte o unitats d’obra contractats pel sistema 
de tant alçat amb preu tancat sigui abonat mensualment, en la mateixa proporció que l’obra 
executada en el mes a que correspongui guardi amb la totalitat de la unitat o element d’obra de 
que es tracti.  

d) Quan en el plec s’autoritzi als licitadors la presentació de variants sobre determinats elements 
o unitats d’obra que d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars del contracte 
hagin de ser ofertades pel preu tancat, les esmentades variants hauran de ser ofertades sota  dita 
modalitat.  

En aquest cas, els licitadors vindran obligats a presentar un projecte bàsic , quin contingut es 
determinarà en el plec de clàusules administratives particulars del contracte. 

L’adjudicatari del contracte en el termini que estableixi el plec haurà d’aportar el projecte de 
construcció de les variants ofertades, per a la seva preceptiva supervisió i aprovació. En cap cas el 
preu o el termini de l’adjudicació sofrirà variació com a conseqüència de l’aprovació d’aquest 
projecte. 
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Certificacions d’obra (art. 240 LCSP)  



• Mensualment, la direcció d’obra realitzarà el mesurament de les obres executades durant el 
mes anterior: 

 

• El contractista pot estar present 

 

• El contractista, obligat a avisar a la direcció amb antelació de les obres que hagin de 
quedar posteriorment ocultes. Si no ho fa, resta obligat a acceptar les decisions de 
l’administració al respecte. Actualment també presència Intervenció Municipal 

 

• En base al mesurament, el director redactarà mensualment la corresponent relació valorada. 

 

• Simultàniament a la tramitació de la relació valorada, la direcció enviarà un exemplar al 
contractista per a la seva conformitat o reparament, en un termini de 10 dies hàbils. 
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Certificacions d’obra  (arts 147 a 152, i 154 a 157 R,  240 LCSP) 



• El director expedirà les certificacions en el termini de 10 dies naturals següents al termini que 
corresponguin 

• La data de la certificació obre el termini de pagament als efectes dels interessos de 
demora 

• En les certificacions que s'estenguin excedint de l’import de les anualitats que 
regeixen el contracte, el termini de pagament no es comptarà des de la data de la 
certificació, sinó des de la posterior en que haurien de produir-se 

• Les certificacions s’ajustaran al model establert 

• Es numeraran correlativament per a cada contracte 

 

• El contractista tindrà dret a abonaments a compte per operacions preparatòries ( aplec de 
materials i instal·lacions i equips de maquinaria pesada) 

Les garanties a constituir per això, es regeixen per allò disposat per les garanties, amb caràcter 
general.  

 

• Els abonaments tenen el concepte de pagament a compte subjectes a les rectificacions i 
variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar, de cap manera, 
aprovació i recepció de les obres que comprenen. (240 LCSP) 
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Certificacions d’obra  (arts 147 a 152, i 154 a 157 R,  240 LCSP) 



• No és possible que la certificació d’obra i la factura del contractista  siguin de la mateixa data 

 

• La certificació no sempre ha de coincidir amb la relació valorada, com passa amb les obres 
executades per avançat pel contractista 

 

• Es imprescindible que l’ import de les certificacions i el de les factures siguin iguals 

 

• Procés complet: 

 

• Mesurament 

• Relació valorada 

• Audiència al contractista 

• Certificació d’obres 

• Fiscalització 

• Aprovació per l’òrgan del reconeixement i pagament de l’obligació contreta 

• Expedició de la factura pel contractista ( igual que la certificació, té caràcter 
de document expedit a compte de la factura total del preu del contracte) 
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Certificacions d’obra  (arts 147 a 152, i 154 a 157 R,  240 LCSP) 



• Dos problemes greus  típics:: 

 

• No hi ha relacions valorades, com a document previ i separat de la certificació 

 

• Les certificacions les fa el contractista: 

 

• “Perillós” en quant al contingut 

 

• Possibles efectes  lamentables en quant al termini de pagament, per la 
data de la certificació (obri el termini de pagament) 
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Certificacions  d’obra (arts 147 a 152, i 154 a 157 R,  240 LCSP) 



 Procés Termini 

Final execució 
 

Recepció formal i obertura termini garantia Un mes des de final execució o termini que determini el 
PCAP (243 LCSP) 

 
Mesurament general 

 
Un mes des de recepció (166 R) 

 
Certificació final 

 
Aprovació: 3 mesos des d’acta de recepció (243 LCSP i 
166 R) 
Pagament: 30 dies des de la data de la certificació (166 
R) 

Liquidació Aprovació: 3,5 mesos aprox. Des de final termini 
garantia (169 R) 
Pagament: 60 dies des d’aprovació 

 
Cancel·lació garantia 

 
Immediatament després de la liquidació i venciment 
termini garantia (111 LCSP) 
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Recepció i liquidació 
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Final execució 

• Procés (163 R)  

 

• Amb 45 dies hàbils  d’antelació, el contractista comunicarà per escrit a la direcció, la data 
prevista de finalització.  

 

• En cas de conformitat, informe del director de l'òrgan, un mes abans 

 

• Resolució òrgan, designa representant per a la recepció i comunica a la intervenció,  si 
s’escau, (20 dies naturals  abans recepció) per assistència potestativa 

 

• Si la durada del contracte no permet complir aquest termini, se’n fixaran uns altres  en el 
Plec 



• La constatació del compliment pel contractista, de la prestació, exigeix un acte formal i positiu 
de recepció o conformitat 

 

• Diferent de la recepció material 

 

• Tots els contractes 

 

• Termini 

 

• 1 mes fixat per l'administració 

• O el que estableixi el PCAP per raons de les característiques de l’objecte 

 

• En obres, l’ocupació efectiva excepcional sense esperar a l’acte formal de recepció, produirà 
els efectes i conseqüències propis de l’acte 

• Possible recepció parcial (art. 165 R) i devolució parcial garanties (111.3 LCSP) 

• Intervenció municipal 
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Recepció formal  (art  243 LCSP) 



• Si la recepció s’efectua passat el termini d’un mes, des de la data fixada i la demora fos 
imputable a l’administració, el contractista té dret a indemnització pels danys i perjudicis que li 
causin 

 

• En les recepcions parcials, el termini de garantia de les parts rebudes comença a computar-se 
des de les dates d’aquestes recepcions 
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Recepció formal  (arts 107 i 108 R,  243 LCSP) 
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Recepció formal (243 LCSP, 163 i 164 R) 

• Termini  el que digui el Plec (243 LCSP)  

 

• Procés i subjectes ( 164 R) 

 

• El representant de l’òrgan 

 

• Fixa la data 

• Cita a la direcció d’obra, al contractista i, si s’escau, a la intervenció 

 

• El contractista, obligat a assistir. Si no ho fa, remissió de l’acte per tal que, en 10 dies 
naturals, formuli al·legacions 

 

• Un exemplar original de l’acta per a cada assistent 
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Recepció formal (243 LCSP, 163 i 164 R) 

• Efectes (DCE 20/06/84) 

 

• Desplaçament de la possessió i dels riscos a l’Administració 

 

• Obertura del termini de garantia 

 

• Transformació de l’obligació del contractista: 

 

• Esmena defectes 

• Policia i conservació 

 



100 

Recepció formal (243 LCSP, 163 i 164 R) 

• Naturalesa. Significat 

 

• Acte administratiu (per tant, unilateral), tot i la presència del contractista, que té el sentit 
de garantir la seva audiència (TS 10/03/89) 

 

• No hi ha res pendent d’executar, tret allò desconegut i, si s’escau, el que s’indiqui a l’acta. 

