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ÀMBITS D’APLICACUÓ DE LA LCSP I DISPOSICIONS COMUNES ALS 

CONTRACTES. 

 

 

 

I. RÈGIM JURÍDIC I ÀMBITS D’APLICACIÓ DE LA LCSP. 

 

Des de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP/07) 

que es fa necessari classificar els règims jurídics dels diferents contractes acudint a 

tres criteris diferenciats: 

   

 L’objectiu, en funció de la naturalesa administrativa o privada del 

contracte, amb el benentès que els contractes no són administratius o 

privats exclusivament per raó de la matèria, sinó també per raó del 

subjecte contractant.  

 

 El subjectiu, atenent si el subjecte contractant és només un ens del 

sector públic o és també un poder adjudicador o, fins i tot, una 

Administració pública, amb el benentès que: 

 

o Només poden perfeccionar contractes administratius les 

Administracions públiques. 

 

o Tota Administració pública és poder adjudicador, i tot 

poder adjudicador és ens del sector públic, però no a 

l’inrevés. 

 

 L’econòmic: en funció del valor estimat del contracte es subjectarà a 

publicitat comunitària, és a dir, en el Diari Oficial de la Unió Europea 

(DOUE). A partir del primer de gener de 2018 els llindars de la publicitat 

comunitària són els 5.548.000.- € en obres i concessions, i els 221.000.- 

€ en serveis i subministraments, excepte quan es tracti de serveis socials 

i altres específics enumerats en l’annex IV LCSP, que el llindar continua 

en 750.000.- €1. Quan el valor estimat dels contractes sigui igual o 

superior a les quantitats anteriors, sempre que l’ens contractant sigui un 

poder adjudicador, el contracte estarà subjecte, no solament a la 

publicitat en el DOUE sinó també a regulació harmonitzada, que és 

l’expressió que s’utilitza per indicar que es troba sotmès a les Directives 

2014/23/UE i 2014/24/UE. 

 

L’article 2 determina l’àmbit d’aplicació de la LCSP i ho fa definint els contractes del 

sector públic com: 

                                                           
1 L’Ordre HAP/2846/2015, de 29 de desembre, fixà els llindars comunitaris fins el 
31.12.2017 en les quanties de 5.225.000.- €, en obres i concessions, i 209.000.- €, en 
serveis i subministraments, excepte quan es tractava de serveis socials i altres serveis 
específics que ara enumera l’annex IV LCSP, que el llindar ja era de 750.000.- €. Els nous 

llindars han estat fixats per l’Ordre HFP/1298/2017, de 26 de desembre (BOE n. 316, 

de 29.12.2017) i romandran vigents fins el 31.12.2019. 
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a) aquells contractes onerosos, qualsevol que sigui la seva naturalesa,  

b) que celebrin les entitats enumerades a l’article 3 LCSP. 

 

S’entendrà que un contracte és onerós en els casos en què el contractista obtingui 

algun tipus de benefici econòmic, ja sigui de forma directa o indirecta. 

 

Estan també subjectes a la LCSP els contractes subvencionats per poders 

adjudicadors en els termes de l’article 23 LCSP. 

 

Amb l’entrada en vigor de la LCSP, el 9 de març de 2018, s’alterà substancialment 

l’àmbit d’aplicació subjectiu que ha vingut establert fins ara a l’article 3, en relació 

amb els articles 189 a 193 del TRLCSP2, ja que desapareix la possibilitat de 

regulació, mitjançant instruccions internes, dels contractes dels poders 

adjudicadors no subjectes a regulació harmonitzada. Aquesta, juntament amb la 

desaparició de la publicitat edictal en butlletins, excepte el DOUE, és la novetat més 

important de la LCSP. 

 

 

1. LA CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTES PEL SEU OBJECTE. 

 

Per raó del seu objecte els contractes del sector públic poden estar sotmesos a un 

règim jurídic de dret administratiu o de dret privat (article 24 LCSP). El funció d’un i 

altre cas, qui coneixerà de les controvèrsies que es concitin serà l’ordre 

jurisdiccional contenciós administratiu o l’ordre jurisdiccional civil.  

 

1.1. Els contractes administratius: règim jurídic i jurisdicció. 

 

Conforme diu l’article 25 LCSP tindran caràcter administratiu els contractes 

següents, sempre que es celebrin per una Administració pública3:   

 

a) els contractes nominats o típics d’obra, concessió d’obra, concessió de 

serveis, subministrament i serveis, excepte: 

 

 els contractes de serveis financers4 i els que tinguin per objecte la 

creació i interpretació artística i literària i els d’espectacles5. 

  

 La subscripció a revistes, publicacions periòdiques i bases de dades.  

          

                                                           
2 Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per RDL 2/2011, de 14 de 

novembre (TRLCSP). 
 
3 Això vol dir que aquest mateixos contractes, quan es celebrin per un poder adjudicador o 
un altre ens del sector públic, no seran administratius sinó privats. 
 
4 Amb número de referència CPV de 66100000-1 a 66720000-3. 

 
5 Amb número de referència CPV de 79995000-5 a 79995200-7, i de 92000000-1 a 
92700000-8, excepte 92230000-2, 92231000-9 i 92232000-6. 
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La D.A. 9ª LCSP declara que la subscripció a publicacions i a bases de dades 

podrà efectuar-se, qualsevol que sigui llur quantia sempre que no estiguin 

subjectes a regulació harmonitzada, com a contractes menors, i amb 

subjecció a les condicions generals que apliquin els proveïdors, fins i tot les 

relatives a les formes de pagament, sent possible fins i tot el pagament 

abans de l’entrega, sempre que aquests fossin els usos habituals del mercat. 

 

b) els contractes declarats així expressament per una llei i els d’objecte diferent 

als anteriors però que tinguin naturalesa administrativa especial: 

 

 per estar vinculats al gir o tràfic específic de l’Administració contractant, 

 

 o per satisfer de forma directa o immediata una finalitat pública de 

l’específica competència d’aquella. 

  

Els contractes administratius es regiran quant a la seva preparació, adjudicació, 

efectes, modificació i extinció per la LCSP i les seves disposicions de 

desenvolupament; supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret 

administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat. No obstant això, als 

contractes administratius especials se’ls aplicaran, en primer lloc, les seves normes 

específiques (article 25.2 LCSP). 

  

L’òrgan jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les 

qüestions litigioses relatives a la preparació, adjudicació, efectes, modificació i 

extinció dels contractes administratius (article 27.1.a) LCSP). 

 

1.2. Els contractes privats de l’Administració: règim jurídic i jurisdicció. 

 

Conforme a l’article 26 LCSP tenen la consideració de privats: 

 

a) Els contractes que celebrin les Administracions públiques, diferents dels 

contractes nominats o típics i dels contractes administratius especials. 

Aquests contractes es regiran, quant a la seva preparació i adjudicació, en 

defecte de normes específiques, pels articles 115 a 187 LCSP, és a dir, pel 

gruix de preceptes que regulen l’expedient de contractació, els plecs i els 

procediments d’adjudicació; i per les seves disposicions de 

desenvolupament, aplicant-se supletòriament les restants normes de dret 

administratiu o, en el seu cas, les normes de dret privat, segons 

correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. 

  

Quant als efectes, modificació i extinció, aquests contractes es regeixen pel 

dret privat. No obstant això, als contractes de serveis financers, de creació i 

interpretació artística i literària, d’espectacles i de subscripció a revistes, 

publicacions periòdiques i bases de dades els seran d’aplicació, quan el 

contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada, els articles de la LCSP 

relatius a 

 

 Condicions especials d’execució. 

 Modificació 

 Cessió, subcontractació i 
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 Resolució dels contractes 

 

b) Els contractes celebrats pels poder adjudicadors que no siguin Administració. 

Els veurem després amb més detall. Avancem ara que aquests contractes, 

sempre que siguin objecte de la LCSP, es regiran pels articles 316 a 320 

LCSP quant a la seva preparació i adjudicació. Quant als seus efectes i 

extinció els seran aplicables les normes de dret privat i aquelles a les quals 

es refereix l’article 319 LCSP. 

 

c) Els contractes celebrats per altres ens del sector públic que no siguin poders 

adjudicadors. Els veurem, també, després. Avancem ara que aquests 

contractes es regiran pels articles 321 i 322 LCSP.  

 

Veiem, doncs, que els denominats àmbits d’aplicació subjectiu i objectiu  

s’interfereixen mútuament, en la mesura que un mateix contracte nominat (obres, 

concessió d’obra o de serveis, subministraments o serveis) serà administratiu o no 

en funció de l’ens contractant. Això ens obliga a distingir entre dues grans 

categories de contractes privats: 

 

 els que ho són per raó de la naturalesa del contracte, i  

 els que ho són per raó de la naturalesa del subjecte contractant.  

 

Dels primers (compravenda, donació, permuta, arrendament i altres), la llei 

n’efectua un tractament ben peculiar: 

 

a) no els enumera, ni tan sols a títol enunciatiu, sinó que es defineixen per 

exclusió a l’article 26.1.a) LCSP en aquests termes: els que celebrin les 

Administracions públiques d’objecte diferent... Aquest article impedeix tenir 

per completament exclosos aquests contractes de la LCSP, puix que la 

mateixa norma preveu el règim jurídic aplicable i, en alguns casos, la seva 

subjecció a la LCSP quant a la seva preparació i adjudicació.    

