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1.- Capacitat i solvència de les empreses 

 

1.1- Capacitat de les empreses 

 

1.1.1.- Requisits 

 

Article 65. Condicions d’aptitud 
1 Només poden contractar amb el sector públic: 

• Les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres: 
o que tinguin plena capacitat d’obrar,  
o no estiguin incurses en cap prohibició de contractar  
o i acreditin la seva solvència: 

§ econòmica  
§ i financera  
§ tècnica o professional  
§ o, en els casos en què ho exigeixi aquesta Llei, estiguin classificades 

degudament.  
• Quan, perquè ho determina la normativa aplicable, es requereixin al contractista per poder 

participar en el procediment d’adjudicació corresponent determinats requisits relatius a:  
o la seva organització,  
o destinació dels seus beneficis,  
o sistema de finançament  
o o d’altres  

El licitador els ha d’acreditar quan hi concorri. 
 

2 Així mateix, els contractistes han de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si 
s’escau, sigui exigible per dur a terme les prestacions que constitueixin l’objecte del contracte. 
 

3 En els contractes subvencionats a què es 
refereix l’article 23 d’aquesta Llei, el contractista 
ha d’acreditar la seva solvència i no pot estar 
incurs en la prohibició de contractar a què es 
refereix la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 71. 

Article 23. Contractes subvencionats subjectes a una 
regulació harmonitzada. 1. Són contractes subvencionats 
subjectes a una regulació harmonitzada els contractes 
d’obres i els contractes de serveis definits d’acord amb el 
que preveuen els articles 13 i 17, respectivament, que 
siguin subvencionats, de forma directa i en més d’un 50 
per 100 del seu import, per entitats que tinguin la 
consideració de poders adjudicadors, sempre que 
pertanyin a alguna de les categories següents: a) 
Contractes d’obres que tinguin per objecte activitats 
d’enginyeria civil de la secció F, divisió 45, grup 45.2 de la 
Nomenclatura general d’activitats econòmiques de les 
comunitats europees (NACE), o la construcció d’hospitals, 
centres esportius, recreatius o d’oci, edificis escolars o 
universitaris i edificis d’ús administratiu, sempre que el seu 
valor estimat sigui igual o superior a 5.225.000 euros. b) 
Contractes de serveis vinculats a un contracte d’obres dels 
que defineix la lletra a), amb un valor estimat igual o 
superior a 209.000 euros. 2. Les normes previstes per als 
contractes subvencionats s’apliquen a aquells subscrits per 
particulars o per entitats del sector públic que no tinguin la 
consideració de poders adjudicadors, en conjunció, en 
aquest últim cas, amb les que estableix el títol II del llibre 
tercer d’aquesta Llei. Quan el contracte subvencionat 
l’adjudiquin entitats del sector públic que tinguin la 
consideració de poder adjudicador, s’apliquen les normes 
de contractació previstes per a aquestes entitats, d’acord 
amb la seva naturalesa, excepte la relativa a la 
determinació de la competència per resoldre el recurs 

Article 71. Prohibicions de contractar. 1. No poden 
contractar amb les entitats que preveu l’article 3 d’aquesta 
Llei amb els efectes establerts a l’article 73 les persones en 
les quals concorri alguna de les circumstàncies següents: a) 
Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma per 
delictes de terrorisme, constitució o integració d’una 
organització o grup criminal, associació il·lícita, finançament 
il·legal dels partits polítics, tràfic d’éssers humans, corrupció 
en els negocis, tràfic d’influències, suborn, fraus, delictes 
contra la hisenda pública i la Seguretat Social, delictes contra 
els drets dels treballadors, prevaricació, malversació, 
negociacions prohibides als funcionaris, blanqueig de 
capitals, delictes relatius a l’ordenació del territori i 
l’urbanisme, la protecció del patrimoni històric i el medi 
ambient, o a la pena d’inhabilitació especial per a l’exercici 
de professió, ofici, indústria o comerç. La prohibició de 
contractar arriba a les persones jurídiques que siguin 
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declarades penalment responsables, i a aquelles els 
administradors o representants de les quals, tant si ho són 
de fet com de dret, amb el seu càrrec o representació 
vigents i fins al seu cessament, estiguin en la situació que 
esmenta aquest apartat. 
 

especial en matèria de contractació i per adoptar mesures 
cautelars en el procediment d’adjudicació, que es regeix, 
en tot cas, per la regla establerta a l’apartat 2 de l’article 
47. 

 

Article 66. Persones jurídiques. 
1 Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries de contractes les prestacions dels quals 

estiguin compreses dins dels fins, objecte o àmbit d’activitat que, segons els seus estatuts o 
regles fundacionals, els siguin propis. 
 

2 Els qui concorrin individualment o conjuntament amb altres a la licitació d’una concessió d’obres o 
de serveis, ho poden fer amb el compromís de constituir una societat que sigui titular de la 
concessió. La constitució i, si s’escau, la forma de la societat s’han d’ajustar al que estableixi, per 
a determinats tipus de concessions, la legislació específica corresponent. 
 

 

Article 67. Empreses comunitàries o d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu 
1 Tenen capacitat per contractar amb el sector públic, en tot cas, les empreses no espanyoles 

d’estats membres de la Unió Europea o dels estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu que, d’acord amb la legislació de l’Estat en què estiguin establertes, estiguin 
habilitades per dur a terme la prestació de què es tracti. 
 

2 Quan la legislació de l’Estat en què estiguin establertes aquestes empreses exigeixi una 
autorització especial o la pertinença a una determinada organització per poder prestar-hi el servei 
de què es tracti, han d’acreditar que compleixen aquest requisit. 
 

 

Article 68. Empreses no comunitàries. 
1 Sense perjudici de l’aplicació de les obligacions d’Espanya derivades d’acords internacionals, les 

persones físiques o jurídiques d’estats no pertanyents a la Unió Europea o d’estats signataris de 
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu han de justificar mitjançant un informe que l’Estat 
de procedència de l’empresa estrangera admet al seu torn la participació d’empreses 
espanyoles en la contractació amb els ens del sector públic assimilables als que 
enumera l’article 3, en forma substancialment anàloga.  
 
Aquest informe l’ha d’elaborar la corresponent Oficina Econòmica i Comercial d’Espanya a 
l’exterior i s’ha d’adjuntar a la documentació que es presenti.  
 
En els contractes subjectes a una regulació harmonitzada es prescindeix de l’informe sobre 
reciprocitat en relació amb les empreses d’estats signataris de l’Acord sobre contractació pública 
de l’Organització Mundial del Comerç. 
 

2 Addicionalment, el plec de clàusules administratives particulars pot exigir a les empreses no 
comunitàries que siguin adjudicatàries de contractes d’obres que obrin una sucursal a Espanya, 
amb designació d’apoderats o representants per a les seves operacions, i que estiguin inscrites 
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en el Registre Mercantil. 
 

 

Article 70. Condicions especials de compatibilitat. 
1 L’òrgan de contractació ha de prendre les mesures 

adequades per garantir que la participació en la 
licitació de les empreses que hagin participat 
prèviament en l’elaboració de les especificacions 
tècniques o dels documents preparatoris del contracte 
o hagin assessorat l’òrgan de contractació durant la 
preparació del procediment de contractació, no falsegi 
la competència.  
 