 

• Acte certificant: 

• La conclusió de les obres 

• El seu bon estat 

• Que s’ajusten a les prescripcions tècniques 

 

• Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, no cap la resolució del contracte sense abans 
concedir al contractista un termini específic per a esmenar els defectes (DCE 19/10/89) 
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Recepció parcial i tàcita  

• Recepcions parcials (art. 165 R) 

 

• Possible en obres “susceptibles de ser executades per fases que puguin ser entregades a 
l’ús públic”  

• Haurà d’expedir-se certificació a compte  

 

 

• Recepció tàcita 

 

• Es produeix, amb els mateixos efectes de la recepció formal, per raons excepcionals, 
mitjançant l’ocupació efectiva de les obres o la seva  posada en servei (243 LCSP) 
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Recepció 

• Requisits (168 R): 

 

• Aixecament d’acta de comprovació de les obres, subscrita per 

• Representant designat per l’òrgan 

• Director 

• Contractista 

• Representant de l’administració o entitat que tingui que gestionar les 
obres, si no es ella mateixa 

• Comunicació a la Intervenció (assistència potestativa) 

• Es produeixen els mateixos efectes que en la recepció si les obres (segons l’acta 
de comprovació) estiguessin finalitzades i fossin conformes amb les 
prescripcions del contracte. Si hi ha defectes: 

 

• Es fixen en l’acta, junt amb instruccions i termini per esmenar 

• Decideix l’òrgan sobre l’ocupació 
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Recepció 

• Termini de garantia: 

 

• Té una finalitat d’observació i comprovació de l’estat real de l’obra 

 

• Recau sobre el contractista un deure de conservació i de policia de les obres d’acord amb el 
Plec i a les instruccions del director (167.1 R) 

 

• Si el contractista descuides la conservació i dones lloc a que l’obra perilles, s’executaran per 
l’administració i a compte del contractista els treballs necessaris per tal d’evitar el dany 
(167.2 R, TS 10/03/89) 

 

• Si s’observen deficiències en les obres durant el termini de garantia, es requereix al 
contractista per a la seva reparació. Si no les esmena, procedeix la resolució del contracte per 
incompliment (TS 27/12/94) 

 

• Una vegada vençut, el contractista respon dels danys i perjudicis, durant 15 anys, per vicis 
ocults (148 R) 
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Mesurament general (166 R)  

• La realitza el director de l’obra amb assistència obligatòria del contractista 

 

• Un mes, des de la recepció 

 

• En l’acta de recepció es fixa la data d’inici, restant notificat el contractista 

 

• Es mesuren les obres “realment executades d’acord amb el projecte” 

 

• Dades complementàries a utilitzar: 

 

• Comprovació del replanteig 

• Els replantejaments parcials i els mesuraments efectuats des de l’inici de les obres 

• El llibre d’incidències, si n’hi hagués 

• El llibre d’ordres 

• Altres que es creguin necessaris 
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Mesurament general (166 R)  

• S’aixeca acta amb tres exemplars, signada per director i contractista 

 

• El resultat es notifica al contractista, amb 5 dies hàbils per a objeccions 

 

• Si hi ha objeccions, les remetrà el director a l’òrgan, amb el seu informe, en el termini de 10 dies 
hàbils 
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Certificació final  

• Procés i terminis (166 R, 243 LCSP) 

 

• Sobre la base del mesurament, el director redacta la relació valorada, en el termini d’un mes, 
des de la recepció 

 

• En el termini de 10 dies naturals des del final de l’anterior (1 mes), el director expedeix i 
tramita la certificació final, que inclou “les obres executades ” 

 

• Termini aprovació: 3 mesos des de recepció 

 

• Termini pagament, si s’escau: 30 dies des data expedició 

 

• Naturalesa. Significat 

 

• Si la certificació final es recolza en el mesurament general, sembla que estigui destinada a 
pagar al contractista allò realitzar durant l'execució 

Complementàriament, la liquidació, recollirà, en principi, les obres i treballs executats durant        
el termini de garantia encara que els seus efectes jurídics abastin a tot el contracte.  
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Liquidació (169 R, 243.2 LCSP)  

• El director formula proposta de liquidació de les obres “realment executades”, en el termini de 
15 dies abans de la finalització del termini de garantia 

 

• Si l’informe del director es favorable 

• En cas contrari, una vegada esmenades les deficiències 

 

• Notificació al contractista i termini de 10 dies per a conformitat o objeccions 

 

• Aprovació: en el termini de dos mesos des de resposta o termini 

 

• Abonament: en el termini de 60 dies des d’aprovació (243 LCSP) 
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Liquidació (169 R, 243.2 LCSP)  

 

• El principi de seguretat jurídic advoca per l’atorgament d’un termini per a reclamacions del 
contractista (DCE 25/02/88) 

 

• A l'acceptar el contractista com a correcta la liquidació (si no l’ha impugnat), s’infereix d’això una 
tàcita declaració de voluntat de renuncia dels interessos de demora per les certificacions ja 
abonades (TS 20/06/90) 

 

• En cas de discrepància del contractista en la valoració de l’obra realitzada, per la presumpció 
d’encert i legalitat de l’administració, correspon al contractista acreditar que es la seva la 
quantitat procedent (TS 26/06/90) 



• La garantia serà retornada o cancel·lada una vegada vençut el termini de garantia i acomplert 
satisfactòriament el contracte o resolt sense culpa del contractista 

 

• Si transcorregut un any des de l’acabament del contracte sense que l’Administració dugui a 
terme: 

 

• La recepció formal 

 

• La liquidació 

 

• Es procedirà, sense mes demora, a la devolució o cancel·lació de les garanties, sempre que no 
s’hagin produït les responsabilitat a que es refereix l’art. 110 

 

• D’ofici 

 

• Simplificació i simultaneïtat de tràmits 

 

• No anunci BOP (E.L.) 
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Cancel·lació de garanties  (art  111 LCSP) 
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Quadre resum: recepció, termini garantia, liquidació i 
cancel·lació de garanties   

 
FINAL 

EXECUCIÓ 
 

RECEPCIÓ 
FORMAL I 

OBERTURA 
TERMINI 

GARANTIA 

 
CERTIFICACIÓ 
FINAL OBRES 

  

Un mes des de l’entrega o 
realització de l’objecte o el 
termini que determini el PCAP 
(110.2) 

3 mesos des  de l’acta de 
recepció (243 LCSP) 

 
LIQUIDACIÓ 

TOTS ELS 
CONTRACTES 

  

Termini acord i notificació: 
3’5  mesos des  de  final 
garantia  (169 R) 

 
CANCEL.LACIÓ 

GARANTIA 
DEFINITIVA 

  

a) Compliment administració: 
              (243 LCSP) 
 
 
 
 
b)      Incompliment administració: 
                (111   LCSP) 

- venciment del termini de 
la garantia 

- Complit el contracte 
- Liquidat el contracte 
- Finalitzat el termini 

garantia 
- Transcorregut un any des 

d’acabament contracte 
sense: recepció formal ni 
liquidació 
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Compliment de pagament ( 198 LCSP)  

• Obligació de pagament per l’administració (198 LCSP) 

 

• Procediment fer efectiu pagament Administració (199 LCSP) 

 

• Reclamació pagament 

• Transcorregut 1 mes 

• Demanda contenciosa-administrativa 

• Mesura cautelar pagament + costes 

 

• Necessitat compliment 

 

• Per obligació contreta 

 

• Per tal d’estimular compliment contractista 

 

• Per incidència en el preu i en la qualitat 

 

• Possible transmissió dret cobrament (200 LCSP) 
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Compliment de pagament ( 198 LCSP)  

 

• Proposta: Pagar d’ofici, no cal intimació 

 

“tindran l’obligació d’abonar....” 