 

b) tanmateix, l’article 9.2 els exclou expressament de la LCSP; i aquest article 

sí que els enumera; es tracta, però, d’una exclusió més aparent que real, 

insistim, puix que es limita a desplaçar aquests contractes al règim jurídic 

establert per la normativa patrimonial, per bé que aquesta normativa els 

tornarà a remetre a la legislació contractual. L’informe 25/08, de 29 de 

gener de 2009, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de 

l’Estat (JCCAE) entén que el règim jurídic aplicable als procediments i formes 

d’adjudicació dels contractes patrimonials celebrats pels ens locals, és la que 

resulta de les normes establertes a la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de 

patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP) i les normes de 

desenvolupament; a Catalunya, el Reglament de patrimoni dels ens locals, 

aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre (RPEL).  

  

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 

qüestions següents: 

 

a) Les que es suscitin en relació a la preparació i adjudicació dels contractes 

privats de les Administracions públiques. 
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b) Respecte dels contractes de serveis financers, de creació i interpretació 

artística i literària, d’espectacles i de subscripció a revistes, publicacions 

periòdiques i bases de dades, de les impugnacions de les modificacions 

basades en l’incompliment dels articles 204 i 205, quan estiguin subjectes a 

regulació harmonitzada. 

 

c) Les referides a la preparació, adjudicació i modificacions dels contractes 

celebrats per poders adjudicadors que no tinguin la consideració 

d’Administració pública. 

 

d) Les relatives a la preparació i adjudicació de contractes d’ens del sector 

públic que no siguin poders adjudicadors. 

 

e) Els recursos jurisdiccionals interposats contra les resolucions dels òrgans 

administratius d’un recurs especial en matèria de contractació (REMC) així 

com  contra la resolució d’un recurs administratiu interposat davant 

l’Administració tutelar d’un ens del sector públic que no sigui poder 

adjudicador, contra les actuacions de preparació i adjudicació. 

 

f) Les qüestions que es suscitin en relació amb la preparació, adjudicació i 

modificació dels contractes subvencionats als quals es refereix l’article 23 

LCSP. 

 

L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre: 

 

a) Les controvèrsies que es suscitin entre les parts en relació amb els efectes i 

extinció dels contractes privats dels poders adjudicadors, siguin 

Administracions públiques o no, amb excepció de les modificacions 

contractuals. 

 

b) De les qüestions que es suscitin referides a efectes i extinció dels contractes 

que celebrin les entitats del sector públic que no tinguin el caràcter de 

poders adjudicadors. 

 

c) El coneixement de les qüestions litigioses relatives al finançament privat dels 

contractes de concessió, llevat d’allò relatiu a l’exercici de potestats 

administratives que s’atribueixin per la LCSP a l’Administració concedent, 

respecte de les quals serà competent l’ordre jurisdiccional contenciós 

administratiu. 

 

 

2. LA CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTES PEL SUBJECTE CONTRACTANT.  

 

Hem vist que només els contractes celebrats per una Administració pública tenen 

caràcter administratiu (25.1 LCSP). Els contractes celebrats pels altres ens del 

sector públic, fins i tot pels poders adjudicadors que no siguin Administracions 

públiques, tenen la consideració de contractes privats (26.1.b LCSP).  
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Cal, doncs, distingir entre Administracions públiques, poders adjudicadors que no 

siguin Administracions públiques i altres ens del sector públic que no siguin poders 

adjudicadors, partint de la base que totes les Administracions públiques són poders 

adjudicadors, i que tots els poders adjudicadors són ens dels sector públic. Però no 

a l’inrevés: els ens del sector públic poden ser poders adjudicadors, o no. I els 

poders adjudicadors poden ser Administracions públiques, o no. 

 

Als efectes merament didàctics, per tal de delimitar bé aquests tres nivells és 

convenient començar pels poders adjudicadors. 

 

2.1. Poders adjudicadors. 

 

En seu local són poders adjudicadors: 

 

a) les Administracions públiques. 

b) Les fundacions públiques. 

c) Les associacions constituïdes per Administracions o fundacions públiques. 

 

També són poders adjudicadors les altres entitats de dret públic, amb personalitat 

jurídica pròpia, que hagin estat creades específicament per satisfer necessitats 

d’interès general que no tinguin caràcter industrial ni mercantil, sempre que un 

poder adjudicador o més d’un: 

 

 Nomeni més de la meitat dels membres del seu òrgan d’administració, o bé 

 Financi majoritàriament la seva activitat, o bé 

 Controli la seva gestió. 

 

En seu local, encara que l’ens del sector públic sigui de dret privat i hagi estat creat 

per satisfer necessitats de caràcter industrial o mercantil, si concorre algun dels 

tres requisits anteriors, i sempre en concorren dos com a mínim, el més probable 

és que sigui poder adjudicador atès que el caràcter industrial o mercantil de les 

necessitats que satisfà l’ens filial normalment no serveix per excloure’l de la 

consideració de poder adjudicador. Les causes del que afirmem cal trobar-les en la 

jurisprudència comunitària, particularment en les sentències de condemna del 

regne d’Espanya que, des de la STJCE de 15 de maig de 2003, vénen dient que la 

naturalesa industrial o mercantil de les necessitats a satisfer no és merament 

nominal, sinó que depèn directament de l’objecte real i efectiu de l’ens. 

 

Per aquesta raó a l’esfera local, tant les entitats públiques empresarials com les 

societats d’ens públic són, pràcticament sempre, poders adjudicadors. 

 

2.2. Administracions públiques. 

 

D’acord amb l’article 3.2 LCSP, en clau local tenen la consideració d’Administracions 

públiques: 

 

a) les entitats que integren l’Administració local,  

b) els organismes autònoms locals, 

c) els consorcis i altres entitats de dret públic que siguin poders adjudicadors 

d’acord amb la definició precedent i, al mateix temps: 
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 estiguin vinculats a una o més Administracions públiques, i 

 no es financin majoritàriament amb ingressos de mercat. 

S’entén que es financen majoritàriament amb ingressos de mercat quan tinguin la 

consideració de productor de mercat d’acord amb el sistema europeu de comptes 

(SEC). 

 

2.3. Altres ens del sector públic. 

 

Són, per exclusió, els altres ens, organismes o entitats que, tot i formar part del 

sector públic, no són poders adjudicadors strictu sensu, per no satisfer necessitats 

d’interès general i, al mateix temps, perquè cap poder adjudicador:  

 

 no finança majoritàriament la seva activitat, 

 ni controla la seva gestió,  

 ni nomena més de la meitat dels membres del seu òrgan d’administració.  

 

 

3. EL CRITERI ECONÒMIC DE LA REGULACIÓ HARMONITZADA. 

  

Aquesta categoria contractual només existirà quan l’entitat contractant tingui el 

caràcter de poder adjudicador, sigui Administració pública o no (article 19.1 LCSP).    

 

Els articles 19 a 23 LCSP regulen els denominats contractes subjectes a una 

regulació harmonitzada, que són aquests: 

 

a) Els contractes d’obra, concessió d’obres i concessió de serveis el valor 

estimat dels quals sigui igual o superior a 5.548.000.- €6. 

 

b) Els contractes de subministrament el valor estimat dels quals sigui igual o 

superior a 221.000.- €. 

 

c) Els contractes de serveis el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 

221.000.- €. 

 

d) Els contractes que tinguin per objecte els serveis socials i altres serveis 

específics enumerats a l’annex IV el valor estimat dels quals sigui igual o 

superior als 750.000.- €. 

 

e) Els contractes d’obra i de serveis dels mateixos imports anteriors que 

realitzin tercers subvencionats en més d’un 50 per 100 per poders 

adjudicadors, sempre que pertanyin a alguna de les categories que enumera 

l’article 23.1. LCSP. 

 

 

 

                                                           
6 Com s’ha dit, aquestes quanties han estat fixades per l’Ordre HFP/1298/2017, de 26 de 

desembre, per la que es fixen els límits dels diferents tipus de contractes a efectes de 

contractació a partir de l’1 de gener de 2018 (BOE n. 316, de 29.12.2017) i romandran 

vigents fins el 31.12.2019.  
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4. RÈGIM JURÍDIC DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. 

 

Els contractes que celebrin les Administracions públiques s’adjudicaran d’acord amb 

els articles 115 a 187 LCSP, això és: 

 

a) per procediment obert (156 a 159 LCSP). 

b) per procediment restringit (160 a 165). 

c) per procediment negociat (166 a 171). 

d) per diàleg competitiu (172 a 176). 

e) Per procediment d’associació per a la innovació (177 a 182). 

f) per concurs de projectes (183 a 187). 

 

Als anteriors procediments hem d’afegir-hi els contractes menors, que l’article 

118.1 defineix exclusivament per raó de la quantia, en ambdós casos sense IVA 

(article 101.a. LCSP): 

 

a) els contractes d’obres d’import inferior als 40.000.- €  

b) els contractes de subministrament i serveis d’import inferior als 15.000.- €7. 

 

Al costat dels anteriors procediments d’adjudicació la llei preveu unes diverses 

modalitats de tramitació dels expedients, que ara només enumerem, i que vénen 

regulades als articles 116, següents i 143 LCSP: 

 

a) tramitació ordinària (116 LCSP). 

b) tramitació anticipada (117.2). 

c) tramitació abreujada, en les dues modalitats de 

 

- tramitació urgent (119). 

- tramitació d’emergència (120). 

 

d) tramitació per subhasta electrònica (143 LCSP). 

 

 

5. RÈGIM JURÍDIC DELS PODERS ADJUDICADORS NO ADMINISTRACIÓ. 

 

El règim jurídic dels poders adjudicadors que no tenen la condició d’Administració 

pública ve establert en el títol I del Llibre Tercer de la LCSP, articles 316 a 320, en 

aquests termes: 

 

a) La preparació i adjudicació dels contractes subjectes a regulació 

harmonitzada es regirà pels articles 115 a 187 de la LCSP, això és, pel gruix 

de la regulació de la contractació administrativa referida a l’expedient de 

contractació, als plecs i als procediments d’adjudicació. 