Entre aquestes mesures es pot arribar a establir que 
les empreses esmentades, i les empreses que hi estan 
vinculades, entenent-se per tals les que es trobin en 
algun dels supòsits que preveu l’article 42 del Codi de 
comerç, puguin ser excloses de les licitacions 
esmentades, quan no hi hagi cap altre mitjà de 
garantir el compliment del principi d’igualtat de tracte.  
 
En tot cas, abans d’excloure el candidat o licitador que 
va participar en la preparació del contracte, se li ha de 
donar audiència perquè justifiqui que la seva 
participació en la fase preparatòria no pot tenir l’efecte 
de falsejar la competència o de dispensar-li un tracte 
privilegiat respecte a la resta de les empreses 
licitadores.  
 
Entre les mesures a què es refereix el primer paràgraf 
del present apartat, hi ha la comunicació als altres 
candidats o licitadors de la informació intercanviada en 
el marc de la participació en la preparació del 
procediment de contractació o com a resultat 
d’aquesta, i l’establiment de terminis adequats per 
presentar ofertes. Les mesures adoptades s’han de 
consignar en els informes específics que preveu 
l’article 336. 
 
 

Art. 42. Codi Comerç. Real Decreto de 22 de agosto 
de 1885 por el que se publica el Código de 
Comercio. (Text consolidat) 

1. Toda sociedad dominante de un grupo de 
sociedades estará obligada a formular las cuentas 
anuales y el informe de gestión consolidados en la forma 
prevista en esta sección. 

Existe un grupo cuando una sociedad ostente o 
pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de 
otra u otras. En particular, se presumirá que existe 
control cuando una sociedad, que se calificará como 
dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, 
que se calificará como dependiente, en alguna de las 
siguientes situaciones: 

a) Posea la mayoría de los derechos de voto. 

b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la 
mayoría de los miembros del órgano de administración. 

c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados 
con terceros, de la mayoría de los derechos de voto. 

d) Haya designado con sus votos a la mayoría de los 
miembros del órgano de administración, que 
desempeñen su cargo en el momento en que deban 
formularse las cuentas consolidadas y durante los dos 
ejercicios inmediatamente anteriores. En particular, se 
presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los 
miembros del órgano de administración de la sociedad 
dominada sean miembros del órgano de administración 
o altos directivos de la sociedad dominante o de otra 
dominada por ésta. Este supuesto no dará lugar a la 
consolidación si la sociedad cuyos administradores han 
sido nombrados, está vinculada a otra en alguno de los 
casos previstos en las dos primeras letras de este 
apartado. 

A los efectos de este apartado, a los derechos de 
voto de la entidad dominante se añadirán los que posea 
a través de otras sociedades dependientes o a través de 
personas que actúen en su propio nombre pero por 
cuenta de la entidad dominante o de otras dependientes 
o aquellos de los que disponga concertadamente con 
cualquier otra persona. 

2. La obligación de formular las cuentas anuales y el 
informe de gestión consolidados no exime a las 
sociedades integrantes del grupo de formular sus 
propias cuentas anuales y el informe de gestión 
correspondiente, conforme a su régimen específico. 

3. La sociedad obligada a formular las cuentas 
anuales consolidadas deberá incluir en ellas, a las 
sociedades integrantes del grupo en los términos 
establecidos en el apartado 1 de este artículo, así como 
a cualquier empresa dominada por éstas, cualquiera que 
sea su forma jurídica y con independencia de su 
domicilio social. 

4. La junta general de la sociedad obligada a 
formular las cuentas anuales consolidadas deberá 
designar a los auditores de cuentas que habrán de 
controlar las cuentas anuales y el informe de gestión del 
grupo. Los auditores verificarán la concordancia del 
informe de gestión con las cuentas anuales 
consolidadas. 

5. Las cuentas consolidadas y el informe de gestión 
del grupo habrán de someterse a la aprobación de la 

Article 336. Informes específics sobre els procediments per adjudicar 
els contractes. 1. Els òrgans de contractació han de redactar un informe 
escrit sobre cada contracte d’obres, subministraments o serveis o acord marc, 
subjectes a regulació harmonitzada, així com cada vegada que estableixin un 
sistema dinàmic d’adquisició, que inclogui almenys el següent:  
a) El nom i l’adreça del poder adjudicador, i l’objecte i el preu del contracte, de 
l’acord marc o del sistema dinàmic d’adquisició;  
b) Si s’escau, els resultats de la selecció qualitativa i/o la reducció del nombre 
d’ofertes i de solucions, de conformitat amb el que estableix aquesta Llei per 
als procediments restringit, de licitació amb negociació, de diàleg competitiu i 
d’associació per a la innovació, concretament:  
i) Els noms dels candidats o licitadors seleccionats i els motius que en 
justifiquen la selecció;  
ii) Els noms dels candidats o licitadors exclosos i els motius que en justifiquen 
l’exclusió;  
c) Els motius pels quals s’hagin rebutjat ofertes considerades anormalment 
baixes;  
d) El nom de l’adjudicatari i els motius pels quals s’ha escollit la seva oferta, 
així com, si es coneix, la part del contracte o de l’acord marc que l’adjudicatari 
tingui previst subcontractar amb tercers; i, en cas que n’hi hagi, i si es 
coneixen en aquest moment, els noms dels subcontractistes del contractista 
principal;  
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e) Per als procediments de licitació amb negociació i els procediments de 
diàleg competitiu, les circumstàncies que estableixen l’article 167 i l’apartat 3 
de l’article 172 que justifiquin el recurs a aquests procediments;  
f) Pel que fa als procediments negociats sense publicació prèvia, les 
circumstàncies previstes a l’article 168 que justifiquin el recurs al procediment 
esmentat;  
g) Si s’escau, els motius pels quals el poder adjudicador hagi decidit no 
adjudicar o subscriure un contracte o un acord marc o hagi renunciat a establir 
un sistema dinàmic d’adquisició;  
h) Si s’escau, els motius pels quals s’han utilitzat mitjans de comunicació 
diferents dels electrònics per a la presentació electrònica d’ofertes;  
i) Si s’escau, els conflictes d’interessos detectats i les mesures preses respecte 
a això. j) Si s’escau, la mesures preses en el marc de l’article 70. Aquest 
informe no s’exigeix pel que respecta a contractes basats en acords marc quan 
aquests s’hagin subscrit de conformitat amb els apartats 3 i 4.a) de l’article 
221. En la mesura que l’anunci de formalització del contracte contingui la 
informació requerida en aquest apartat, els poders adjudicadors poden fer 
referència a l’anunci.  
2. L’informe, o els seus elements principals, s’ha de remetre a la Comissió 
Europea o al Comitè de cooperació en matèria de contractació pública que es 
regula a l’article 329, quan el sol·licitin. 
 

junta general de la sociedad obligada a consolidar 
simultáneamente con las cuentas anuales de esta 
sociedad. Los socios de las sociedades pertenecientes al 
grupo podrán obtener de la sociedad obligada a formular 
las cuentas anuales consolidadas los documentos 
sometidos a la aprobación de la Junta, así como el 
informe de gestión del grupo y el informe de los 
auditores. El depósito de las cuentas consolidadas, del 
informe de gestión del grupo y del informe de los 
auditores de cuentas en el Registro Mercantil y la 
publicación del mismo se efectuarán de conformidad con 
lo establecido para las cuentas anuales de las sociedades 
anónimas. 