“.... Si es demora, s’hauran d’abonar al contractista” els interessos de demora  

 

• Millor no exigir que calculi el contractista els interessos de demora quan els reclami 

 

• No és vàlida la clàusula del Plec per la qual s’estipula que el còmput del termini començarà a 
comptar-se des de l’aprovació de la certificació, per l’administració, perquè dependria de la 
discrecionalitat d’aquesta (TS 19/02/98, 4/10//94, 25/3/92, 3/04/92, 1/06/90) 

 

• El termini de prescripció de la reclamació d’interessos de demora és de 4 anys 
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Compliment de pagament ( 198 LCSP)  

 

• Els interessos de demora no abonats generen dret a la vegada a interessos (Reiterada 
jurisprudència) 

 

• No es aplicable a la contractació administrativa l’art. 1110 del CC, en virtut del qual, decau el 
dret del contractista a percebre interessos, si no reclama el seu abonament al rebre l’import de 
la quantitat principal (TS 26/01/99, 16/10/98, 10/02/92) 

 

• Si el contractista accepta  com  a correcta la liquidació definitiva, s’infereix una tàcita renuncia 
als interessos de demora per les certificacions abonades (TS 20/06/90) 
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Demora de l’administració en els pagaments còmput demora  

 

 

Abonament certificacions,  
(tret de la final) 

- 30 dies aprovació 
- 30 dies pagament (198 LCSP) 

 

Certificació final: 
 

-Aprovació 
 
-Abonament 

 
 
- 3 mesos des d’AR (243 LCSP) 
 
- 30 dies (243 I 198 LCSP) 
 

Liquidació 
 

-Aprovació 
 
-Abonament 

 
 
- 3,5 mesos aprox, des de final termini garantia (169 R) 

 
- 60 dies des d’aprovació (243 LCSP) 

 

OBRES 

Recàrrecs de demora:  
- Interessos  de demora i indemnització costos (198.4 LCSP) 
  Cobrament d’acord LLEI 3/2004, de 29 desembre 



Supòsits: 

  

a) Supòsits previstos a la pròpia llei ( successió persona contractista, cessió del contracte, revisió de 
preus i ampliació de termini execució contracte) 

 

b) Quan estigui previst en el PCAP, en els termes i condicions de l’article 204. 

 

c) Excepcionalment quan sigui necessari realitzar una modificació no prevista en el PCAP d’acord 
article 205. 

 

d) Els supòsits específics del contracte d’obres. 
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Modificacions contracte  (203 a 207 LCSP) 



 

Prerrogativa de modificació contracte per causa d’interès públic reconeguda a l’article 190 LCSP  

  

 

• Procediment de modificació del contracte d’acord 191 LCSP  

 

- informe jurídic o informe secretaria general. 

 

- Informe Comissió Jurídica Assessora quantia superior 20% del preu original i el import sigui  

       superior a 6.000.000€. 
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Modificacions contracte  (190 i 191 LCSP) 



Modificacions previstes al PCAP (204 LCSP) 

  

• Previsió especifica al PCAP i en el VEC 

 

• Màxim 20% del preu inicial del contracte 

 

• Modificacions convencionals o pactades 

 

 

Característiques: 

  

a) la clàusula de modificació haurà d’estar formulada de forma clara, precisa i inequívoca 

  

b) Quan al seu contingut haurà de precisar amb el suficient detall: 

- El seu abast, límits i naturalesa. 

- les condicions en les quals podrà ser actuada per referència a circumstàncies la  
concurrència de les quals pugui verificar-se de forma objectiva. 

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

... 
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Modificacions contracte  (204 LCSP) 



Modificacions previstes al PCAP (204 LCSP) 

 

...  

 

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

 

d) la formulació i el contingut de la clàusula de modificació ha de permetre als licitadors comprendre el 
seu abast exacte i interpretar-la de la mateixa manera i permetre a l’òrgan de contractació comprovar 
el compliment dels primers de les condicions d’aptitud exigides i valorar correctament les ofertes 
presentades. 

  

e) En cap cas les clàusules de modificació no podran alterar la naturalesa global del contracte inicial i 
s’entendrà que s’alteren si es substitueixen les obres per uns altres diferents o es modifica el tipus de 
contracte. En canvi no s’entendrà que s’altera quan es substitueixi alguna unitat d’obra puntual. 
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Modificacions contracte  (204 LCSP) 



Modificacions NO previstes al PCAP (205 LCSP) 

 

- Modificacions legals no convencionals. 

  

- Supòsits: 

  

A) Quan sigui necessari afegir obres a les inicialment contractades, sempre i quan es donin ambdós 
requisits següents: 

  

- Que el canvi de contractista no sigui possible per raons econòmiques o tècniques  per exemple 
perquè obligui l’òrgan de contractació a adquirir obres amb característiques diferents a les inicialment 
contractades, quan aquestes diferencies donin lloc a incompatibilitats o a dificultats tècniques d’ús o 
de manteniment que resultin desproporcionades; i així mateix que el canvi de contractista generi 
inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a l’òrgan de contractació. En cap cas 
no es considerarà un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una nova licitació per permetre 
el canvi de contractista. 

  

- Que la modificació de la quantia no excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions 
acordades conforme a l’ article 205 del 50 % del preu inicial del contracte, iva exclòs. 
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Modificacions contracte  (205 LCSP) 



Modificacions NO previstes al PCAP (205 LCSP) 

 

B) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies sobrevingudes i que 
siguin imprevisibles en el moment  que  va tenir lloc la licitació sempre i quan es compleixen les tres 
condicions següents: 

   

  

- Que la modificació derivi de circumstàncies que una administració diligent no hagués pogut 
preveure 

 

- Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte 

 

- Que la seva quantia  no excedeixi, aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades 
conforme a l’article 205 LCSP del 50% del preu inicial , exclòs iva. 
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Modificacions contracte  (205 LCSP) 



Modificacions NO previstes al PCAP (205 LCSP) 

 

C) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haurà de justificar especialment llur 
necessitat indicant les raons per les quals aquestes prestacions no es van incloure en el contracte 
inicial. Una modificació es considerarà substancial quan tingui com a resultat un contracte de 
naturalesa materialment diferent al celebrat en un principi i en qualsevol cas, quan es compleixin una o 
més de les condicions següents: 

  

a) Que la modificació introdueixi, condicions que, cas d’haver figurat en el procediment de contractació 
inicial, haguessin permès la selecció de candidats diferents als inicialment seleccionats i l’acceptació 
d’una oferta diferent a la inicialment acceptada o haguessin atret més participants en el procediment 
de contractació. En tot cas es considerarà que així succeeix quan l’obra adjudicada més la modificació 
pretesa requereixin una classificació del contractista diferent a la que, en el seu cas es va exigir en la 
licitació original. 

  

b) Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici del contractista d’una manera 
que no estava prevista en el contracte inicial. Es considerarà que es dóna aquest supòsit quan com a 
conseqüència de la modificació s’introdueixin unitats d’obra noves, l’import de les quals representi 
més del 50% del pressupost inicial del contracte. 

… 
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Modificacions contracte  (205 LCSP) 



Modificacions NO previstes al PCAP (206 LCSP) 

 

... 

c) Que la modificació ampliï de forma important l’àmbit del contracte . Es considerarà que es així quan: 

  

- El valor de la modificació suposi una alteració en la quantia del contracte que excedeixi aïlladament o 
conjunta, del 15% del preu inicial del contracte, iva exclòs, o bé superi el llindar de la publicitat 
comunitària. 