 

                                                           
7 S’ha produït una reducció dels imports dels contractes menors, de 50.000.- € a 40.000.- €, 

en obres, i de 18.000.- € a 15.000.- €, en serveis i subministraments. En les concessions no 
existeix aquesta categoria de contractes.  
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b) En l’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada 

s’aplicaran les regles següents: 

 

 Els denominats contractes menors, la quantia dels quals baixa a 

40.000.- € en obres i concessions, i a 15.000.- € en serveis i 

subministraments, podran adjudicar-se directament a qualsevol 

empresari amb capacitat d’obrar que compti amb l’habilitació 

professional necessària per realitzar la prestació objecte del 

contracte. 

 

 Els contractes d’obres i concessions de valor estimat igual o superior 

a 40.000.- € i inferior a 5.548.000.- € i els contractes de serveis i 

subministraments de  valor estimat superior a 15.000.- € i inferior a 

221.000.- € es podran adjudicar per qualssevol dels procediments 

anteriors8.  

 

c) Els efectes i extinció es regiran per les normes de dret privat. No obstant 

això els seran d’aplicació els articles següents: 

 

 Article 201 sobre obligacions mediambientals, socials o laborals. 

 Article 202 sobre condicions especials d’execució. 

 Articles 203 a 205 sobre modificació dels contractes. 

 Articles 214 a 217 sobre cessió i subcontractació. 

 Articles 218 a 228 sobre racionalització tècnica de la contractació 

 Articles 198.4, 210.4 i 243 sobre condicions de pagament. 

 

d) Si la modificació del contracte no vingués prevista en el PCAP, si el seu 

import és igual o superior als 6.000.000.- € i la quantia de la modificació, 

aïllada o conjuntament, és superior al 20 per 100 del preu inicial del 

contracte, IVA exclòs, serà necessari acord de l’ens matriu tutelant, és a dir, 

el ple de l’Ajuntament, i dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica 

Assessora. 

 

e) En aquests contractes serà en tot cas causa de resolució la impossibilitat 

d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui 

possible modificar el contracte en els termes dels articles 204 i 205 LCSP, 

així com l’impagament de salaris a treballadors o l’incompliment de convenis 

col·lectius durant l’execució del contracte. 

 

f) Als contractes de concessió d’obra o serveis els seran d’aplicació les causes 

de resolució específiques dels articles 279 i 294, per a cadascun d’ells. No 

obstant això, el rescat, la supressió de l’explotació i el segrest s’haurà 

d’acordar per l’òrgan tutelant de l’ens matriu, o sigui el ple. 

 

g) En els contractes de serveis consistents en l’elaboració íntegra d’un projecte 

d’obres s’exigirà la responsabilitat del contractista per defectes o errors del 

projecte, de conformitat amb l’article 314 LCSP. 

                                                           
8 Excepte el procediment negociat sense publicitat que només es podrà utilitzar en els 
supòsits del 168 LCSP. 
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Les dues novetats principals respecte dels poders adjudicadors, són aquestes: 

 

a) desapareixen les instruccions internes9. 

 

b) Es residencien en la jurisdicció contenciosa administrativa les 

controvèrsies relatives a la preparació, adjudicació i modificacions de 

tots els seus contractes.   

 

 

6. RÈGIM JURÍDIC DELS ALTRES ENS DEL SECTOR PÚBLIC. 

 

El règim jurídic dels altres ens del sector públic que no siguin poders adjudicadors  

ve establert en els articles 321 i 322, en aquests termes: 

 

a) Els òrgans competents aprovaran unes instruccions en les quals regulin els 

procediments de contractació de forma que quedi garantida l’efectivitat dels 

principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i 

no discriminació, així com que els contractes s’adjudiquen a qui presenti la 

millor oferta en els termes de l’article 145 LCSP. Aquestes instruccions es 

publicaran en el perfil de contractant de l’ens. 

 

b) No obstant això, podran adjudicar contractes, fins a la quantia dels menors 

sense aplicar les instruccions aprovades, a qualsevol empresari amb 

capacitat d’obrar que compti amb l’habilitació professional necessària per 

realitzar la prestació objecte del contracte. 

 

c) I en contractes de valor estimat igual o superior al dels menors les 

instruccions internes hauran de servar, com a mínim, les regles següents: 

 

 L’anunci de licitació es publicarà en el perfil de contractant. 

 El termini de presentació d’ofertes serà raonable per preparar-les. 

 L’adjudicació recaurà en la millor oferta conforme al 145 LCSP. 

 La selecció del contractista, motivada, es publicarà al perfil. 

 

d) Podran establir sistemes per a la racionalització de la contractació, com els 

acords marc o els sistemes dinàmics d’adquisició. 

 

e) L’òrgan de tutela de l’ens matriu, és a dir, el ple de l’Ajuntament, controlarà 

l’aplicació d’aquestes regles en els termes que reglamentàriament 

s’estableixin. 

 

f) Les actuacions de preparació i adjudicació d’aquests contractes 

s’impugnaran en via administrativa conforme a la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, de procediment administratiu comú (LPAC) davant l’ens tutelant. 

                                                           
9 Tot i que podria semblar que la disposició transitòria cinquena LCSP adreça un mandat 
d’adaptació de les instruccions internes a tots els ens del sector públic, en un termini màxim 
de quatre mesos des de l’entrada en vigor de la llei, en realitat aquest mandat només va 

adreçat als ens del sector públic que no són poders adjudicadors, ja que pel que fa als 
poders adjudicadors, les instruccions internes desapareixen i, per tant, el més convenient és 
derogar-les.  
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g) Els efectes, modificació i extinció es regularan per les normes de dret privat. 

 

h) En els contractes de serveis consistents en l’elaboració íntegra d’un projecte 

d’obres s’exigirà la responsabilitat del contractista per defectes o errors del 

projecte, de conformitat amb l’article 314 LCSP. 

 

Les dues novetats més importants pel que fa als altres ens del sector públic que no 

són poders adjudicadors és que es residencien en la jurisdicció contenciosa 

administrativa les controvèrsies:  

 

a) Relatives a la preparació i adjudicació dels seus contractes, prèvia resolució 

de l’alçada impròpia per l’ens matriu. 

 

b) Relatives a les seves instruccions internes, atesa llur naturalesa de 

reglaments, en la mesura que no s’esgoten amb la seva aplicació i són 

revocables ad nutum. Només així pot interpretar-se el mandat de l’article 

41.2 LCSP, de nova factura, segons el qual tindran la consideració d’actes 

administratius els actes preparatoris i d’adjudicació dels contractes dels ens 

del sector públic que no siguin Administracions públiques, així com  els dels 

contractes subvencionats de l’article 23 LCSP. 

 

 

 

II. NEGOCIS I CONTRACTES EXCLOSOS. 

 

Els articles 4 a 11 regulen els negocis i contractes exclosos de l’àmbit d’aplicació de 

la LCSP, els quals es regiran per les seves normes especials, aplicant-se els 

principis d’aquesta llei per resoldre els dubtes i llacunes que poguessin presentar-

se. 

 

Desdenyarem l’anàlisi dels negocis i contractes exclosos en l’àmbit de la Defensa i 

de la Seguretat (article 5 LCSP); en l’àmbit internacional (article 7 LCSP) i en la 

investigació i desenvolupament (article 8 LCSP), per considerar que aquestes 

matèries es troben molt allunyades de l’Administració Local. 

 

 

1. RELACIONS JURÍDIQUES EXCLOSES EN L’ÀMBIT PATRIMONIAL 

 

L’article 9 LCSP exclou del seu àmbit d’aplicació  

 

a) les autoritzacions i concessions sobre béns demanials i els contractes 

d’explotació de béns patrimonials, que es regularan per la seva legislació 

específica, llevat dels casos que expressament es declarin d’aplicació les 

prescripcions d’aquesta llei; 

 

b) els contractes de compravenda, donació, permuta, arrendament i altres 

negocis jurídics anàlegs sobre béns immobles, valors negociables i 

propietats incorporals, que tindran sempre el caràcter de contractes privats i 

es regiran per la legislació patrimonial. 
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Com hem vist
10
, la legislació patrimonial declara expressament d’aplicació les 

prescripcions d’aquesta llei tant a les concessions i contractes d’explotació 

patrimonial, com als contractes patrimonials o privats. Es tracta, en conseqüència, 

d’una “exclusió trampa”.  

 

Com hem vist, aquests negocis, en qualificar-se de contractes privats, els són 

d’aplicació les previsions de l’article 26.2 LCSP el qual declara que es regiran, quant 

a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes específiques, pels articles 

115 a 187 LCSP que són els que regulen el gruix dels expedients de contractació, 

dels plecs i dels procediments d’adjudicació  

 

Només quant als seus efectes i extinció aquests contractes es regiran pel dret 

privat. Ens hem de quedar, doncs, amb el contingut d’aquest darrer mandat. 

 

 

2. NEGOCIS I CONTRACTES EXCLOSOS EN L’ÀMBIT FINANCER. 

 

L’article 10 LCSP exclou del seu àmbit d’aplicació els contractes relatius als serveis 

financers relacionats amb l’emissió, compra, venda o transferència de valors o 

d’altres instruments financers en el sentit de la Directiva 2004/39/CE, de 21 d’abril 

de 2004. Així mateix queden exclosos els contractes de préstec i operacions de 

tresoreria.  