6. Lo dispuesto en la presente sección será de 
aplicación a los casos en que voluntariamente cualquier 
persona física o jurídica formule y publique cuentas 
consolidadas. Igualmente se aplicarán estas normas, en 
cuanto sea posible, a los supuestos de formulación y 
publicación de cuentas consolidadas por cualquier 
persona física o jurídica distinta de las contempladas en 
el apartado 1 del presente artículo. 

2 Els contractes que tinguin per objecte la vigilància, la supervisió, el control i la direcció de 
l’execució de qualsevol contracte, així com la coordinació en matèria de seguretat i salut, no es 
poden adjudicar a les mateixes empreses adjudicatàries dels contractes corresponents, ni a les 
empreses que estan vinculades a aquestes, en el sentit que estableix l’apartat anterior. 
 

 

 

1.1.2.- Justificació de reunir els requisits pel que fa a la Capacitat d’obrar.      1.1.3.-  Forma 
d’acreditar-ho 

 

Article 84. Acreditació de la capacitat d’obrar. 
1 La capacitat d’obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques s’acredita mitjançant 

l’escriptura o el document de constitució, els estatuts o l’acta fundacional, en els quals constin 
les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si s’escau, en el 
Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti. 
 

2 La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’estats membres de la 
Unió Europea o d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu s’acredita per la 
seva inscripció en el registre procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on estan establerts, o 
mitjançant la presentació d’una declaració jurada o un certificat, en els termes que s’estableixin 
per reglament, d’acord amb les disposicions comunitàries aplicables. 
 

3 Els altres empresaris estrangers han d’acreditar la seva capacitat d’obrar amb un informe de la 
Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya a l’Estat corresponent o de l’oficina consular en l’àmbit 
territorial de la qual radiqui el domicili de l’empresa. 
 

 

 

1.2.- Solvència econòmica i financera i professional o tècnica 

 

Article 92. Concreció dels requisits i criteris de solvència. 
La concreció dels requisits mínims de solvència econòmica i financera i de solvència tècnica o 
professional exigits per a un contracte, així com dels mitjans admesos per a la seva acreditació, l’ha 
de determinar l’òrgan de contractació i s’ha d’indicar a l’anunci de licitació o a la invitació a participar 
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en el procediment i s’ha de detallar en els plecs, en els quals s’han de concretar les magnituds, els 
paràmetres o les ràtios i els llindars o rangs de valors que determinen l’admissió o l’exclusió dels 
licitadors o candidats.  
 
En la seva absència, són aplicables els que estableixen els articles 87 a 90 per al tipus de contractes 
corresponent, que tenen igualment caràcter supletori per als no concretats en els plecs.  
 
En tot cas, la classificació de l’empresari en un determinat grup o subgrup es considera prova suficient 
de la seva solvència per als contractes l’objecte dels quals estigui inclòs o es correspongui amb l’àmbit 
d’activitats o treballs d’aquest grup o subgrup, i l’import anual mitjà dels quals sigui igual o inferior al 
corresponent a la seva categoria de classificació en el grup o subgrup.  
 
A aquest efecte, l’anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i els plecs han 
d’indicar el codi o codis del «vocabulari comú dels contractes públics» (CPV) corresponents a l’objecte 
del contracte, els quals han de determinar el grup o subgrup de classificació, si n’hi ha, en què es 
considera inclòs el contracte.  
 
Es pot eximir per reglament l’exigència d’acreditació de la solvència econòmica i financera o de la 
solvència tècnica o professional per als contractes amb un import que no superi un determinat llindar. 
 

 

Article 74. Exigència de solvència 

1 

Per subscriure contractes amb el sector públic els empresaris han d’acreditar que compleixen les 
condicions mínimes de solvència econòmica i financera, i professional o tècnica que determini 
l’òrgan de contractació. Aquest requisit s’ha de substituir pel de la classificació quan aquesta 
sigui exigible de conformitat amb el que disposa aquesta Llei. 
 

2 

Els requisits mínims de solvència que hagi de reunir l’empresari i la documentació requerida per 
acreditar-los s’han d’indicar en l’anunci de licitació i s’han d’especificar en el plec del contracte, 
han d’estar vinculats al seu objecte i han de ser proporcionals a aquest. 
 

 

Article 76. Concreció de les condicions de solvència. 

1 

En els contractes d’obres, de serveis, concessió d’obres i concessió de serveis, així com en els 
contractes de subministrament que incloguin serveis o treballs de col·locació i instal·lació, es pot 
exigir a les persones jurídiques que especifiquin, en l’oferta o en la sol·licitud de participació, els 
noms i la qualificació professional del personal responsable d’executar la prestació. 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
Els òrgans de contractació poden exigir 
als candidats o licitadors, fent-ho 
constar en els plecs, que, a més 
d’acreditar la seva solvència o, si 
s’escau, classificació, es comprometin a 
dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals o 
materials suficients per a això. Aquests 
compromisos s’han d’integrar en el 
contracte, i els plecs o el document 

 
 
Article 211. Causes de resolució.  
1. Són causes de resolució del contracte: a) La mort o incapacitat 
sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat jurídica 
de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 relatiu a 
la successió del contractista. b) La declaració de concurs o la declaració 
d’insolvència en qualsevol altre procediment. c) El mutu acord entre 
l’Administració i el contractista. d) La demora en el compliment dels terminis 
per part del contractista. En tot cas, el retard injustificat sobre el pla de 
treballs que estableixen el plec o el contracte, en qualsevol activitat, per un 
termini superior a un terç del termini de durada inicial del contracte, incloses 
les pròrrogues possibles. e) La demora en el pagament per part de 
l’Administració per un termini superior al que estableix l’apartat 6 de l’article 
198 o l’inferior que s’hagi fixat a l’empara del seu apartat 8. f) L’incompliment 
de l’obligació principal del contracte. Així mateix, són causes de resolució del 
contracte l’incompliment de les obligacions essencials restants sempre que 
aquestes últimes s’hagin qualificat com a tal en els plecs o en el document 
descriptiu corresponent, quan concorrin els dos requisits següents: 1r Que 
aquestes respectin els límits que l’apartat 1 de l’article 34 estableix per a la 
llibertat de pactes. 2n Que figurin enumerades de manera precisa, clara i 
inequívoca en els plecs o en el document descriptiu, i no són admissibles 
clàusules de tipus general. g) La impossibilitat d’executar la prestació en els 
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contractual els han d’atribuir el caràcter 
d’obligacions essencials als efectes que 
preveu l’article 211, o establir 
penalitats, de conformitat amb el que 
assenyala l’article 192.2 per al cas que 
l’adjudicatari els incompleixi.  
 