  

- Les obres, serveis o subministraments objecte de modificació es trobin dins de l’àmbit d’un altre 
contracte, actual o futur, sempre que s’hagi iniciat la tramitació de l’expedient de contractació. 

   

D’acord amb l’article 206 LCSP les modificacions legals són obligatòries per al contractista sempre que 
no excedeixin del 20% del preu inicial del contracte , iva exclòs.  

  

Si es facultativa caldrà l’acord exprés i voluntari del contractista. 
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Modificacions contracte  (206 LCSP) 



Publicitat  i formalització  

 

- Publicació dels acords de modificació en el perfil del contractant per termini de 5 dies, 
acompanyat de les al·legacions contractista i els informes emesos al respecte. 

 

  

- Necessitat de formalitzar totes les modificacions. 

 

  

- Incompliment formalització per culpa del contractistes dintre de termini, penalització del 3% del 
pressupost base de licitació exclòs iva. 

 

  

- Incompliment administració indemnització de danys i perjudicis  al contractista. 

 

  

- Excepció supòsits d’emergència. 
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Modificacions contracte  (63.3 c, 203.3 LCSP) 



  

a) Les modificacions previstes PCAP es modifiquen d’acord amb el mateix. 

 

b)     Les modificacions no previstes PCAP : 

 

 

- Audiència contractista, i projectista, per tres dies. 

- informe jurídic. 

- certificació crèdit i audiència contractista. 

- acord òrgan de contractació. 

- publicació DOUE dels contractes harmonitzats la resta perfil del contractant. 

- formalització modificació contracte fedatari públic. 
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Modificacions contracte. Especialitats procedimentals  (207 LCSP) 



  

A)  Modificació per l’Administració d’acord Art. 206 de supressió o reducció d’unitats d’obra fins el 20% 
preu contracte sense dret a indemnització. 

  

B) Modificació per introducció d’unitats d’obra no previstes en el projecte i no sigui necessari nova 
licitació , 

 

- Informe director de l’obra 

- Proposta administració 

- Audiència per 3 dies 

- Acceptació contractista 

- No acceptació contractista administració pot contracte altre contractista o resolució 
contracte amb una indemnització del 3% de l’obra pendent d’executar (arts 211 i 213 
LCASP) 

 

C) Modificacions d’elements ocults, citació intervenció a l’acte per comprovació material elements. 
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Modificacions contracte. Especialitats  del contracte d’obres  
(242 LCSP) 



 D) Director d’obra considera necessària una modificació del projecte : 

 

- Redacció de modificació del projecte i aprovació tècnica del mateix 

- Audiència al contractista  i redactor projecte per termini de 3 dies 

- Aprovació expedient per òrgan de contractació així com les despeses necessàries 

 

 

E) No es considerarà modificació del contracte: 

  

- L’excés d’amidaments, això es , la variació que durant la correcta execució de l’obra es 
produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes 
sempre que en el global no representi un increment de la despesa superior al 10% del preu del 
contracte inicial. Aquest excés d’amidament serà recollit en la certificació final d’obra. 

  

- la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments legalment establerts 
sempre que no suposin increment del preu global del contracte ni afectin a unitats d’obra que 
en el seu conjunt excedeixi del 3% del pressupost primitiu del contracte.     
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Modificacions contracte. Especialitats  del contracte d’obres  
(242 LCSP) 



 

• Procediment 

 

1. Autorització de l’òrgan de contractació per a iniciar l'expedient 

 

• Expedient: caràcter urgència 

 

2. Redacció i aprovació del projecte 

 

3. Audiència al contractista  i projectista (termini mínim, 3 dies)  

 

4. Aprovació de l’expedient per l’òrgan i de les despeses complementaries necessàries 
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Modificacions del projecte (art. 242 LCSP) 



 

Modificacions que exigeixin la suspensió de l’execució 

 

   - total 

• Suspensió temporal  

  - parcial 

 

• Incoació expedient responsabilitat projectista d’acord art. 315 LCSP (+ 20 % desviació per excés 
o defectes del cost real, per causa autor, minoració preu contracte entre 30 i 50 % preu 
contracte redacció projecte) 

 

• Incoació expedient autor estudi geotècnic + 10 % increment preu inicial minoració cost 
projecte de 30-50 % 

 

• Excepció: que la suspensió ocasioni greus perjudicis per a l’interès públic 
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Modificacions del projecte (art. 242.5 LCSP) 



 

Procediment 

    

1. Proposta tècnica de la direcció d’obra 

 

2. Audiència contractista 

 

3. Aprovació per l’òrgan, de la continuïtat provisional, segons la proposta 

 

• L’import màxim previst no pot superar el 20 % del preu primitiu del contracte 

• L’aprovació comporta l’aprovació de la despesa 

• Ha d’existir crèdit 

• Informe oficina supervisió de projectes 

 

 

• Terminis rigorosos i limitatius per a aprovar la modificació del projecte ( 6 mesos) i l’expedient 
(8 mesos) i actuacions taxades a la Llei 
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Modificacions del projecte (art. 242.5 LCSP) 



 

  

• Regles per a fixar els preus en el cas de modificacions que comportin la utilització de materials  
o l’execució d’unitat d’obres que no figurin en el projecte (158 R) 

 

• Abans : 

Condició necessària: la conformitat del contractista (162 R) 

• Ara: 

Obligatòries i sinó resolució contracte fins 3 % no es considera  modificació contracte 

 

• Es tramiten com a modificació els canvis de l’origen o procedència dels materials naturals 
sobre el previst (161 R) 

 

• Es poden introduir variacions sense previs aprovació en quant al “ número d’unitats realment 
executades sobre les previstes... Sempre que no representin un increment de la despesa 
superior al 10 per 100 del preu primitiu del contracte” (160 R) 
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Modificacions obres (arts. 158 a 162 R) 



 

  

Reajustament del termini (162 R) 

 

• Si no s’introdueixen noves unitats proporcional a la modificació del preu 

 

 

- Proposta del director, junt a la referida als nous 
preus 

• Si s’introdueixen noves unitats 

- Audiència contractista 

 

- No modificació fins 3 % pressupost 

 

- Informe oficina supervisió projectes 
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Modificacions contracte obres (arts. 158 a 162 R) 



 

• Tan sols PERIÒDICA I PREDETERMINADA 

• Contractes: 

 

  - OBRA 

 

FÓRMULES TIPUS 

 

ELS QUE TIGUIN UN PERIODE DE RECUPERACIÓ DE LA INVERSIÓ IGUAL O SUPERIOR A 5 ANYS...en 
aquests els costos de ma d’obra es poden revisar si són significatius...l’increment no pot ser 
superior a l’increment del personal al servei AAPP (art. 5 RD 75/2017). 

 

FÓRMULES QUE DETERMINA L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ SEGONS COSTOS 

 

• No són revisables costos financers, despeses generals, benefici industrial... 

• CONDICIÓ D’APLICACIÓ: transcurs de dos anys des de la formalització del contracte i 20 % del 
preu executat  
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Revisió de preus (art. 103) 



• És un supòsit de modificació subjectiva de previsió expressa en els plecs. 