 

A diferència dels contractes patrimonials, aquesta exclusió no és posteriorment 

“rebotada” a l’àmbit d’aplicació de la LCSP per una norma especial, raó per la qual 

no és possible interpretar que a aquests contractes se’ls aplica l’article 26.2 LCSP 

amb preferència a l’article 10 LCSP, atesa la seva naturalesa de privats. No és 

possible perquè el principi d’especialitat ho impedeix. Aquests contractes són 

exclosos específicament per un article de la llei, l’article 10, que s’hi refereix en 

exclusiva, raó per la qual ens decantem a interpretar que preval aquest article 10 

per sobre del 26.2 LCSP. 

 

 

3. ALTRES NEGOCIS O CONTRACTES EXCLOSOS. 

 

Com ha fet fins ara l’article 4 TRLCSP, l’article 11 LCSP acaba excloent, també, de 

l’àmbit d’aplicació de la llei: 

 

a) la relació de servei dels funcionaris públics i dels contractats laborals. 

 

b) les relacions jurídiques consistents en la prestació d’un servei públic la 

utilització del qual pels usuaris requereixi l’abonament d’una tarifa, taxa o 

preu públic. 

 

c) Els contractes relatius a serveis d’arbitratge i conciliació. 

 

                                                           
10 Vid. supra pàg. 8.  
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I també queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de la llei, conforme al mateix article 

11 LCSP: 

 

a) Els contractes pels quals una entitat del sector públic s’obligui a entregar 

béns o drets o a prestar algun servei, sense perjudici que l’adquirent dels 

béns o receptor dels serveis, si és un ens del sector públic subjecte a la llei, 

hagi d’ajustar-se a les prescripcions per a la celebració del corresponent 

contracte. 

 

b) Els contractes que tinguin per objecte serveis relacionats amb campanyes 

polítiques quan siguin adjudicats per un partit polític. 

 

c) La prestació de serveis socials per entitats privades, sempre que aquesta es 

realitzi sense necessitat de celebrar contractes públic, a través, entre altres 

medis, del simple finançament d’aquests serveis om la concessió de 

llicències o autoritzacions a totes les entitats que compleixin les condicions 

prèviament fixades per un poder adjudicador, sense límits ni quotes, i que 

aquest sistema garanteixi una publicitat suficient i s’ajusti als principis de 

transparència i no discriminació. 

 

 

4. CONVENIS I ENCÀRRECS DE GESTIÓ. 

 

L’article 6.1 LCSP exclou del seu àmbit d’aplicació els convenis el contingut dels 

quals no estigui comprès en el dels contractes que regula la llei, celebrats entre sí 

per les diferents Administracions públiques territorials, les Entitats gestores i 

serveis comuns de la Seguretat Social, les Universitats públiques, les entitats amb 

personalitat jurídica pública dependents d’elles i les entitats amb personalitat 

jurídica privada, sempre que, en aquest darrer cas, tinguin la condició de poder 

adjudicador. Aquesta modalitat és la que l’article 31.1 LCSP denomina “sistemes de 

cooperació horitzontal”. 

 

Per tal que es produeixi l’exclusió cal que s’acompleixin simultàniament les tres 

condicions següents: 

 

a) Les entitats intervinents no han de tenir vocació de mercat, la qual es 

presumirà quan realitzin en el mercat obert un percentatge igual o superior 

al 20 per 100 de les activitats objecte de col·laboració, que es calcularà 

atenent al promig del volum de negocis total o un altre indicador alternatiu 

d’activitat apropiat. 

 

b) Que el conveni estableixi o desenvolupi una cooperació entre les entitats 

participants amb la finalitat de garantir que els serveis públics que els 

incumbeixen els presten de manera que s’assoleixin els objectius que tenen 

en comú. 

 

c) Que el desenvolupament de la cooperació es guia únicament per 

consideracions relacionades amb l’interès públic. 
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Estan també excloses de l’àmbit de la present LCSP els convenis que celebrin les 

entitats del sector públic amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret 

privat, sempre que el seu contingut no estigui comprès en el dels contractes 

regulats en aquesta llei o en normes administratives especials (article 6.2 LCSP). 

 

Així mateix queden exclosos els encàrrecs de gestió regulats en la legislació vigent 

en matèria de règim jurídic del sector públic (article 6.3 LCSP). 

 

 

 

III. EXECUCIÓ DIRECTA I ENCÀRRECS A MEDIS PROPIS. 

 

En aquest capítol estudiarem l’execució directa de prestacions per l’Administració 

pública amb la col·laboració d’empresaris particulars o a través de medis propis no 

personificats; els sistemes de cooperació pública vertical i horitzontal; els encàrrecs 

dels poders adjudicadors a medis propis personificats i els encàrrecs dels ens del 

sector públic, no poders adjudicadors, a medis propis personificats. 

 

 

1. EXECUCIÓ DIRECTA DE PRESTACIONS PER L’ADMINISTRACIÓ. 

 

1.1. Execució d’obres. 

 

Preveu l’article 30.1 LCSP que l’execució d’obres podrà realitzar-se pels serveis 

propis de l’Administració, ja sigui amb medis propis no personificats o amb la 

col·laboració d’empresaris particulars quan concorri alguna de les circumstàncies 

següents: 

 

a) Que l’Administració tingui muntades fàbriques, mestrances, arsenals o 

serveis tècnics o industrials suficientment aptes per a la realització de la 

prestació, supòsit en el qual caldrà que s’utilitzi normalment aquest sistema 

d’execució. 

 

b) Que l’Administració posseeixi elements auxiliars utilitzables, la utilització 

dels quals suposi una economia superior al 5 per 100  de l’import del 

pressupost del contracte o una major celeritat en la seva execució, 

justificant-se, en aquest cas les avantatges que comporti. 

 

c) Que en la licitació prèviament efectuada no hi hagi hagut ofertes 

d’empresaris. 

 

d) Quan es tracti d’un supòsit d’emergència, d’acord amb l’article 120. 

 

e) Quan, atesa la naturalesa de la prestació, sigui impossible la fixació prèvia 

d’un preu cert o la d’un pressupost per unitats simples de treball. 

 

f) Quan sigui necessari rellevar al contractista de realitzar algunes unitats 

d’obra per no haver-se arribat a un acord en els preus contradictoris 

corresponents. 
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g) Les obres de mera conservació i manteniment, definides a l’article 232.5 

LCSP. 

 

h) Excepcionalment, l’execució d’obres definides en virtut d’un avantprojecte, 

quan no s’apliqui l’article 146.2 relatiu a la valoració de les ofertes amb més 

d’un criteri de valoració. 

 

En els supòsits de les lletres a), b), c), e), f) anteriors, caldrà redactar-se el 

corresponent projecte. 

 

Conforme a l’article 30.5 LCSP, l’autorització de l’execució d’obres i, en el seu cas, 

l’aprovació del projecte, correspondrà a l’òrgan competent per a l’aprovació de la 

despesa, a qui correspondran també els encàrrecs a medis propis regulats als 

articles 32 i 33 LCSP. 

 

1.2. Fabricació de béns mobles. 

 

Una altra opció és la fabricació de béns mobles per l’Administració, opció que 

desdenyem per trobar-se molt allunyada de les nostre administracions locals. 

 

1.3. Prestació de serveis. 

 

Finalment, disposa l’article 30.3 LCSP que la prestació de serveis es realitzarà 

normalment per la pròpia Administració pels seus propis medis. No obstant això, 

quan es trobi mancada de medis suficients, prèvia la deguda justificació en 

l’expedient, es podrà contractar de conformitat amb els articles 308 a 315 LCSP. 

 

1.4. Necessitat, idoneïtat i eficiència en la contractació. 

 

L’anterior justificació documental ha de ser feta simultàniament amb la justificació 

de la necessitat i idoneïtat del contracte que exigeix l’article 28.1 LCSP, segons el 

qual els ens del sector públic no podran celebrar altres contractes que aquells que 

siguin necessaris per al compliment i realització dels seus fins institucionals. A 

aquests efectes, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenguin cobrir-se 

mitjançant el contracte projectat han de ser determinades amb precisió, així com la 

idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, deixant-ne constància en la 

documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva 

adjudicació. 

 

L’article 28 LCSP preveu encara tres mandats més adreçats als ens del sector 

públic: 

 

a) Valoraran si incorporen consideracions socials, mediambientals i d’innovació. 

Aquesta exigència serà estudiada sistemàticament, juntament amb aquestes 

clàusules. 

 

b) Podran celebrar contractes derivats de projectes promoguts per la iniciativa 

privada, particularment en els casos de contractes de concessions. 
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c) Programaran l’activitat de contractació pública per exercicis pressupostaris o 

períodes plurianuals i donaran a conèixer el seu pla de contractació 

anticipadament mitjançant l’anunci d’informació prèvia que regula l’article 

134 LCSP. 

 

1.5. Execució d’obres en col·laboració amb empresaris particulars. 

 

Quan l’execució d’obres (o la fabricació de béns mobles) s’efectuï en col·laboració 

amb empresaris privats, el règim jurídic d’aquests contractes ja no serà el d’un 

contracte administratiu especial, com fins ara determinava l’article 24.4 TRLCSP, 

sinó que serà el previst per als contractes d’obres o de subministraments (article 

30.4 LCSP) mitjançant els procediments previstos a l’article 131 LCSP. En el cas 

d’obres, la contractació amb col·laboradors no podrà sobrepassar el 60 per 100 de 

l’import total projectat. 