En el cas de contractes en què, atesa la 
seva complexitat tècnica, sigui 
determinant la concreció dels mitjans 
personals o materials necessaris per a 
l’execució del contracte, els òrgans de 
contractació han d’exigir el compromís 
a què es refereix el paràgraf anterior. 
 

termes inicialment pactats, quan no sigui possible modificar el contracte de 
conformitat amb els articles 204 i 205; o quan, encara que es donin les 
circumstàncies que estableix l’article 205, les modificacions impliquin, 
aïlladament o conjuntament, alteracions del preu d’aquest, en una quantia 
superior, en més o en menys, al 20 per cent del preu inicial del contracte, a 
exclusió de l’impost sobre el valor afegit. h) Les que aquesta Llei assenyali 
específicament per a cada categoria de contracte. i) L’impagament, durant 
l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors 
que estiguin participant en aquesta, o l’incompliment de les condicions que 
estableixen els convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors també 
durant l’execució del contracte. 2. En els casos en què concorrin diverses 
causes de resolució del contracte amb diferents efectes pel que fa a les 
conseqüències econòmiques de l’extinció, s’ha de tenir en compte la que hagi 
aparegut amb prioritat en el temps. 

 
Article 192. Incompliment parcial o compliment defectuós. 2. Quan el 
contractista, per causes que li són imputables, hagi incomplert parcialment 
l’execució de les prestacions definides en el contracte, l’Administració pot 
optar, ateses les circumstàncies del cas, per la seva resolució o per la 
imposició de les penalitats que, per a aquests supòsits, determinin el plec de 
clàusules administratives particulars o el document descriptiu. 
 

3 

L’adscripció dels mitjans personals o materials com a requisits de solvència addicionals a la 
classificació del contractista ha de ser raonable, justificada i proporcional a l’entitat i les 
característiques del contracte, de manera que no limiti la participació de les empreses en la 
licitació. 
 

 

 

1.3.- Solvència tècnica 

 

Article 88. Solvència tècnica en els contractes d’obres. 
1 En els contractes d’obres, la solvència tècnica de l’empresari s’ha d’acreditar per un o diversos 

dels mitjans següents, a elecció de l’òrgan de contractació:  
 
a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per certificats de 

bona execució; aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les 
obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la 
professió i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats esmentats els ha 
de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.  

 
Quan sigui necessari per garantir un nivell adequat de competència, els poders adjudicadors poden indicar 
que es tenen en compte les proves de les obres pertinents efectuades més de cinc anys abans 
 

 A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial 
del contractista d’obres tenen la mateixa consideració que les 
directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest 
últim en tingui el control directament o indirectament en els termes que 
estableix l’article 42 del Codi de comerç. 

Article 42 del Codi 
de Comerç citat a la 
pàgina 4 

  
Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada pel contractista 
sense que es compleixi aquesta condició, només es reconeix com a experiència atribuïble al 
contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció de la participació 
d’aquell en el capital social d’aquesta.  
 

b) Declaració en què s’indiqui el personal tècnic o els organismes tècnics, tant si estan integrats 
en l’empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a l’execució de les obres, 
acompanyada dels documents acreditatius corresponents quan li ho requereixin els serveis 
dependents de l’òrgan de contractació.  
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c) Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en particular, del 

responsable o responsables de les obres, així com dels tècnics que se n’encarreguen 
directament, sempre que no s’avaluïn com un criteri d’adjudicació. 
 

d) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’empresari pot 
aplicar en executar el contracte.  
 

e) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i del nombre de directius durant els 
tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent quan li ho 
requereixin els serveis que depenen de l’òrgan de contractació.  
 

f) Declaració en què s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es disposa per a 
l’execució de les obres, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent quan 
li ho requereixin els serveis que depenen de l’òrgan de contractació. 

 
 

2 En els contractes amb un valor estimat inferior a 500.000 euros, quan el contractista sigui una 
empresa de nova creació, entenent per aquesta la que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, 
la seva solvència tècnica s’ha d’acreditar per un o diversos dels mitjans a què es refereixen les 
lletres b) a f) anteriors, sense que en cap cas sigui aplicable el que estableix la lletra a), relatiu a 
l’execució d’un nombre determinat d’obres. 
 

3 L’anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i els plecs del contracte han 
d’especificar els mitjans, dels que recull aquest article, admesos per acreditar la solvència 
tècnica dels empresaris que optin a l’adjudicació del contracte, amb indicació expressa, si 
s’escau, dels valors mínims exigits per a cadascun d’ells.  
 
Si no n’hi ha, i quan no sigui exigible la classificació, l’acreditació de la solvència tècnica s’ha 
d’efectuar mitjançant la relació d’obres executades en els últims cinc anys, que siguin del mateix 
grup o subgrup de classificació que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup més 
rellevant per al contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, l’import 
anual de les quals acumulat l’any de més execució sigui igual o superior al 70 per cent de 
l’anualitat mitjana del contracte. 
 

 

Article 89. Solvència tècnica en els contractes de subministrament. 
1 En els contractes de subministrament la solvència tècnica dels empresaris s’ha d’acreditar per un 

o diversos dels mitjans següents, a elecció de l’òrgan de contractació:  
 
a) Una relació dels subministraments principals efectuats de la mateixa naturalesa o similar 

que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres últims 
anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat; quan sigui 
necessari per garantir un nivell adequat de competència, els poders adjudicadors poden 
indicar que es tenen en compte les proves dels subministraments pertinents efectuats més 
de tres anys abans.  
 

a) Quan li ho requereixin els serveis dependents de l’òrgan de contractació, els 
subministraments efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per 
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari 
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels documents que tingui 
en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats els ha 
de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.  
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b) Per determinar que un subministrament és de la mateixa o similar naturalesa que el que 
constitueix l’objecte del contracte, el plec de clàusules administratives particulars pot acudir, 
a més del CPV, a altres sistemes de classificació d’activitats o productes com el Codi 
normalitzat de productes i serveis de les Nacions Unides (UNSPSC), la Classificació central 
de productes (CPC) o la Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), que en tot 
cas ha de garantir la competència efectiva per a l’adjudicació del contracte. Si el plec no ho 
preveu, s’han de tenir en compte els tres primers dígits dels codis respectius de la CPV.  
 

c) La Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat pot efectuar recomanacions per indicar 
quins codis de les classificacions respectives s’ajusten amb més precisió a les prestacions 
més habituals en la contractació pública.  
 

b) Indicació del personal tècnic o les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, de què es 
disposa per a l’execució del contracte, especialment els encarregats del control de qualitat. 
 

c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per garantir la qualitat i 
dels mitjans d’estudi i recerca de l’empresa.  
 

d) Control efectuat per l’entitat del sector públic contractant o, en nom seu, per un organisme 
oficial competent de l’Estat en el qual l’empresari està establert, sempre que hi hagi un 
acord de l’organisme esmentat, quan els productes que s’han de subministrar siguin 
complexos o quan, excepcionalment, hagin de respondre a un fi particular. Aquest control 
ha de versar sobre la capacitat de producció de l’empresari i, si és necessari, sobre els 
mitjans d’estudi i recerca de què disposa, així com sobre les mesures utilitzades per 
controlar la qualitat.  
 

e) Mostres, descripcions i fotografies dels productes que s’han de subministrar, l’autenticitat 
dels quals es pugui certificar a petició de l’entitat contractant.  
 

f) Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de qualitat, de 
competència reconeguda, que acreditin la conformitat de productes perfectament detallada 
mitjançant referències a determinades especificacions o normes tècniques.  
 

g) Indicació dels sistemes de gestió de la cadena de subministrament, inclosos els que 
garanteixin el compliment de les convencions fonamentals de l’Organització Internacional 
del Treball, i de seguiment que l’empresari pot aplicar en executar el contracte.  
 

h) En els contractes no subjectes a una regulació harmonitzada, quan el contractista sigui una 
empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc 
anys, la seva solvència tècnica s’ha d’acreditar per un o diversos dels mitjans a què es 
refereixen les lletres b) a g) anteriors, sense que en cap cas sigui aplicable el que estableix 
la lletra a), relatiu a l’execució d’un nombre determinat de subministraments. 