 

• No pot suposar restricció efectiva de la competència en el mercat. 
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Cessió dels contractes (Art. 214) 



 

 

 

 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, 
la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo 
estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los 
términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, 
social o laboral a que se refiere el artículo 201. 
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Els subcontractistes (art. 215) 



- Ley 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació 

- RD 1109/2007, de subcontractació 

 

 

Si el contractista incompleix obligacions per procedir a la subcontractació (comunicació a l’òrgan de 
contractació, solvència…) 
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Subcontractació (art. 216 i 217 LCAP) 

Es pot penalitzar fins el 50% de l’import el subcontracte 
 
Resolució contractual (si s’ha considerat obligació essencial) 
 
• S’elimina la possibilitat que el contractista pugui pactar amb subcontractistes termini de 

pagament superiors als previstos en llei 3/2004. 
 

• El subcontractista ha de lliurar factura electrònica obligatòriament al contractista quan import 
superi 5.000 €. 

 
• En contractes d’obres de VEC superior a 5M € i subcontractació superior a 30% preu, obligatori 

requerir al contractista verificació compliment pagament a subcontractistes. 
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Pagament directe al subcontractista 



 

 

Duren el que es requereixi per a la correcta execució del contracte, el seu finançament...conciliar 
amb...principi de concurrència. 
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Durada dels contractes (art. 29) 



 

 

• Son obligatòries pel contractista EN TOTS ELS CONTRACTES PÚBLICS  

 

 

• Perquè sigui obligatòria cal que s’avisi al contractista amb una antelació mínima de dos mesos 
a la finalització (o un altre més llarg si així es preveu en el plec). 
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Pròrroga dels contractes (art 29) 



• Petició concreta del contractista  en el termini de 15 dies naturals des que es 
produeixi la causa del retard 

 

• Si no es sol·licita en aquest termini 

 

• S’entendrà que renuncia a la pròrroga 

• Facultat de l’administració: 

 

– Per a concedir la  pròrroga que cregui convenient en el darrer mes del 
termini d'execució, amb imposició de penalitats 

 

– O per a esperar a la finalització del termini i procedir a la resolució del 
contracte 

 

• L’Administració resol abans de que finalitzi el termini d’execució 

• Petició en l’últim mes     l’administració ha de resoldre en els 15 dies naturals 
següents 

• Durant aquest termini no pot continuar l’execució 

139 

Dret del contractista a pròrroga del contracte, per  retards 
no imputables a ell mateix  (art  100 R) 



 

 

Article 20 

 

DETALL dels conceptes dels danys i perjudicis a abonar al contractista...entre d’altres, 3% del preu 
de les prestacions que s’haguessin tingut que executar durant el període de suspensió. 
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Suspensió del contracte 



Són causes potestatives de resolució 

 

• Demora en la comprovació del replanteig (246 LCSP)  Indemnització 2 % 

 

           Resolució contracte 

• Demora iniciació + 4 mesos 

           Indemnització 3 % 

 

            Indemnització 6 % obra no realitzada 

• Suspensió execució + 8 mesos  

         o definitiva 

            Definitiva: nomes per motiu greu i mitjançant acord de 
            l’òrgan a proposta del funcionari competent (170 R) 

 

 

• Desistiment (171 R , 246.3 LCSP)                               Indemnització3 % obra no realitzada 
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Suspensió de l’execució per l’administració 
 (art. 170 i 171 R, 208, 245, 246 LCSP) 



Supòsits de suspensió  

 

• Quan l’acordi l’administració 

 

• Quan la insti el contractista per la demora en els pagament, segons art. 198,5 LCSP 

 

Acta de suspensió 

 

• Signatures: representant de l’òrgan i  contractista 

 

• Termini: 2 dies hàbils des de que s’acordi la suspensió 

 

• En el contracte d’obres 

• Signatura, a més, del director 

• Afegir annex, en el termini de 10 dies hàbils des de que s’acordi la suspensió: 

 

Mesurament executat 

 

Materials aplegats 
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Acta de suspensió de l’execució (art. 208 LCSP, i 103 R) 

En relació a l’obra suspesa 



Article 212.5 

 

• Es pot continuar amb l’execució del contracte si convé a l’interès públic 

 

• Garantia complementària mínim 5% preu contracte 

 

• Fiança com a clàusula penal 
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Execució contracte  i concurs del contractista 



L’article 213.6 amplia supòsits en que es pot iniciar nova licitació mentre es tramita expedient de 
resolució contractual.  

 

El contractista ha d’adoptar mesures de conservació 

 

 

• Declaració de concurs o insolvència 

 

• Demora en compliment terminis 

 

• Incompliment obligació principal 

 

• Impossibilitat executar contracte i no es pot modificar 

 

 

 

 

144 

Extinció i nova licitació 



 

 

6. Incompliment i responsabilitat del 

contractista 



• Incompliment termini total o  parcial. 

 

• Resolució contracte 

Opcions: 

• Imposició penalitzacions = 0,60 €/ 1000 € preu del contracte (IVA exclòs) 

          Es poden variar en PCAP. 

 

• Penalitzacions  quan arribi 5% preu contracte sense iva 

 

• Resolució contracte 

• Administració  

• Noves penalitzacions 

 

 

• L’import màxim de les penalitzacions no pot superar el 50% del preu del contracte (192.1). 
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Penalitzacions als contractistes per demora en l’execució 
 (192 i 193 LCSP) 



• Quan l’administració opti per imposar penalitzacions i no per la resolució, haurà de concedir 
l’ampliació del termini que cregui necessari 

 

• Efectivitat dels imports de les penalitzacions 

 

 

• En les certificacions d’obra o en els documents de pagament 

 

• En tot cas, la garantia respondrà segons l’art., 107 LCSP 

 

 

• Les penalitzacions no exclouen la indemnització per danys i perjudicis a l’administració 
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Penalitzacions als contractistes per demora en l’execució 
 (192 i 193 LCSP) 



• Incompliment   “execució parcial de les prestacions definides en el contracte” 

 

• Opcions: 

 

 

• Resolució 

 

• Imposició  de les penalitzacions que, per aquest supòsit, s’hagin 
establert en el plec 

 

 

• Import: màxim 10 % preu contracte, iva exclòs, cadascuna i màxim total 50 % preu contracte 
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Penalitzacions als contractistes per incompliment de l’objecte 
del contracte  (192  LCSP) 



• Causes (245 LCSP) 

 

• Causes que originaran sempre la resolució (112 R, 245 LCSP): 

 

• Demora injustificada 

 

• Desapareix: Manca de garantia i incompliment termini de 2 mesos per a 
iniciar execució expedient urgent 

 

• Causes potestatives per ambdues parts (112 R, 206 LCSP): 

 

• Modificacions superiors al 20 % preu 

 

• Causes potestatives per a la part a la  que no li es imputable aquella: (112 R) 
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Resolució del contracte (211,212,245,246 LCSP)   



• Altres causes: 

 

• Modificacions contracte en quantia superior al 20 % del preu de l’inici, 
exclòs IVA 

 

• Suspensió obres r mes de 8 mesos 

 

• Alteració substancial projecte o prestació, entre altres, substitució 
d’unitats que afectin almenys al 30 % preu inici, exclòs IVA 

150 

Resolució del contracte (211,212,245,246 LCSP)  



• Procediment: 

 

• D’ofici o a instancia del contractista 

 

• Audiència del contractista, en cas de proposta d’ofici (10 dies naturals) 

 

• Audiència de l’avalador o assegurador, si es proposa la confiscació de la 
garantia (10 dies naturals) 

 

• Informe del servei jurídic, tret dels casos següents: 

 

• No constitució dintre el termini de la garantia definitiva 

• Demora en l’execució 

• Incompliment de l’objecte (execució parcial de les prestacions) 

 