 

En aquests casos, l’article 13.3 in fine LCSP admet que l’obra que es contracti no 

sigui una obra completa d’acord amb la definició que s’hi fa en aquell article, 

sempre i 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. 

 

 

2. SISTEMES DE COOPERACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL. 

 

Conforme a l’article 31.1 LCSP, els ens del sector públic podran cooperar entre sí 

d’alguna de les formes següents, sense que el resultat de la cooperació pugui 

qualificar-se de contractual: 

 

a) Mitjançant sistemes de cooperació vertical consistents en l’ús de medis 

propis personificats en el sentit i els límits dels articles 32 i 33 LCSP. 

 

b) Mitjançant sistemes de cooperació horitzontal entre entitats pertanyents al 

sector públic, prèvia celebració del corresponent conveni, en les condicions i 

límits de l’article 6.1 LCSP, ja vist. 

 

Els ens del sector públic podran, també, acordar la realització conjunta de 

contractacions específiques, tenint en aquest cas la responsabilitat conjunta del 

compliment de llurs obligacions contractuals (article 31.2 i 3 LCSP). 

 

 

3. ENCÀRRECS DELS PODERS ADJUDICADORS A MEDIS PROPIS. 

 

Disposa l’article 32 LCSP que els poders adjudicadors podran executar qualsevol 

dels cinc contractes típics valent-se d’un medi propi personificat, de dret públic o de 

dret privat, previ encàrrec i a canvi d’una compensació tarifària. L’encàrrec a un 

medi propi no tindrà la consideració de contracte.  

 

Tindran la consideració de medi propi personificat aquelles persones jurídiques, de 

dret públic o privat, que compleixin tots i cadascun dels requisits que s’estableixen 

a continuació: 

 



17 
 

a) Que el poder adjudicador ostenti sobre el medi propi un control anàleg al 

dels seus serveis i unitats, de manera que pugui exercir una influència 

decisiva sobre els seus objectius estratègics i decisions significatives, el que 

succeirà quan els encàrrecs siguin d’execució obligatòria pel medi propi 

d’acord amb els estatuts o acte de creació. La compensació s’establirà per 

referència a tarifes ja aprovades i en la forma que es determini 

reglamentàriament
11
.  

 

b) Que més del 80 per 100 de les activitats del medi propi es duguin a terme 

en exercici de comeses que li han estat confiades pel poder adjudicador que 

fa l’encàrrec i que el controla
12
.  

 

c) Si el medi propi és un ens de personificació jurídica privada la totalitat del 

capital o patrimoni haurà de ser de titularitat o aportació pública. 

 

d) La condició de medi propi personificat respecte del poder adjudicació haurà 

de reconèixer-se en els seus estatuts o actes de creació, previ compliment 

dels requisits següents: 

 

 Conformitat o autorització expressa del poder adjudicador respecte 

del que vagi a ser medi propi. 

 

 Verificació pel poder adjudicador que el que vagi a ser medi propi 

compta amb mitjans personals i materials apropiats per a la 

realització dels encàrrecs, de conformitat amb el seu objecte social
13
.  

 

e) Els estatuts o acte de creació del medi propi hauran de determinar el poder 

adjudicador respecte del qual té aquesta condició, precisant el règim jurídic i 

administratiu dels encàrrecs que se’ls puguin conferir, i establint la 

impossibilitat de què participin en les licitacions públiques convocades pel 

poder adjudicador, sense perjudici que, quan no concorri cap licitador pugui 

encarregar-se’ls l’execució de la prestació objecte d’aquestes licitacions. 

 

Els encàrrecs dels poders adjudicadors a medis propis no tindran la consideració 

jurídica de contractes, però hauran de complir les normes següents: 

 

a) El medi propi personificat haurà d’haver publicat a la plataforma de 

contractació corresponent la seva condició de medi propi; respecte de quins 

poders adjudicadors l’ostenta; i els sectors de l’activitat en els quals, estant 

                                                           
11
 S’atendrà al cost efectiu suportat pel medi propi per a les activitats que es subcontractin a 

empresaris particulars en els casos que aquest cost sigui inferior al resultant d’aplicar les 
tarifes a les activitats subcontractades. 

 
12 Per calcular aquest 80 per 100 es prendrà la mitjana del volum global de negocis o un 
altre indicador alternatiu d’activitat que sigui fiable. 
 
13
 Es presumirà que compleix aquest requisit quan hagués obtingut la corresponent 

classificació respecte dels grups, subgrups i categories que ostenti. 
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compresos en el seu objecte social, seria apte per executar les prestacions 

que puguin ser objecte d’encàrrec. 

 

b) L’encàrrec s’haurà de formalitzar en un document que es publicarà a la 

plataforma de contractació del sector públic corresponent quan el seu import 

superi els 50.000.- €, exclòs l’IVA. El document de formalització establirà el 

termini de duració de l’encàrrec. 

 

Finalment, als negocis jurídics que els medis propis celebrin en execució de 

l’encàrrec rebut se’ls aplicaran les regles següents: 

 

a) El contracte quedarà sotmès a la LCSP, d’acord amb la naturalesa de  

l’entitat que els celebri i del seu valor estimat. Quan el medi propi no sigui 

poder adjudicador se li aplicaran les normes dels articles 316 a  320 LCSP, o 

sigui, les relatives als poders adjudicadors. 

 

b) L’import de les prestacions parcials que el medi propi pugui contractar amb 

tercers no excedirà del 50 per 100 de la quantia de l’encàrrec, per bé que 

aquest límit no serà aplicable: 

 

 als contractes d’obres que celebrin els medis propis als quals se’ls 

hagués encarregat una concessió d’obres o de serveis. 

 

 En els supòsits que la gestió del servei públic s’efectuï mitjançant la 

creació d’entitats de dret públic destinades a aquest fi. 

 

 En els supòsits en què la gestió s’atribueixi a una societat de dret 

privat el capital de la qual sigui totalment públic. 

 

L’article 32.3 preveu també la possibilitat que el medi propi, si és poder 

adjudicador, pugui realitzar també un encàrrec al poder adjudicador que la controla 

o a una altra persona jurídica controlada pel mateix poder adjudicador. 

 

I l’article 32.5 preveu el règim jurídic dels medis propis personificat respecte de dos 

o més poder adjudicadors. 

 

En fi, en tots els casos, l’incompliment sobrevingut dels requisits esmentats 

comportarà la pèrdua de la condició de mesi propi personificat, conforme a l’article 

32.5 LCSP. 

 

 

4. ENCÀRRECS A MEDIS PROPIS D’ALTRES ENS DEL SECTOR PÚBLIC. 

 

Els ens del sector públic que no siguin poder adjudicador podran executar 

directament prestacions pròpies dels cinc contractes típics a canvi d’una 

compensació valent-se d’una altra persona jurídica que tingui la qualificació de 

medi propi personificat, a la qual se li farà l’encàrrec; un encàrrec que no tindrà la 

consideració de contracte. 
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Tindran la consideració de medi propi personificat respecte d’un ens del sector 

públic, no poder adjudicador, aquelles persones jurídiques de dret públic o privat 

que compleixin tots l cadascú dels requisits següents: 

 

a) Que l’ens que encarregui ostenti un control sobre el medi propi en el sentit 

de l’article 42 del Codi de Comerç. 

 

b) Que la totalitat del capital del medi propi sigui de titularitat pública. 

 

c) Que més del 80 per 100 de les activitats del medi propi es duguin a terme 

en exercici de les comeses confiades per l’ens que realitza l’encàrrec i que el 

controla. Aquest requisit haurà de quedar reflectit a la memòria integrant 

dels comptes anyals i ser objecte de verificació per un auditor de comptes. 

 

 

 

IV. ELEMENTS COMUNS ALS CONTRACTE. 

 

 

1. LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA LCSP. 

 

1.1. Distribució de competències en l’administració local. 

 

La DDU LCSP/07 derogà, entre altres, els articles 21.1.ñ) i p) i 22.2.n) i o) LRBRL, 

que calgué entendre substituïts per la distribució competencial efectuada per 

aquella llei, que passà al TRLCSP. Ara la DA2ª, apartats 1 i 2 LCSP continua amb el 

mateix sistema de distribució competencial, adaptant-lo al nou marc de la LCSP.  

 

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 seu import 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. 

  

De manera similar que amb la legislació anterior 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 casos, 

sempre que el seu valor no superi  

 

- el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, ni 

- els 3.000.000.- €. 
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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 de patrimoni, en els tres casos 

sempre 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. Es tracta d’una precisió ociosa atesa la 

naturalesa de reglaments d’aquests plecs, que ha comportat sempre que la 

competència per a la seva aprovació fos sempre plenària, a més d’indelegable, en 

els termes dels articles 22.2.d) i 22.4 LRBRL. 

 

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. 

 

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 aquests municipis les competències contractuals podran ser exercides: 

 

a) per les centrals de contractació que creï la Diputació. 

b) per la pròpia Diputació, a través d’encàrrecs de gestió.  

 

1.2. Les juntes de contractació en seu local. 

 

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 per 

100 dels recursos ordinaris de l’entitat, o quan superin aquest import si les 

accions són previstes en el pressupost de l’exercici i es realitzen d’acord amb 

el que determinin les bases d’execució del pressupost. 

 

Correspon al ple de l’Ajuntament acordar la constitució de juntes de contractació, 

les quals actuen com a òrgans de contractació en el seu àmbit, així com 

determinar-ne els extrems següents: 
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a) La seva composició, havent de formar part necessàriament d’elles, el 

secretari o el titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció d’assessorament 

jurídic de la corporació, 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.  