 
2 En els contractes de subministrament que requereixin obres de col·locació o instal·lació, la 

prestació de serveis o l’execució d’obres, la capacitat dels operadors econòmics per prestar els 
serveis esmentats o executar la instal·lació o les obres es pot avaluar tenint en compte 
especialment els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat. 
 

3 A l’anunci de licitació o invitació a participar en el procediment i en els plecs del contracte s’han 
d’especificar els mitjans, dels que recull aquest article, admesos per acreditar la solvència 
tècnica dels empresaris que optin a l’adjudicació del contracte, amb indicació expressa, si 
s’escau, dels valors mínims exigits per a cadascun d’aquests i, si s’escau, de les normes o 
especificacions tècniques respecte de les quals s’acredita la conformitat dels productes.  
 
Si no n’hi ha, l’acreditació de la solvència tècnica s’ha d’efectuar mitjançant la relació dels 
subministraments principals efectuats, en els tres últims anys, de la mateixa o similar naturalesa 
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que els que constitueixen l’objecte del contracte, l’import anual acumulat dels quals l’any de més 
execució sigui igual o superior al 70 per cent de l’anualitat mitjana del contracte. 
 

 

Article 90. Solvència tècnica o professional en els contractes de serveis. 
1 En els contractes de serveis, la solvència tècnica o professional dels empresaris s’ha d’apreciar 

tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, cosa que s’ha 
d’acreditar, segons l’objecte del contracte, per un o diversos dels mitjans següents, a elecció de 
l’òrgan de contractació:  
 
a) Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que 

els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims 
anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat; quan sigui 
necessari per garantir un nivell adequat de competència, els poders adjudicadors poden 
indicar que es tenen en compte les proves dels serveis pertinents efectuats més de tres 
anys abans.  
 
Quan li ho requereixin els serveis que depenen de l’òrgan de contractació, els serveis o 
treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui 
un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, 
mitjançant una declaració de l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu que 
acreditin la realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats els ha de comunicar 
directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.  
 
Per determinar que un treball o servei és de la mateixa o similar naturalesa que el que 
constitueix l’objecte del contracte, el plec de clàusules administratives particulars pot acudir, 
a més del CPV, a altres sistemes de classificació d’activitats o productes com el Codi 
normalitzat de productes i serveis de les Nacions Unides (UNSPSC), la Classificació central 
de productes (CPC) o la Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), que en tot 
cas ha de garantir la competència efectiva per a l’adjudicació del contracte.  
 
Si el plec no ho preveu, s’han de tenir en compte els tres primers dígits dels codis respectius 
de la CPV. La Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat pot efectuar recomanacions 
per indicar quins codis de les classificacions respectives s’ajusten amb més precisió a les 
prestacions més habituals en la contractació pública.  
 

b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l’empresa, 
participants en el contracte, especialment els encarregats del control de qualitat. 
 

c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per l’empresari per 
garantir la qualitat i dels mitjans d’estudi i recerca de l’empresa.  
 

d) Quan es tracti de serveis o treballs complexos o quan, excepcionalment, hagin de respondre 
a un fi especial, un control efectuat per l’òrgan de contractació o, en nom d’aquest, per un 
organisme oficial o homologat competent de l’Estat en què estigui establert l’empresari, 
sempre que hi hagi un acord de l’organisme esmentat. El control ha de versar sobre la 
capacitat tècnica de l’empresari i, si és necessari, sobre els mitjans d’estudi i de recerca de 
què disposa i sobre les mesures de control de la qualitat.  
 

e) Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en particular, 
del responsable o responsables de l’execució del contracte, així com dels tècnics encarregats 
directament d’aquesta, sempre que no s’avaluïn com un criteri d’adjudicació.  
 

f) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’empresari pot 
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aplicar en executar el contracte.  
 

g) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i del nombre de directius durant els 
tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent quan li ho 
requereixin els serveis dependents de l’òrgan de contractació.  
 

h) Declaració que indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic de què es disposa per a 
l’execució dels treballs o prestacions, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa 
pertinent quan li ho requereixin els serveis dependents de l’òrgan de contractació. 

 
i) Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de 

subcontractar. 
 

2 En l’anunci de licitació o en la invitació a participar en el procediment i en els plecs del contracte 
s’han d’especificar els mitjans, dels que recull aquest article, admesos per a l’acreditació de la 
solvència tècnica dels empresaris que optin a l’adjudicació del contracte, amb indicació expressa, 
si s’escau, dels valors mínims exigits per a cadascun d’ells i, en els casos en què sigui aplicable, 
amb especificació de les titulacions acadèmiques o professionals, dels mitjans d’estudi i recerca, 
dels controls de qualitat, dels certificats de capacitat tècnica, de la maquinària, els equips i les 
instal·lacions, i dels certificats de gestió mediambiental exigits.  
 
Si no n’hi ha, l’acreditació de la solvència tècnica o professional s’ha d’efectuar mitjançant la 
relació dels principals serveis efectuats en els tres últims anys, de la mateixa o similar naturalesa 
que els que constitueixen l’objecte del contracte, l’import anual acumulat dels quals l’any de més 
execució sigui igual o superior al 70 per cent de l’anualitat mitjana del contracte. 
 

3 Si l’objecte contractual requereix aptituds específiques en matèria social, de prestació de serveis 
de proximitat o altres d’anàlogues, en tot cas s’exigeix com a requisit de solvència tècnica o 
professional l’experiència concreta, els coneixements i els mitjans en les matèries referides, que 
s’han d’acreditar pels mitjans que estableix l’apartat 1 d’aquest article. 
 

4 En els contractes no subjectes a una regulació harmonitzada, quan el contractista sigui una 
empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc 
anys, la seva solvència tècnica s’ha d’acreditar per un o diversos dels mitjans a què es refereixen 
les lletres b) a i) anteriors, sense que en cap cas sigui aplicable el que estableix la lletra a), 
relatiu a l’execució d’un nombre determinat de serveis. 
 

 

Article 91. Solvència tècnica o professional en la resta de contractes. 
L’acreditació de la solvència professional o tècnica en contractes diferents dels d’obres, serveis o 
subministrament es pot fer pels documents i mitjans que indica l’article anterior. 
 

 

 

 

 

 

1.3.- Acreditació de la solvència 

 

Article 75. Integració de la solvència amb mitjans externs. 
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1 

Per acreditar la solvència necessària per subscriure un contracte determinat, l’empresari es pot 
basar en la solvència i els mitjans d’altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica 
dels vincles que tingui amb aquestes, sempre que demostri que durant tota la durada de 
l’execució del contracte pot disposar efectivament d’aquesta solvència i mitjans, i l’entitat a la 
qual recorri no estigui incursa en una prohibició de contractar. 
 