• Dictamen del CE o òrgan consultin equivalent CA, si es formula oposició 
per part del contractista 

 

• Tots els tràmits i informes preceptius es consideraran d’urgència   
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Resolució del contracte (211,212,245,246 LCSP)  



• Resolució per mort o incapacitat sobrevinguda o extinció personalitat persona jurídica (211.1a) 
LCSP): 

 

• La continuïtat serà sol·licitada pels hereus o el representant de 
l’incapacitat 

 

• La decisió de l’administració de no continuar el contracte no dona dret a 
indemnització per la part deixada d’executar 

 

• Resolució per declaració de concurs o declaració d’insolvència en qualsevol procediment (211.1.b), 
LCSP): 

 

• Mutu acord 

 

• Demora pagament administració 

 

• Demora compliment termini contractista 
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Resolució del contracte (211,212,245,246 LCSP)  



• Resolució per causes essencials establertes en el contracte (111 h TR, 211.1 LCSP): 

 

• Tindrà les conseqüències que s’estableixin en el mateix (supletori, Llei i 
reglament) 

 

• Entre elles, en general, ha d’incloure’s l’obligació de sigil del contractista 

 

 

• Resolució per impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats (211,1g), 
LCSP) 

 

• Resolució per impagament salaris durant l’execució del contracte (211,1i), LCSP) 
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Resolució del contracte (211,212,245,246 LCSP)  



• Determinació de danys i perjudicis a indemnitzar pel contractista, en els casos de resolució per 
incompliment culpable 

 

• Pèrdua de la garantia 

 

• Indemnització de danys i perjudicis, en allò que sobrepassin de la 
garantia 

 

• Decisió motivada, prèvia audiència del contractista 

 

• Factors, entre altres, a tenir en compte: 

 

• Demora per a la inversió projectada 

 

• Majors despeses per a l’administració 
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Resolució del contracte (245,246 LCSP)  



• Una vegada resolt el contracte, si les obres s’han de continuar per un altre empresari o per la 
pròpia Administració 

 

• Per urgència, o 

 

• Per motius de seguretat, o 

 

• Per evitar la ruïna d’allò construït 

 

• Una vegada que s’hagi notificat al contractista la liquidació de les executades, se podrà acordar la 
seva continuació, sense perjudici de que el contractista pugui impugnar la valoració efectuada 

 

• Termini per resoldre la impugnació: 15 dies naturals 

 

• Segons art. 172 R: 

 

• Iniciat l’expedient de resolució, en aquests casos, es prepara la proposta de liquidació 

• Es notifica al mateix temps, resolució i liquidació  
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Resolució del contracte (245,246 LCSP)  



 

 

Article 244 

 

Detall dels danys materials en l’obra que suposen responsabilitat que cal accionar en el termini de 
dos anys des de que es manifestin o produeixin. 
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Contracte d’obres. Responsabilitat per vicis ocults 



 

 

 

En tots els contractes (art. 35) figura la obligació del contractista de complir el conveni 
d’aplicació. 
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Obligacions laborals 



• Los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de 
condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, 
dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192. 

 

• És causa de resolució dels contractes l’impagament dels salaris als treballadors que participin en 
l’execució contractual o l’incompliment de les condicions del conveni col·lectiu. 

 

• La resolució ha de ser instada pels representats dels treballadors o, 

 

• Si hi ha subrogació i l’import impagat superi el 5% del preu del contracte (art. 212.1) 
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Salaris de les persones que executen el contracte 



 

 

Article 201 

 

• Els contractistes han de complir les obligacions socials, laborals, mediambientals, incloent els 
convenis col·lectius. 

 

• Els incompliments o retards en el pagament de salaris o condicions dels convenis que sigui 
dolosa suposa imposició de penalitats. 
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Obligacions del contractista en la execució contractual 



 

 

7.Contracte de concessió d’obres 



Disposa l’art. 14,1 LCSP que: 

 

“La concessió d’obres és un contracte que té per objecte la realització pel concessionari d’algunes 
de les prestacions a les que es refereix l’article 13, incloses les de restauració i reparació de 
construccions existents, així com la conservació i manteniment dels elements construïts, i en el que 
la contraprestació a favor d’aquell consisteix, o bé únicament en el dret d’explotar l’obra, o bé en 
aquest dret acompanyat del de percebre un preu.” 

 

Observem que l’objecte del contracte d’obra i l’objecte del contracte de concessió d’obres és 
exactament el mateix: l’execució d’una obra tal com aquesta ve  definida a l’article 13.2 LCSP.  
Distingeix entre el contracte de concessió d’obres i el de concessió de serveis en atenció al seu 
objecte;   

 

–En el contracte de concessió de serveis l’objecte és prestar un servei, no 
executar una obra, que en el seu cas es conforma con una obligació accessòria  

 

–En el contracte de concessió d’obres l’objecte és construir una obra, essent 
l’explotació ulterior la forma de retribució del concessionari, també a través 
d’una tarifa que cobra de l’usuari.  
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La naturalesa accessòria de les obres en el contracte de concessió de serveis es deriva directament 
de l’article 287.1 LCSP, segons el qual: 

 

“El concessionari està obligat a organitzar i prestar el servei amb estricta subjecció a les 
característiques establertes en el contracte i dins dels terminis assenyalats en aquest, i, en el seu 
cas a l’execució de les obres conforme al projecte aprovat per l’òrgan de contractació. ” 

 

La dificultat de diferenciació entre ambdós contractes típics  només apareixerà quan ambdós 
comportin l’execució d’obres. 

 

Hi ha una autèntica activitat prestacional del concessionari a l’usuari en el contracte de concessió 
d’obres? 

 

O, simplement l’usuari utilitza l’obra i paga un cànon com a contraprestació a aquesta utilització? 

 

Aquest criteri, el de l’activitat prestacional, que només concorre en el contracte de concessió de 
serveis i no en el de  concessió d’obres, ens permetria afirmar que en aquest l’explotació no 
comporta la prestació de cap servei públic, sinó la mera utilització d’una infraestuctura per l’usuari, 
a diferència d’aquell, en el que l’essencial rau en una activitat prestacional.  
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L’art. 14.2 LCSP preveu que el contracte podrà comprendre, a més, el contingut següent: 

 

a) L’adequació, reforma i modernització de l’obra per adaptar-la a les característiques tècniques i 
funcionals requerides per a la correcta prestació dels serveis o la realització de les activitats 
econòmiques a les que serveix de suport material 

 

b) Les actuacions de reposició i gran reparació que siguin exigibles en relació amb els elements 
que ha de reunir cadascuna de les obres per mantenir-se apta a fi que els serveis i activitats 
als que aquelles serveixen puguin ser desenvolupats adequadament d’acord amb les 
exigències econòmiques i les demandes socials.  

 

El contracte de concessió d’obres podrà també preveure que el concessionari estigui obligat a 
projectar, executar, conservar, reposar i reparar aquelles obres que siguin accessòries o estiguin 
vinculades amb la principal i que siguin necessàries per tal que aquesta compleixi la finalitat 
determinant de la seva construcció i que permetin el seu millor funcionament i explotació, així com 
efectuar les actuacions ambientals relacionades. 
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L’art. 13.4 LCSP, transposa el risc inherent als contractes de concessió: 

 

El dret d’explotació de les obres haurà d’implicar la transferència al concessionari d’un risc 
operacional substancial en l’explotació de les obres, el qual abastarà el risc de demanda o el de 
subministrament, o  ambdós. S’entén per risc de demanda el que es deu a la demanda real de les 
obres o els serveis objecte del contracte, i risc de subministrament el relatiu al subministrament de 
les obres o serveis objecte del contracte, en particular el risc que la prestació dels serveis no s'ajusti 
a la demanda.  