 

1.3. La mesa de contractació i el comitè d’experts. 

 

La presidència de la mesa de contractació haurà 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 o, en el seu 

cas,  els titulars dels òrgans que tinguin atribuïdes les funcions d’assessorament 

jurídic i de control e econòmic pressupostari, respectivament. 

 

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, per bé que el seu 

nombre ha de ser inferior a tres. D’altra banda, els membres electes que formin 

part de la mesa de contractació no poden suposar més d’un terç 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 funcionari interí en podrà 

formar part quan no existeixin funcionaris de carrera suficientment qualificats, 

prèvia acreditació a l’expedient. 

 

Actuarà com a secretari un funcionari de la corporació. 

 

La composició de la mesa es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de 

contractació i es podran constituir meses de contractació permanents. 

 

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, entre aquest personal haurà de 

formar part un tècnic jurista especialitzat en contractació pública. Entenem per 

documentació tècnica el projecte i els elements que el composen, així com els plecs 

de prescripcions tècniques particulars; no els plecs de clàusules administratives, 

generals i particulars. 
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2. LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA LCSP. 

 

2.1. Tramitació anticipada.  

 

En seu local la tramitació anticipada 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. 

 

2.2. 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, en el compliment per 

l’Entitat local dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

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

pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF). 

 

L’òrgan interventor assistirà a la recepció material de tots els contractes, excepte 

dels menors, en exercici de la funció de fiscalització material de les inversions que 

exigeix l’article 214.2.d) TRLRHL, podent estar assistit per un tècnic especialitzat en 

l’objecte del contracte, diferent del director de l’obra i del responsable del 

contracte. Els serveis d’assistència de les Diputacions assistiran als petits municipis 

a aquests efectes. 

 

Observi’s que l’assistència de la Intervenció esdevé obligatòria, a diferència del 

règim general de la LCSP, el qual ve establert a l’article 210.2 en els termes 

següents: 

 

En tot cas, la constatació de què el contracte ha estat 

correctament complert pel contractista exigirà per part de 

l’Administració un acte formal i positiu de recepció dins del 

mes següent a l’entrega o realització de l’objecte del 

contracte, o en el termini que es fixi en el PCAP. A la 

Intervenció de l’Administració li serà comunicat, quan sigui 

preceptiu, la data i lloc de l’acte, per a la seva eventual 

assistència en exercici de les seves funcions de comprovació 

de la inversió. 

 

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. 
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2.3. Informes del secretari. 

 

Es parteix de la regla general que els informes que la LCSP assigna als serveis 

jurídics, a l’esfera local seran evacuats pel secretari. Serà preceptiu l’informe del 

secretari en: 

a) L’aprovació d’expedients de contractació. 

b) Modificació de contractes. 

c) Revisió de preus. 

d) Pròrrogues. 

e) Manteniment de l’equilibri econòmic. 

f) Interpretació i resolució dels contractes. 

 

Correspon, també, al secretari la coordinació de les obligacions de publicitat i 

informació que s’estableixen a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG). 

 

2.4. Altres qüestions puntuals. 

 

Tant la D.A. 2ª com la DA 3ª es refereixen a altres qüestions puntuals que seran 

analitzades en el moment que correspongui. D’entre elles destaca una previsió 

adreçada al comitè d’experts, òrgan que es constitueix obligatòriament per a 

valorar els criteris que depenen d’un judici de valor, allí on aquests tinguin atribuïda 

una ponderació major que la corresponent als criteris avaluables de forma 

automàtica (article 146.2 LCSP), el qual podrà estar integrat per personal funcionari 

de carrera o laboral fix de l’entitat local amb qualificació apropiada, que no hagués 

participat en la redacció de la documentació tècnica del contracte. Entenem que el 

PCAP no forma part de l’al·ludida documentació tècnica. 

 

En tot cas, entre el personal haurà de formar part un tècnic jurista especialitzat en 

contractació pública. 

 

 

3. DETERMINACIONS RESPECTE DE L’OBJECTE: ELS LOTS. 

 

3.1. L’objecte és un element estructural dels contractes. 

 

Els elements estructurals dels contractes són tres: consentiment, objecte i  causa.  

 

Sense objecte cert no hi ha contracte (article 1261 CC). La natura i extensió de 

l’objecte s’haurà de determinar amb precisió i deixar-ne constància documental en 

la preparació del contracte (article 22 TRLCSP)   

   

La causa del contracte és el propòsit perseguit amb la seva celebració. Sense causa 

lícita el contracte és nul. Per això està prohibit celebrar altres contractes que 

aquells que siguin necessaris per al compliment dels fins institucionals propis de 

l’ens contractant (article 22 TRLCSP). 

 

L’objecte del contracte està subjecte a unes determinades condicions, que 

assenyala l’article 99 LCSP: 

 



24 
 

a) Ha d’ésser determinat, per bé que podrà definir-se en funció de les 

necessitats o funcionalitats concretes que es pretenguin satisfer, sense 

tancar l’objecte del contracte a una solució única, especialment en aquells 

casos en els quals s’estimi que poden incorporar-se innovacions 

tecnològiques, socials o ambientals que millorin l’eficiència i sostenibilitat 

dels béns, obres o serveis que es contractin. Només la quantitat pot no estar 

determinada. Recordi’s, en efecte, que l’article 1273 CC disposa que:  

 

La indeterminació en la quantitat no serà obstacle per a 

l’existència del contracte sempre que sigui possible 

determinar-la sense necessitat de nou conveni entre els 

contractants. 

 

a) No pot fraccionar-se amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir els 

requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació. 

 

b) Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permeti haurà de 

preveure’s la realització independent de cadascuna de les seves parts 

mitjançant la seva divisió en lots, podent-se reservar lots per a centres 

especials d’ocupació o empreses d’inserció, conforme a la D.A. 4ª LCSP. 

 

3.2. La subdivisió en lots a la Directiva 2014/24/UE. 

 

La Directiva 2014/24/UE disposa en el seu l’article 46 que la motivació haurà de 

concórrer, no quan el contracte es vulgui subdividir en lots, com ha succeït fins ara, 

sinó quan el poder adjudicador decideixi no subdividir-lo; en aquest cas haurà 

d’indicar les raons que l’assisteixen, de les quals n’haurà de deixar constància en el 

plec. Aquestes raons, informa el considerant (78) de la Directiva, podran basar-se 

en el fet que la divisió en lots pugui comportar 

 

a) un risc de restricció de la competència, o  

b) una execució del contracte excessivament difícil o onerosa, o 

c) un risc greu en la coordinació de la seva execució.  

 

En general, la Directiva 2014/24 distingeix entre uns mandats: 

 

a) adreçats als Estats membres, que normalment es materialitzen en seu 

legislativa, quan es transposa la Directiva, 

 

b) i uns altres mandats adreçats als poders adjudicadors, que es 

materialitzaran ja en seu d’adjudicació del contracte de què es tracti. 

 

Pel que fa als primers preveu la Directiva que els Estats membres puguin fer 

obligatòria en la seva legislació interna l’adjudicació de contractes en forma de lots 

separats. Això és el que feu l’article 5.1 del Decret-Llei i ha fet ara, també, la LCSP.  

 

Els poders adjudicadors: 

 

a) hauran de precisar en l’anunci de licitació si les ofertes poden presentar-se 

per a un, per a més d’un, o per a tots els lots. 
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b) Estaran també facultats per limitar el nombre de lots que puguin adjudicar-

se a un mateix licitador, sempre que així s’hagués indicat en l’anunci. En 

aquest cas, disposa l’article 5.2 del Decret-Llei que caldrà establir els criteris 

per determinar quins o quants lots es poden adjudicar a una mateixa 

empresa licitadora en cas que presenti l’oferta més avantatjosa. 

  

Aquest canvi de rumb queda perfectament motivat en els considerants (78) i (79) 

de la Directiva 2014/24, segons els quals: 

 

a) la contractació pública ha d’adaptar-se a les necessitats de les PIME,  

b) cal animar els poders adjudicadors a utilitzar el CEBP de 25.6.08
14
, 

c) cal dividir els grans contractes en lots, augmentant la competència. 

 

D’altra banda, la divisió en lots pot ser quantitativa, per magnituds econòmiques, o  

qualitativa, per gremis i especialitzacions, per adaptar millor el contingut de cada 

contracte als sectors especialitzats de les PIME.  

 

Però és que la Directiva 2014/24 encara va més enllà quan afirma que la magnitud 

i contingut dels lots: 

 

a) han de ser determinats lliurement pel poder adjudicador, 

b) sense estar subjecte a supervisió administrativa ni judicial. 

 

El mateix mandat adreça la Directiva als Estats membres quan els  obliga a 

considerar la conveniència de dividir els contractes en lots, convertint-los en 

contractes més petits, ja sigui: 

 

a) exigint als poders adjudicadors que aportin una justificació de la decisió de 

no dividir els contractes en lots, 

 

b) o fent obligatòria la divisió en lots en determinades condicions.  