 
En les mateixes condicions, els empresaris que concorrin agrupats en les unions temporals a què 
es refereix l’article 69 poden recórrer a les capacitats d’entitats alienes a la unió temporal. 
 

 No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d’estudis i professionals que indica l’article 
90.1.e), o a l’experiència professional pertinent, les empreses únicament poden recórrer a les 
capacitats d’altres entitats si aquestes han d’executar les obres o prestar serveis per als quals 
són necessàries les capacitats esmentades. 
 

2 

Quan una empresa vulgui recórrer a les capacitats d’altres entitats, ha de demostrar al poder 
adjudicador que pot disposar dels recursos necessaris mitjançant la presentació a aquest efecte 
del compromís per escrit de les entitats esmentades. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El compromís a què es refereix 
el paràgraf anterior l’ha de 
presentar el licitador que hagi 
presentat la millor oferta de 
conformitat amb el que disposa 
l’article 145, amb el 
requeriment formalitzat previ 
de conformitat amb el que 
disposa l’apartat 2 de l’article 
150, sense perjudici del que 
estableix l’apartat 3 de l’article 
140. 
 
 
 
 
 
 

Article 145. Requisits i classes de criteris d’adjudicació del contracte.  
1. L’adjudicació dels contractes s’ha d’efectuar utilitzant una pluralitat de criteris 
d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu. Prèvia justificació en 
l’expedient, els contractes es poden adjudicar d’acord amb criteris basats en un 
plantejament que tingui en compte la millor relació cost-eficàcia, sobre la base del preu o 
cost, com el càlcul del cost del cicle de vida d’acord amb l’article 148. 2. La millor relació 
qualitat-preu s’ha d’avaluar d’acord amb criteris econòmics i qualitatius. Els criteris 
qualitatius que estableixi l’òrgan de contractació per avaluar la millor relació qualitat-preu 
poden incloure aspectes mediambientals o socials, vinculats a l’objecte del contracte en la 
forma que estableix l’apartat 6 d’aquest article, que poden ser, entre d’altres, els 
següents: 1r La qualitat, inclòs el valor tècnic, les característiques estètiques i funcionals, 
l’accessibilitat, el disseny universal o disseny per a totes les persones usuàries, les 
característiques socials, mediambientals i innovadores, i la comercialització i les seves 
condicions. Les característiques mediambientals es poden referir, entre d’altres, a la 
reducció del nivell d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle; a l’ús de mesures d’estalvi i 
eficiència energètica i a la utilització d’energia procedent de fonts renovables durant 
l’execució del contracte; i al manteniment o la millora dels recursos naturals que es puguin 
veure afectats per l’execució del contracte. Les característiques socials del contracte es 
refereixen, entre d’altres, a les finalitats següents: al foment de la integració social de 
persones amb discapacitat, persones desafavorides o membres de grups vulnerables entre 
les persones assignades a l’execució del contracte i, en general, la inserció sociolaboral de 
persones amb discapacitat o en situació o risc d’exclusió social; la subcontractació amb 
centres especials d’ocupació o empreses d’inserció; els plans d’igualtat de gènere que 
s’apliquin en l’execució del contracte i, en general, la igualtat entre dones i homes; el 
foment de la contractació femenina; la conciliació de la vida laboral, personal i familiar; la 
millora de les condicions laborals i salarials; l’estabilitat en l’ocupació; la contractació de 
més persones per a l’execució del contracte; la formació i la protecció de la salut i la 
seguretat a la feina; l’aplicació de criteris ètics i de responsabilitat social a la prestació 
contractual; o els criteris referits al subministrament o a la utilització de productes basats 
en un comerç equitatiu durant l’execució del contracte. 2n L’organització, qualificació i 
experiència del personal adscrit al contracte que aquest hagi d’executar, sempre que la 
qualitat del personal esmentat pugui afectar de manera significativa la seva millor 
execució. 
3r El servei postvenda i l’assistència tècnica i condicions de lliurament com ara la data en 
què aquesta última s’ha de produir, el procés de lliurament, el termini de lliurament o 
execució i els compromisos relatius a recanvis i seguretat del subministrament. Els criteris 
qualitatius han d’anar acompanyats d’un criteri relacionat amb els costos el qual, a elecció 
de l’òrgan de contractació, pot ser el preu o un plantejament basat en la rendibilitat, com 
el cost del cicle de vida calculat de conformitat amb el que disposa l’article 148. 3. 
L’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació és procedent, en tot cas, en l’adjudicació dels 
contractes següents: a) Aquells amb projectes o pressupostos que no s’hagin pogut 
establir prèviament i hagin de presentar els candidats o licitadors. b) Quan l’òrgan de 
contractació consideri que la definició de la prestació és susceptible de ser millorada per 
altres solucions tècniques o per reduccions en el seu termini d’execució. c) Aquells per a 
l’execució dels quals l’òrgan, organisme o entitat contractant faciliti materials o mitjans 
auxiliars la bona utilització dels quals exigeixi garanties especials per part dels 
contractistes. d) Aquells que requereixin l’ús de tecnologia especialment avançada o 
l’execució dels quals sigui particularment complexa. e) Contractes de concessió d’obres i 
de concessió de serveis. f) Contractes de subministraments, llevat que els productes que 
s’han d’adquirir estiguin perfectament definits i no sigui possible variar els terminis de 
lliurament ni introduir modificacions de cap classe en el contracte, i per consegüent el preu 
és l’únic factor determinant de l’adjudicació. g) Contractes de serveis, llevat que les 
prestacions estiguin perfectament definides tècnicament i no sigui possible variar els 
terminis de lliurament ni introduir modificacions de cap classe en el contracte, i per 

 Article 150. Classificació de les ofertes i 
adjudicació del contracte.  
2. Una vegada l’òrgan de contractació hagi 
acceptat la proposta de la mesa, els serveis 
corresponents han de requerir al licitador 
que hagi presentat la millor oferta, de 
conformitat amb el que disposa l’article 145, 
perquè, dins del termini de deu dies hàbils, 
a comptar del següent a aquell en què hagi 
rebut el requeriment, presenti la 
documentació justificativa de les 
circumstàncies a les quals es refereixen les 
lletres a) a c) de l’apartat 1 de l’article 140 
si no s’ha aportat amb anterioritat, tant del 
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licitador com de les altres empreses a les 
capacitats de les quals es recorri, sense 
perjudici del que estableix el segon paràgraf 
de l’apartat 3 de l’article esmentat; de 
disposar efectivament dels mitjans que 
s’hagi compromès a dedicar o adscriure a 
l’execució del contracte de conformitat amb 
l’article 76.2; i d’haver constituït la garantia 
definitiva que sigui procedent. Els certificats 
corresponents poden ser expedits per 
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, 
llevat que els plecs estableixin una altra 
cosa. Si no s’executa adequadament el 
requeriment en el termini assenyalat, 
s’entén que el licitador ha retirat la seva 
oferta, i es procedeix a exigir-li l’import del 
3 per cent del pressupost base de licitació, 
IVA exclòs, en concepte de penalitat, que 
s’ha de fer efectiu en primer lloc contra la 
garantia provisional, si s’ha constituït, sense 
perjudici del que estableix la lletra a) de 
l’apartat 2 de l’article 71. 
 