 

Es considerarà que el concessionari assumeix un risc operacional quan no estigui garantit que, en 
condicions normals de funcionament, recuperarà les inversions realitzades ni cobrirà els costos en 
els que hagués incorregut com a conseqüència de l’explotació de les obres que siguin objecte de 
concessió. La part dels riscos transferits al concessionari ha de suposar una exposició real a les 
incerteses del mercat que impliqui que qualsevol pèrdua potencial estimada en què incorri el 
concessionari no és merament nominal o desdenyable.  

 

Una altra novetat important de la LCSP es que aquest contracte pot perfeccionar-se amb una 
societat d’economia mixta, tal com admet la seva DA 2a.  
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8.Contracte de concessió de serveis 



El contracte de concessió de serveis és aquell en virtut del qual un o més poders adjudicadors 
encomanen a títol onerós a una o més persones, naturals o jurídiques, la gestió d’un servei la 
prestació del qual sigui de la seva titularitat o competència i la contrapartida del qual vingui 
constituïda bé pel dret a explotar els serveis objecte del contracte o bé per aquest dret 
acompanyat del de percebre un preu (article 15 LCSP). El dret d’explotació dels serveis implicarà la 
transferència al concessionari d’un risc operacional, en els termes assenyalats a l’article 14.4 LCSP. 

 

Aquest nou contracte nominat substitueix l’anterior contracte de gestió de serveis públics.  

 

L’essencial d’aquest nou contracte, no és ja la prestació d’un servei públic sinó la transferència d’un 
risc operacional en el contractista concessionari.  

 

L’art. 287,2 LCSP ha de fer la distinció entre aquelles concessions de serveis que recaiguin sobre un 
servei públic i aquelles altres que no hi recauen: 

 

“En el cas que la concessió recaigui sobre un servei públic, l’Administració conservarà els poders de 
policia necessaris per assegurar la bona marxa dels serveis de què es tracti.”  
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Contracte de concessió de serveis 



 

Cal dir també que s’ha produït la supressió de les diverses modalitats que regulava l’art. 277 
TRLCSP (concessió, gestió interessada, concert i societat d’economia mixta), les quals amb la nova 
LCSP queden reduïdes a dues: 

 

a) La concessió, en sentit estricte, i  

b) La societat d’economia mixta 
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D’acord amb la DA 2a LCSP: 

 

Les concessions d’obra i de serveis podran adjudicar-se directament a una societat d’economia 
mixta en la que concorri majoritàriament capital públic amb capital privat, sempre que l’elecció del 
soci privat s’hagués efectuat de conformitat amb les normes establertes per a l’adjudicació del 
contracte l’execució del qual constitueixi el seu objecte, i sempre que no s’introdueixin 
modificacions en el seu objecte i les condicions del contracte es tingueren en compte en la selecció 
del soci privat.  

 

Aquesta DA constitueix una novetat important en  

més d’un aspecte: 

 

a) Tot i que la societat d’economia  mixta  (SEM)  

continua essent una forma de gestió indirecta  

de  serveis  públics,  també  ho  podrà  ser  de  

serveis no públics, com acabem de veure. 

 

b) La forma societària mixta fins i tot podrà utilitzar-se   per al contracte de concessió d'obra. 

... 
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... 

c) L’àmbit de la SEM, als efectes merament contractuals, queda reduït a aquells supòsits en els 
quals el capital públic sigui superior al 50 per 100; respectant sempre aquest límit, les 
constituïdes per a l’execució d’un contracte de concessió, podran: 

 

• Acudir a ampliacions de capital, sense que la nova estructura no modifiqui les 
condicions essencials de l’adjudicació, llevat que hagués estat prevista en el contracte 

• Titulitzar els drets de cobrament que ostentin front a l'entitat adjudicadora del 
contracte l’execució del qual se l’encomani, prèvia autorització de l’òrgan de 
contractació, complint els requisits previstos en la normativa sobre mercat de valors. 

• Utilitzar mitjans de finançament com emissió d’obligacions, emprèstits o crèdits 
participatius.  

 

d) En el cas que la SEM pretengués accedir com a concessionària a altres contractes diferents 
haurà de concórrer al corresponent procediment de licitació d’acord amb la LCSP. 

 

e) La modificació dels contractes de concessió que s’adjudiquin directament perquè en la 
constitució de la SEM ja s'hagués efectuat de conformitat amb les normes de la LCSP, només 
es podrà realitzar d’acord amb els articles 203 a 207 LCSP.  
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Tal com succeïa amb l'antic contracte de gestió de serveis públics, continua sense existir un 
concepte unívoc de contracte de concessió de serveis.  

 

El contracte de concessió de serveis continua estant subjecte a dues limitacions importants, 
d’acord amb l’art. 284.1 LCSP, referides als serveis a gestionar: 

 

a) han d’ésser sempre susceptibles d’explotació per particulars 

b) no poden implicar exercici d’autoritat inherent als poders públics 

 

L’explotació, tanmateix, a partir d’ara tindrà lloc a través de la transferència d’un risc de demanda, 
d’un risc de subministrament o bé d’ambdós riscos alhora. 
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9.Contracte de subministrament 



 

L’art. 16 LCSP diu que són contractes de subministrament aquells que tenen per objecte 
l’adquisició, l’arrendament financer o l’arrendament, amb o sense opció de compra, de productes o 
béns mobles. En canvi, no tindran la consideració de contractes de subministrament els relatius a 
propietats incorporals o valors negociable. En canvi, es consideraran en tot cas contractes de 
subministrament: 

 

a) Aquells en els quals l’empresari s’obligui a lliurar una pluralitat de béns de forma 
successiva i per preu unitari sense que la quantia total es defineixi amb exactitud en 
el moment de celebrar el contracte, per estar subordinats els lliuraments a les 
necessitats de l’adquirent. 

 

b) Els que tinguin per objecte l’adquisició i l’arrendament d’equips i sistemes de 
telecomunicacions o per al tractament de la informació, els seus dispositius i 
programes, i la cessió del dret d’ús d’aquests darrers, en qualsevol de les modalitats 
de posada a disposició, excepte els contractes d’adquisició de programes d’ordenador 
fets a mida, que es consideren contractes de serveis. 

 

... 
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... 

 

c) Els de fabricació, pels quals la cosa o coses quer hagin de ser lliurades per l’empresari 
haguessin de ser elaborades d’acord  a característiques peculiars fixades prèviament 
per l’ens contractant, fins i tot quan aquest s’obligui a aportar tots o part dels 
materials precisos. 

d) Els que tinguin per objecte l’adquisició d’energia primària o energia transportada.  

 

Fora d’aquest darrer supòsit, que clarifica la naturalesa dels contractes de subministrament 
d’energia elèctrica, aquest article no presenta cap altra novetat respecte de l’immediatament 
anterior article 9 TRLCSP.  
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10. El contracte de serveis 



 

L’art. 17 LCSP continua definint el contracte de serveis tenint en compte que el seu objecte pot 
consistir tant en un contracte d’activitat com en un contracte de resultat. Són contractes de serveis 
aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer: 

 

 

a) Consistents en el desenvolupament d’una activitat, o 

b) Adreçades a l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o subministrament 

 

Els contractes de serveis, són els únics típics que en ocasions són, d’activitat i en altres ocasions 
són de resultat. 