 

En fi, l’adjudicació de contractes que combinin varis lots o tots els lots, ve 

justificada en el considerant (79) en la dificultat que en certes ocasions pot 

comportar l’adjudicació del contracte lot per lot, que podria comportar l’acceptació 

de solucions menys avantatjoses respecte d’una adjudicació que reuneixi varis lots 

o tots els lots. Per això, els poders adjudicadors hauran de quedar habilitats a 

efectuar una avaluació comparativa de les ofertes per determinar si una 

determinada combinació de lots es considera més avantatjosa. Aqueixa avaluació 

comparativa s’haurà de fer de la manera següent: 

 

a) en primer lloc, determinant quines ofertes compleixen millor els criteris 

d’adjudicació, lot per lot, i 

                                                           
14 Codi europeu de bones pràctiques per facilitar l’accés de les PIMES als contractes públics,  
aprovat el 25.6.08 per la Comissió Europea. Aquest codi invita a la divisió en lots de l’objecte 

dels contractes, sempre que sigui possible, a l’objecte d’evitar que les PIME quedin excloses 
de la licitació simplement perquè no poden abordar amb llurs ofertes tot l’objecte del 
contracte. 
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b) en segon lloc, comparant el resultat amb les ofertes presentades per un 

licitador concret per a una combinació específica de lots considerats en el 

seu conjunt.   

 

3.3. Els lots a l’article 99 LCSP. 

 

L’òrgan de contractació podrà no dividir en lots l’objecte del contracte quan es 

justifiqui a l’expedient la concurrència de motius vàlids, com ara: 

 

a) Que la divisió en lots comporti el risc de restringir injustificadament la 

competència. Per tal de justificar aquest motiu l’òrgan de contractació haurà 

de sol·licitar informe previ a l’Autoritat Catalana de la Competència (ACC) 

per tal que es pronunciï sobre aquesta circumstància. 

 

b) Que la divisió independent de prestacions diverses dificulti la correcta 

execució de l’objecte des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a la 

correcta execució del contracte procedeixi de la naturalesa del mateix 

objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents 

prestacions. Ambdós extrems hauran de justificar-se degudament a 

l’expedient. 

 

Quan l’òrgan de contractació procedeixi a la divisió en lots es podran introduir les 

limitacions següents, degudament justificades a l’expedient: 

 

a) Podrà limitar-se el nombre de lots pels quals un mateix licitador pugui 

presentar oferta. 

 

b) Podrà limitar el nombre de lots que puguin adjudicar-se a cada licitador. 

  

Quan l’òrgan de contractació vulgui introduir alguna d’ambdues limitacions 

anteriors haurà d’indicar-ho expressament en l’anunci de licitació i en el PCAP. 

Quan aquesta limitació sigui la de la lletra b), a més, el PCAP haurà de d’incloure 

els criteris o normes, objectius i no discriminatoris, que s’aplicaran quan un licitador 

pugui esdevenir adjudicatari d’un nombre de lots que excedeixi del màxim indicat 

en el mateix PCAP. 

 

3.4. L’oferta integradora. 

 

Quan l’òrgan de contractació hagi dividit l’objecte en lots i hagi permès que podrà 

adjudicar-se més d’un lot al mateix licitador, podrà també adjudicar a una oferta 

integradora, sempre i quan concorrin tots i cadascun dels requisits següents: 

 

a) Que aquesta possibilitat s’hagués previst en el PCAP, amb concreció de les 

combinacions que s’admetran, així com la solvència i capacitat exigida en 

cadascuna d’elles. 

 

b) Que es tracti de supòsits en els quals existeixi més d’un criteri d’adjudicació. 

 

c) Que prèviament es dugui a terme una avaluació comparativa per determinar 

si les ofertes presentades per un licitador concret per a una combinació 
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particular de lots compliria millor, en conjunt, els criteris d’adjudicació 

establerts en el PCAP amb respecte a aquests lots, que no pas les ofertes 

presentades pels lots separats de què es tracti, considerats aïlladament. 

 

d) Que els empresaris acreditin la solvència econòmica financera i tècnica 

corresponent o, en el seu cas, la classificació, al conjunt de lots pels quals es 

liciti.  

 

3.5. Com evitar el frau de llei. 

 

El fraccionament fraudulent de l’objecte busca eludir els requisits procedimentals o 

de publicitat. La qüestió és com es combat aqueixa corruptela, que es consuma 

acudint als contractes menors quan en dret no seria possible. També s’ha utilitzat 

per acudir al procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia, però el 

Decret-Llei 3/2016 va posar fi a aquesta corruptela, com també ho fa la LCSP.  

 

En els casos anteriors les normes procedimentals i de publicitat que hagin d’aplicar-

se a l’adjudicació de cada lot o prestació diferenciada es determinaran en funció del 

valor acumulat del conjunt, fins i tot pel que fa a la regulació harmonitzada, 

calculat segons estableix l’article 101 LCSP relatiu al valor estimat del contracte. 

 

Tanmateix, en els contractes d’obra, serveis i subministraments subjectes a 

regulació harmonitzada serà eludible la publicació en el DOUE respecte d’aquells 

lots el valor estimat dels quals sigui inferior a  

 

a) un milió d’euros, en obres,  sempre que el valor acumulat dels lots 

exceptuats no sobrepassi el 20 per 100 del valor acumulat de la totalitat 

d’aquests (article 20.2 LCSP). 

 

b) 80.000.- €, en serveis i subministraments,  sempre que el valor acumulat 

dels lots exceptuats no sobrepassi el 20 per 100 del valor acumulat de la 

totalitat d’aquests (articles 21.2 i 22.2 LCSP). 

   

 

4. PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIÓ, VALOR ESTIMAT I PREU.  

  

4.1. Pressupost base de licitació (article 100 LCSP). 

 

El pressupost base de licitació (PBL) és el límit màxim de despesa que en virtut del 

contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’IVA, llevat disposició en 

contra. 

 

Existeix un mandat legal adreçat als òrgans de contractació consistent en tenir cura 

de què el PBL sigui adequat als preus del mercat. A aquest efecte el PBL es 

desglossarà indicant en el PCAP els costos directes i indirectes i altres eventuals 

despeses calculades per a la seva determinació. 

 

Una altra novetat important és que ara la LCSP obliga, en els contractes en què el 

cost dels salaris formi part del preu total del contracte,  a què el PBL indiqui de 
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forma desglossada i amb desagregació de gènere i categoria professional els costos 

salarials estimats a partir del conveni laboral de referència. 

 

4.2. Valor estimat del contracte (article 101 LCSP). 

 

El valor estimat del contracte (VEC) es determina de la següent manera: 

 

a) en els contractes d’obres, serveis i subministraments, l’òrgan de 

contractació prendrà l’import total, sense incloure l’IVA, que haurà de pagar 

segons les seves estimacions. 

 

b) En els contractes de concessió d’obres i de serveis l’òrgan de contractació 

prendrà l’import net de la xifra de negocis, sense incloure l’IVA, que segons 

les seves estimacions, generarà l’empresa concessionària com a 

contraprestació de les obres i els serveis objecte del contracte, així com els 

subministraments relacionats amb aquestes obres i serveis. 

 

En el càlcul del VEC s’ha d’incloure, a més dels costos derivats de l’aplicació de les 

normatives laborals vigents, altres costos que es derivin de l’execució material dels 

serveis, les despeses generals d’estructura i el benefici industrial, així com: 

 

a) Qualsevol forma d’opció eventual, 

b) Les eventuals pròrrogues del contracte, 

c) La quantia de primes o pagaments a candidats, 

d) En el cas de modificacions convencionals, l’import màxim d’aquestes. 

e) Els costos laborals derivats dels convenis col·lectius sectorials d’aplicació. 

 

Addicionalment, en els contractes de concessió s’inclourà en el VEC: 

 

a) la renda procedent del pagament de taxes i multes pels usuaris no 

recaptades en nom del poder adjudicador. 

 

b) Els pagaments, subsidis, avantatges financers i les subvencions a la inversió 

pública procedents del poder adjudicador o de tercers.  

 

c) El preu de venda de qualsevol actiu que formi part de la concessió. 

 

d) El valor de tots els subministraments i serveis  que el poder adjudicador posi 

a disposició del concessionari.  

 

L’article 101 LCSP conté uns mandats concrets i específics per calcular el VEC en 

cadascun dels diferents tipus i modalitats contractuals, dels quals hem de ressaltar 

els més generals, que són aquests: 

 

a) El mètode de càlcul aplicat per l’òrgan de contractació per calcular el VEC ha 

de figurar en el PCAP; 

 

b) L’elecció del mètode de càlcul no podrà efectuar-se amb la intenció de 

sostreure el contracte a les normes d’adjudicació corresponents. 
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c) En els contractes de serveis en els que no s’especifiqui un preu total, si 

tenen una duració determinada igual o inferior a 48 mesos, el VEC serà el 

valor total estimat corresponent a tota la seva duració. Si la duració és 

superior a 48 mensualitats o no es troba fixada per referència a un període 

de temps cert, el VEC serà el valor mensual multiplicat per 48. 

 

d) Quan l’objecte del contracte pugui donar lloc a l’adjudicació simultània per 

lots separats s’haurà de tenir en compte, per al càlcul del VEC, el valor 

global estimat de la totalitat dels lots. 

 

4.3. Preu (article 102 LCSP). 

 

Els contractes del sector públic tindran sempre un preu cert que s’abonarà al 

contractista en funció de la prestació realment executada i d’acord amb allò pactat. 

En el preu s’entendrà inclòs l’IVA, que en tot cas s’indicarà com a partida 

independent. 

 

Els òrgans de contractació tindran cura que el preu sigui adequat per a l’efectiu 

compliment del contracte mitjançant la correcta estimació del seu import, atenent 

al preu general de mercat i l’aplicació, en el seu cas de les normes sobre ofertes 

amb valors anormals o desproporcionats. 

 

En aquells serveis en els quals el cost econòmic principal siguin els costos laborals 

hauran de consignar-se els termes econòmics dels convenis col·lectius sectorials, 

estatals, autonòmics i provincials aplicables al lloc de prestació dels serveis. 