consegüent el preu és l’únic factor determinant de l’adjudicació. En els contractes de 
serveis que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis 
d’enginyeria i arquitectura, i en els contractes de prestació de serveis socials si fomenten 
la integració social de persones desafavorides o membres de grups vulnerables entre les 
persones assignades a l’execució del contracte, promouen l’ocupació de persones amb 
dificultats particulars d’inserció al mercat laboral o quan es tracti dels contractes de 
serveis socials, sanitaris o educatius a què es refereix la disposició addicional quaranta-
vuitena, o de serveis intensius en mà d’obra, el preu no pot ser l’únic factor determinant 
de l’adjudicació. Igualment, en el cas dels contractes de serveis de seguretat privada s’ha 
d’aplicar més d’un criteri d’adjudicació. h) Contractes l’execució dels quals pugui tenir un 
impacte significatiu en el medi ambient, en l’adjudicació dels quals s’han de valorar 
condicions ambientals mesurables, com ara el menor impacte ambiental, l’estalvi i l’ús 
eficient de l’aigua i l’energia i dels materials, el cost ambiental del cicle de vida, els 
procediments i mètodes de producció ecològics, la generació i gestió de residus o l’ús de 
materials reciclats o reutilitzats o de materials ecològics. 4. Els òrgans de contractació han 
de vetllar perquè s’estableixin criteris d’adjudicació que permetin obtenir obres, 
subministraments i serveis de gran qualitat que responguin tan bé com es pugui a les 
seves necessitats; i, en especial, en els procediments de contractes de serveis que tinguin 
per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis d’enginyeria i 
arquitectura. En els contractes de serveis de l’annex IV, així com en els contractes que 
tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, els criteris relacionats amb la 
qualitat han de representar, almenys, el 51 per cent de la puntuació assignable en la 
valoració de les ofertes, sense perjudici del que disposa l’apartat 2.a) de l’article 146. 
5. Els criteris a què es refereix l’apartat 1 que han de servir de base per a l’adjudicació del 
contracte s’han d’establir en els plecs de clàusules administratives particulars o en el 
document descriptiu, i han de figurar en l’anunci que serveixi de convocatòria de la 
licitació, per la qual cosa han de complir els requisits següents: a) En tot cas han d’estar 
vinculats a l’objecte del contracte, en el sentit que expressa l’apartat següent d’aquest 
article. b) S’han de formular de manera objectiva, amb ple respecte als principis d’igualtat, 
no-discriminació, transparència i proporcionalitat, i no han de conferir a l’òrgan de 
contractació una llibertat de decisió il·limitada. c) Han de garantir la possibilitat que les 
ofertes siguin avaluades en condicions de competència efectiva i han d’anar acompanyats 
d’especificacions que permetin comprovar de manera efectiva la informació facilitada pels 
licitadors amb la finalitat d’avaluar la mesura en què les ofertes compleixen els criteris 
d’adjudicació. En cas de dubte, s’ha de comprovar de manera efectiva l’exactitud de la 
informació i les proves facilitades pels licitadors. 6. Es considera que un criteri 
d’adjudicació està vinculat a l’objecte del contracte quan es refereixi o integri les 
prestacions que s’hagin d’efectuar en virtut del contracte esmentat, en qualsevol dels seus 
aspectes i en qualsevol etapa del seu cicle de vida, inclosos els factors que intervenen en 
els processos següents: a) en el procés específic de producció, prestació o comercialització 
de, si s’escau, les obres, els subministraments o els serveis, amb especial referència a 
formes de producció, prestació o comercialització mediambiental i socialment sostenibles i 
justes; b) o en el procés específic d’una altra etapa del seu cicle de vida, fins i tot quan els 
factors esmentats no formin part de la seva substància material. 7. En cas que 
s’estableixin les millores com a criteri d’adjudicació, aquestes han d’estar suficientment 
especificades. Es considera que es compleix aquesta exigència quan es fixin, de manera 
ponderada, amb concreció: els seus requisits, límits, modalitats i característiques, així com 
la seva vinculació necessària amb l’objecte del contracte. En tot cas, en els supòsits en 
què la seva valoració s’efectuï de conformitat amb el que estableix l’apartat segon, lletra 
a) de l’article següent, no se li pot assignar una valoració superior al 2,5 per cent. S’entén 
per millores, a aquests efectes, les prestacions addicionals a les que figuraven definides en 
el projecte i en el plec de prescripcions tècniques, sense que aquelles puguin alterar la 
naturalesa de les prestacions esmentades ni l’objecte del contracte. Les millores 
proposades per l’adjudicatari han de passar a formar part del contracte i no poden ser 
objecte de modificació. 
 

 Article 140. Presentació de la 
documentació acreditativa del 
compliment dels requisits previs. 
3. L’òrgan o la mesa de contractació poden 
demanar als candidats o licitadors que 
presentin la totalitat o una part dels 
documents justificatius, quan considerin que 
hi ha dubtes raonables sobre la vigència o 
fiabilitat de la declaració, quan sigui 
necessari per al bon desenvolupament del 
procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar 
el contracte.  
 
No obstant això, quan l’empresari estigui 
inscrit en el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic o 
figuri en una base de dades nacional d’un 
Estat membre de la Unió Europea, com un 
expedient virtual de l’empresa, un sistema 
d’emmagatzematge electrònic de documents 
o un sistema de prequalificació, i aquests 
siguin accessibles de manera gratuïta per als 
òrgans esmentats, no està obligat a 
presentar els documents justificatius o una 
altra prova documental de les dades 
inscrites en els llocs referits. 

3 

Quan una empresa recorri a les capacitats d’altres entitats pel que fa als criteris relatius a la 
solvència econòmica i financera, el poder adjudicador pot exigir formes de responsabilitat 
conjunta entre aquella entitat i les altres en l’execució del contracte, fins i tot amb caràcter 
solidari. 
 

4 

En el cas dels contractes d’obres, els contractes de serveis o els serveis o treballs de col·locació o 
instal·lació en el context d’un contracte de subministrament, els poders adjudicadors poden 
exigir que determinades parts o treballs, tenint en compte la seva naturalesa especial, les 
executi directament el mateix licitador o, en el cas d’una oferta presentada per una unió 
d’empresaris, un participant d’aquesta, sempre que així s’hagi previst en el plec corresponent 
amb indicació dels treballs a què es refereixi. 
 

Article 86. Mitjans d’acreditar la solvència. 
1 La solvència econòmica i financera i tècnica o professional per a un contracte s’acredita 

mitjançant l’aportació dels documents que determini l’òrgan de contractació dels que preveuen 
els articles 87 a 91 d’aquesta Llei.  
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Sense perjudici del que estableix el paràgraf següent, per als contractes que no estiguin 
subjectes a una regulació harmonitzada, l’òrgan de contractació, a més dels documents als quals 
es refereix el paràgraf primer, pot admetre de forma justificada altres mitjans de prova de la 
solvència diferents dels que preveuen els articles 87 a 91.  
 
Quan, per una raó vàlida, l’operador econòmic no estigui en condicions de presentar les 
referències que sol·licita l’òrgan de contractació, se l’autoritza a acreditar la seva solvència 
econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre document que el poder adjudicador consideri 
apropiat. 
 