 

L’art. 17  LCSP presenta dues novetats respecte del correlatiu art. 10 TRLCSP: 

 

a) Afegeix que també són contractes de serveis aquells en què l’adjudicatari s’obliga a 
executar el servei de forma successiva i per preu unitari 

b) Desapareix de la seva definició tota referència a un eventual annex II, que tampoc no 
apareix a la LCSP ni a la Directiva 2014/24. 
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La primera és una modalitat que a vegades s’utilitza i que no es trobava prevista en la definició de 
l’art, 10 TRLCSP, per bé que sí que ho estava en la DA 34 a TRLCSP i ara ho continua estant en la DA 
33a LCSP. Pensem, per exemple, en el servei de retirada de vehicles mal aparcats o abandonats a la 
via pública.  

 

La segona novetat es deriva de la Directiva 2014/24, que obvia annexar un llistat de serveis. Aquest 
nou tractament comunitari vol acabar amb la polèmica que ha suscitat aquests darrers anys una 
errònia interpretació segons la qual tot servei que no figurés en l’annex II TRLCSP no podia ser 
objecte d’un contracte de serveis; aquesta doctrina, que no hem compartit mai, arribava a unes 
conclusions desproporcionades respecte dels contractes administratius especials. Possiblement per 
això la Directiva 2014/24 defineix els contractes de serveis per exclusió: 

 

“Són contractes de serveis aquells els contractes públics l’objecte dels quals sigui la prestació de 
serveis diferents als dels contractes públics d’obres.” 
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De la mateixa manera que en el contracte de concessió de serveis, amb el contracte de serveis es 
podran prestar, a partir d’ara, serveis públics i serveis que no tinguin aquesta consideració, donat 
que l’essencial, a l’hora de diferenciar ambdós contractes ja no és el seu objecte sinó únicament el 
criteri del risc. Per això la LCSP s’ha vist obligada a introduir un article 312, de nova redacció, que 
estableix les especialitats dels contractes de serveis que comportin prestacions directes a favor de 
la ciutadania. És a dir: 

 

a) Abans de procedir a la contractació s’haurà d’establir el règim jurídic que  declari que 
l’activitat de què es tracti queda assumida com a pròpia per l’Administració respectiva, 
determini l’abast de les prestacions en favor dels usuaris i reguli els aspectes de caràcter 
jurídic, econòmic i administratiu relatius a la prestació del servei. 

 

b) L’adjudicatari d’un contracte de serveis d’aquest tipus estarà subjecte a les obligacions de 
prestar el servei amb la continuïtat convinguda  i garantir als particulars el dret a utilitzar-lo en 
les condicions que haguessin estat establertes i mitjançant l’abonament en el seu cas de la 
contraprestació econòmica fixada; de tenir cura del bon ordre del servei; d’indemnitzar els 
danys que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixin el 
desenvolupament del servei, tret d’aquells que fossin produïts per causa imputable  a 
l’Administració; i de lliurar, en el seu cas, les obres i instal·lacions a les que estigui obligat 
d’acord amb el contracte en l’estat de conservació i funcionament adequats.  

... 
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... 

c) Els béns afectats als serveis regulats en aquest article no podran ser objecte d’embargament 

 

d) L’administració podrà acordar el segrest del servei si de l’incompliment del contractista se’n 
derivés pertorbació greu i no reparable per altres mitjans, fins que aquella no desaparegui.  

 

e) L’Administració conservarà els poders de policia necessaris per assegurar la bona marxa dels 
serveis. 

 

f) Amb caràcter general la prestació s’efectuarà en instal·lacions diferenciades de les de la pròpia 
administració contractant i, quan així, no fos possible, es faran constar les raons objectives 
que ho impedeixen. 

 

... 
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... 

 

g) A més dels supòsits específics de resolució d’aquests contractes, que són els de l’article 313 
LCSP que analitzarem en el lloc oportú, ho seran també els supòsits següents de l’article 294  
LCSP, relatiu a la resolució dels contractes de concessió de serveis:  

 

• El rescat 

• La supressió del servei per raons d’interès públic 

• El segrest per més de tres anys, sense que el contractista hagués garantit l’assumpció 
completa de les seves obligacions 

 

Per tant amb la nova LCSP, amb el contracte de serveis es podran prestar: 

 

a) Serveis públics essencials, com ara la recollida de residus sòlids urbans 

b) Serveis públics no essencials, com ara la neteja viària 

c) Serveis no públics, com ara la neteja de les dependències municipals 

d) Contractes de resultat, com una defensa jurídica o la redacció d’un POUM 
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Els contractes només 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, o bé 

b) En aquest mateix dret en conjunció amb un pagament 

 

Per tant, només podem 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. Hem vist, en efecte, que l’article 14.4 LCSP disposa que el concessionari 
assumeix un risc operacional quan no estigui garantit que, en condicions normals de 
funcionament, recuperi les inversions realitzades ni cobreixi els costos en els que hagués 
incorregut. La part dels riscos transferits al concessionari ha de suposar, doncs, una exposició real a 
les incerteses del mercat que comporti que qualsevol pèrdua potencial estimada no sigui 
merament nominal o desdenyable. Aquest risc operacional podrà abastar: 

 

a) El risc de demanda 

b) El risc de subministrament, o bé 

c) Ambdós riscos simultàniament 

 

A l’art. 15 LCDSP, es defineix el contracte de concessió de serveis sobre idèntiques bases de risc.  
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El risc operacional transferit al concessionari ha de comportar una exposició real a les incerteses 
del mercat, el que només s’aconseguirà quan no estigui garantit que, en condicions normals de 
funcionament, el concessionari recuperi les inversions realitzades ni els costos que hagi contret en 
l’explotació per les obres i els serveis.  

El considerant 18 de la Directiva 2014/23, diu: 

 

«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 TJUR. 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 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 (...)» 
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Contràriament, quan el risc operacional no és substancial, no hi ha concessió.  

 

El considerant 17 de la Directiva 2014/23, diu: 

 

«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.» 
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El considerant 20 de la Directiva 2014/23, diu: 

 

«Un risc operacional ha d’entendre’s com el risc d’exposició a les incerteses del mercat, que pot 
consistir en un risc de demanda o en un risc de subministrament, o bé en un risc de demanda i de 
subministrament.» 

 

El mateix considerant ens informa què hem d’entendre per risc de demanda i per risc d’oferta: 

 

a) Risc de demanda: el que es deu a la demanda real de les obres o serveis objecte del 
contracte. 

b) Risc d’oferta: el relatiu al subministrament de les obres o serveis objecte del contracte i, 
en particular, el risc que la prestació dels serveis no s’ajusti a la demanda.  

 

El risc de demanda és l’exposició directa a les incerteses del mercat, el qual es pot transferir al 
contractista mitjançant l’establiment d’una retribució variable, en funció del nombre d’usuaris que 
utilitzen l’obra o el servei. 

 

 

183 

Que és el risc de subministrament? 



 

I també ens és llegut definir el risc d’oferta o de subministrament com l’exposició indirecta a les 
incerteses del mercat, el qual es pot transferir al contractista mitjançant l'establiment d’uns ítems 
referits a quantitats, qualitats, terminis o similars que incideixin en el subministrament de l’obra o 
del servei fent-lo més o menys atractiu pels usuaris, i vinculant-los a un retribució variable.  

 

No cal dir que el risc de subministrament, tal com l’acabem de definir, s’aproxima molt al risc de 
disponibilitat, per bé que  no abastarà en cap  cas el risc vinculat als  

incompliments del contracte per part de l’operador econòmic ja que, 

 com el risc  i  ventura, aquest  és un risc comú a tots els contractes.  
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