El preu del contracte podrà formular-se tant en termes de preus unitaris referits als 

diferents components de la prestació o a les unitats d’aquesta que es lliurin o 

executin, com en termes de preus aplicables a tant alçat a la totalitat o a part de 

les prestacions del contracte. 

L’article 102.6 continua reproduint la definició de risc de disponibilitat, ara risc 

d’oferta o de subministrament, per bé que adequat a la definició d’aquest darrer 

que, com sabem, no inclou els incompliments contractuals. Per tant, de la definició 

d’aquest risc de l’article 102.6 LCSP, salta la referència a les penalitzacions, que sí 

que apareixia en l’article 87.4 TRLCSP: 

 

Els contractes, quan la seva naturalesa i objecte ho permetin, 

podran incloure clàusules de variació de preus en funció del 

compliment o incompliment de determinats objectius de 

terminis o de rendiment, havent d’establir-se amb precisió els 

supòsits en què es produiran aquestes variacions i les regles 

per a la seva determinació, de manera que el preu sigui 

determinable en tot cas. 

 

Finalment, l’apartat 8 d’aquest mateix article, com també feia el 87.7 TRLCSP, 

prohibeix el pagament ajornat del preu en els contractes de les Administracions 

públiques, excepte en el supòsit que el sistema de pagament s’estableixi mitjançant 

la modalitat d’arrendament financer o d’arrendament amb opció de compra, així 

com en els casos en els que aquesta o una altra llei ho autoritzi. 
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5. DURACIÓ DELS CONTRACTES 

  

La duració dels contractes ve regulada a l’article 29 LCSP, el qual ordena que sigui 

establerta tenint en compte  

 

a) la naturalesa de les prestacions,  

b) les característiques del seu finançament i  

c) la necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència les prestacions.  

 

5.1. Pròrrogues. 

 

Només són possibles si les preveu el contracte, i són obligatòries pel contractista si 

es preavisen amb dos mesos d’antelació a la seva finalització, llevat que el PCAP 

n’establís un de major. Tanmateix, la pròrroga no serà obligatòria pel contractista 

en al cas de demora en el pagament del preu superior a sis mesos, que és causa de 

resolució i de rescabalament per l’Administració dels perjudicis causats. 

 

En cap cas la pròrroga no podrà ser tàcita. 

 

5.2. Ampliació del termini d’execució. 

 

Si es produeix una demora en l’execució de la prestació per l’empresari, l’òrgan de 

contractació podrà concedir una ampliació del termini d’execució de la prestació, 

sense perjudici de les penalitats que, en aquest cas, procedeixin, així com les 

indemnitzacions i altres conseqüències derivades de la seva execució, les quals 

preveuen els articles  192 i següents LCSP, resultin aplicables als contactes 

administratius.  

 

5.3. Duració dels contractes de subministrament i serveis. 

 

5.3.1. Criteri general. 

 

El criteri general és que els contractes de subministraments i de serveis de 

prestació successiva (neteja viària o dels edificis municipals, per exemple) tindran 

un termini màxim de duració de cinc anys, incloses les possibles pròrrogues. 

 

5.3.2. Excepció. 

 

De manera rigorosament excepcional, els contractes de serveis podran tenir una 

durada superior als cinc anys, sempre i quan: 

 

a) així ho exigeixi el període de recuperació de les inversions directament 

relacionades amb el contracte, i 

 

b) aquestes inversions no siguin susceptibles d’utilitzar-se en la restant 

activitat productiva del contractista, o la seva utilització fos antieconòmica, 

 

c) l’amortització d’aquestes inversions sigui un cost rellevant en la prestació del 

servei, concepte aquest, “rellevància”, que es desenvoluparà 

reglamentàriament. 
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Totes les circumstàncies anteriors hauran de quedar degudament justificades a 

l’expedient, amb indicació de les inversions i del seu període de recuperació.  

L’excepcionalitat a la qual ens estem referint vol dir que, quan un òrgan de 

contractació prevegi fer un contracte de serveis de duració superior als cinc anys 

hagi de justificar documentalment: 

 

a) Que el període de recuperació de la inversió no pot ser reduït a cinc anys o 

menys, perquè l’Administració, en aquest cas, no tindria la possibilitat de 

finançar-lo. 

 

b) Que les inversions són estrictament aquelles que es troben directament 

relacionades amb el servei i que totes elles són indispensables per a la seva 

correcta prestació. 

 

El període de recuperació de la inversió ha de ser calculat d’acord amb el que 

estableix el RD 55/2017, de 3 de febrer (RLDEE), pel qual es desenvolupa la Llei 

2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola (LDEE). 

 

5.3.3. Supòsits especials de duració. 

 

Els quatre supòsits de duració excepcional dels contractes de serveis, per dalt o per 

baix, són aquests: 

 

a) Els contractes de serveis de manteniment que es concertin conjuntament 

amb el de la compra del bé a mantenir, quan aquest manteniment només 

pugui ser prestat, per raons d’exclusivitat, per l’empresa que subministrà el 

bé, podran tenir una duració igual a la vida útil del bé. Aquest supòsit dóna 

resposta a una dificultat molt corrent en els nostres ajuntaments. 

 

b) Els contractes de serveis a les persones podran tenir un termini de duració 

superior als cinc anys quan així fos necessari per a la continuïtat d’aquells 

tractaments als usuaris en els que el canvi de prestador pogués repercutir 

negativament. Es tracta d’una fórmula molt genèrica que utilitza conceptes 

jurídics sense massa tradició, com ara “serveis a les persones”. En qualsevol 

cas, els serveis finalitzaran quan s’acabi el tractament. 

 

c) Els contractes de serveis que siguin complementaris d’altres contractes 

d’obres o de subministraments podran tenir un termini de vigència superior 

als 5 anys, que en cap cas no excedirà del termini de duració del contracte 

principal, llevat en els contractes que comprenguin treballs de liquidació del 

contracte principal, i no podran iniciar-se, tampoc, abans que el contracte 

principal. Cal entendre per contractes complementaris aquells que tenen una 

relació de dependència respecte d’un altre, el principal, i que el seu objecte 

es considera necessari per a la correcta realització de la prestació del 

principal. 

 

d) Els contractes menors del 118 LCSP no podran tenir una duració superior a 

un any ni ser objecte de pròrroga. 
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5.3.4. Pròrroga, a la finalització. 

 

Finalment, l’article 61.4 LCSP, per tal de garantir el principi de continuïtat en els 

serveis públics, preveu una pròrroga d’un màxim de nou mesos, sense modificar les 

restants condicions del contracte, quan al seu venciment no se n’hagués formalitzat 

cap de nou, sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagués publicat 

amb tres mesos d’antelació respecte de la data de finalització del contracte 

originari. Es tracta, tanmateix, d’una pròrroga que requerirà la concurrència de 

molts requisits, ultra els ja esmentats. 

 

Aquesta pròrroga no té res a veure amb l’obligació del contractista, prevista a 

l’article 235.a) ROAS, de continuar prestant el servei.  

 

La pròrroga només és obligatòria pel contractista si la preveu el PCAP. En altre cas 

requereix el mutu acord. Requerirà, a més, garantir la continuïtat de la prestació 

com a conseqüència d’incidències provocades per esdeveniments imprevisibles per 

l’òrgan de contractació, produïdes en el procediment d’adjudicació. És evident que 

la llei s’està referint a la presentació d’un REMC, amb suspensió de l’adjudicació, o 

a l’adopció de mesures cautelars suspensives en qualsevol altre tipus de procés. 

 

5.4. Duració dels contractes d’arrendament de béns immobles. 

 

La duració dels contractes d’arrendament d’immobles no podrà excedir de cinc 

anys, incloses pròrrogues. 

 

5.5. Duració dels contractes de concessió. 

 

La duració dels contractes de concessió serà limitada, i es calcularà en funció de les 

obres i dels serveis que constitueixin el seu objecte. Aquest termini es farà constar 

en el PCAP. 

 

Si la seva duració passa dels cinc anys, no podrà excedir dels temps que es calculi 

raonable per recuperar les inversions fetes pel concessionari, junt amb el rendiment 

sobre el capital invertit, tenint en compte les inversions, tant les inicials com les 

realitzades durant la vida de la concessió, necessàries per assolir els objectius 

contractuals específics. 

 

Com fins ara, però unificant criteris per a ambdós contractes, la duració màxima 

dels contractes de concessió no podrà excedir, incloses pròrrogues: 

 

a) De quaranta anys per als contactes de concessió que comportin execució 

d’obres i explotació del servei. 

 

b) De vint-i-cinc anys en els contractes de concessió de serveis que comportin 

l’explotació d’un servei no relacionat amb la prestació de serveis sanitaris. 

 

c) De deu anys en els contractes de concessió de serveis sanitaris sense 

execució d’obres. 
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En l’anterior còmput es descomptaran els períodes d’inactivitat imputable a 

l’Administració concedent o deguda a força major. En canvi, si és el concessionari el 

responsable de la demora, se li aplicaran les penalitats previstes en el PCAP i en 

aquesta llei, sense que doni lloc a l’ampliació del termini de la concessió. 

Com fins ara, però unificant criteris per a ambdós contractes, els terminis fixats en 

el PCAP només podran ser ampliats en un 15 per 100 de la seva duració inicial per 

restablir l’equilibri econòmic trencat en les circumstàncies previstes als articles 270 

i 290 LCSP, que ja veurem. 

 

El període de recuperació de la inversió ha de ser calculat d’acord amb el que 

estableix el RD 55/2017, de 3 de febrer (RLDEE), pel qual es desenvolupa la Llei 

2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola (LDEE). 
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