2 La solvència econòmica i financera i tècnica o professional per a la classificació d’empreses 
s’acredita mitjançant l’aportació dels documents que s’estableixin per reglament dels que 
preveuen els articles 87 a 91 d’aquesta Llei.  
 
La classificació de l’empresari acredita la seva solvència per subscriure contractes del mateix 
tipus i import que aquells per als quals s’hagi obtingut i per a la subscripció dels quals no 
s’exigeixi tenir-la. 
 

3 En els contractes de concessió d’obres i concessions de serveis en els quals es puguin identificar 
successives fases en la seva execució que requereixin mitjans i capacitats diferents, els plecs 
poden diferenciar requisits de solvència, diferents per a les successives fases del contracte, i els 
licitadors poden acreditar aquesta solvència amb anterioritat a l’inici de l’execució de cadascuna 
de les fases.  
 
En el cas dels empresaris que, tot i acollir-se a la possibilitat que preveu el paràgraf anterior, no 
acreditin la seva solvència abans de l’inici de l’execució de la fase corresponent, el contracte es 
resol per causes imputables a l’empresari. 

 

Article 87. Acreditació de la solvència econòmica i financera. 
1 La solvència econòmica i financera de l’empresari s’ha d’acreditar per un o diversos dels mitjans 

següents, a elecció de l’òrgan de contractació: 
 
a) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el 

contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de 
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes per un import 
igual o superior al que exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a participar en el 
procediment i els plecs del contracte o, si no n’hi ha, al que s’estableixi per reglament. 
 

 El volum de negocis mínim anual exigit no ha d’excedir una vegada i 
mitja el valor estimat del contracte, excepte en casos degudament 
justificats com els relacionats amb els riscos especials vinculats a la 
naturalesa de les obres, els serveis o els subministraments. L’òrgan 
de contractació ha d’indicar les raons principals de la imposició del 
requisit esmentat en els plecs de la contractació o en l’informe 
específic a què es refereix l’article 336. 

 
 
Article 336 citat a la 
pàgina 4 

  
Quan un contracte es divideixi en lots, aquest criteri s’aplica en relació amb cadascun dels 
lots. No obstant això, l’òrgan de contractació pot establir el volum de negocis mínim anual 
exigit als licitadors per referència a grups de lots en cas que a l’adjudicatari se li adjudiquin 
diversos lots que s’hagin d’executar al mateix temps. 

 
b) En els casos en què sigui apropiat, justificant de l’existència d’una assegurança de 

responsabilitat civil per riscos professionals per un import igual o superior al que exigeixen 
l’anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i els plecs del contracte o, si 
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no n’hi ha, al que s’estableix per reglament.  
 
c) Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al tancament de l’últim exercici econòmic per 

al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals per un import igual o 
superior al que exigeixin l’anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i els 
plecs del contracte o, si no n’hi ha, al que s’estableixi per reglament.  
 
La ràtio entre actiu i passiu es pot tenir en compte si el poder adjudicador especifica en els 
plecs de la contractació els mètodes i criteris que s’han d’aplicar per valorar aquesta dada. 
Aquests mètodes i criteris han de ser transparents, objectius i no discriminatoris.  
 
Com a mitjà addicional als que preveuen les lletres anteriors d’aquest apartat, l’òrgan de 
contractació pot exigir que el període mitjà de pagament a proveïdors de l’empresari, sempre 
que es tracti d’una societat que no pugui presentar compte de pèrdues i guanys abreujat, no 
superi el límit que a aquests efectes estableixi l’ordre del ministre d’Hisenda i Funció Pública 
tenint en compte la normativa sobre morositat.  
 

a) Per als contractes de concessió d’obres i de serveis, o per a aquells altres que incloguin en el 
seu objecte inversions rellevants que hagi de finançar el contractista, l’òrgan de contractació 
pot establir mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera alternatius als 
anteriors, sempre que assegurin la capacitat del contractista d’aportar els fons necessaris per 
a l’execució correcta del contracte. 

 
2 L’acreditació documental de la suficiència de la solvència econòmica i financera de l’empresari 

s’ha d’efectuar mitjançant l’aportació dels certificats i documents que per a cada cas es 
determinin per reglament, dels següents: certificació bancària, pòlissa o certificat d’assegurança 
per riscos professionals, comptes anuals i declaració de l’empresari en què indiqui el volum de 
negocis global de l’empresa.  
 
En tot cas, la inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector 
públic ha d’acreditar enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, segons el que 
s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra, les condicions de solvència econòmica i 
financera de l’empresari. 
 

3 L’anunci de licitació o invitació a participar en el procediment i en els plecs del contracte ha 
d’especificar els mitjans, dels que recull aquest article, admesos per acreditar la solvència 
econòmica i financera dels empresaris que optin a l’adjudicació del contracte, amb indicació 
expressa de l’import mínim, expressat en euros, de cadascun d’aquests.  
 
Per als contractes no subjectes al requisit de classificació, quan els plecs no concretin els criteris 
i requisits mínims per a la seva acreditació, els licitadors o candidats que no disposin de la 
classificació que si s’escau correspongui al contracte han d’acreditar la seva solvència econòmica 
i financera amb els criteris, requisits mínims i mitjans d’acreditació següents:  
 
a) El criteri per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera és el volum anual de negocis 

del licitador o candidat, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims acabats ha 
de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva durada no sigui 
superior a un any, i almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva 
durada és superior a un any. El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha 
d’acreditar per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si 
l’empresari està inscrit en el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en 
què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han 
d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes 
anuals legalitzats pel Registre Mercantil.  
 

b) En els contractes l’objecte dels quals consisteixi en serveis professionals, en lloc del volum 
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anual de negoci, la solvència econòmica i financera es pot acreditar mitjançant la disposició 
d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals, vigent fins a la fi del termini de 
presentació d’ofertes, per un import no inferior al valor estimat del contracte, amb l’aportació, 
a més, del compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la 
seva cobertura durant tota l’execució del contracte. 

 
  

Aquest requisit s’entén complert pel licitador o candidat que inclogui 
amb la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de 
resultar adjudicatari, de l’assegurança exigida, compromís que ha de 
fer efectiu dins del termini de deu dies hàbils a què es refereix 
l’apartat 2 de l’article 150 d’aquesta Llei.  

 
Article 150.2 citat a la 
pàgina 12 

  
L’acreditació d’aquest requisit s’ha d’efectuar per mitjà d’un certificat expedit per 
l’assegurador, en què constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de 
l’assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o 
renovació de l’assegurança, en els casos en què sigui procedent. 

 
4 La solvència econòmica i financera requerida ha de ser proporcional a l’objecte contractual de 

conformitat amb el que estableix l’article 74.2, i en cap cas no ha de suposar un obstacle a la 
participació de les petites i mitjanes empreses. 
 

 

Article 93. Acreditació del compliment de les normes de garantia de la qualitat. 
1 Els contractes subjectes a una regulació harmonitzada, quan els òrgans de contractació exigeixin 

la presentació de certificats expedits per organismes independents que acreditin que l’empresari 
compleix determinades normes de garanties de qualitat, en particular en matèria d’accessibilitat 
per a persones amb discapacitat, han de fer referència als sistemes d’assegurament de la 
qualitat basats en la sèrie de normes en la matèria, certificats per organismes que compleixin les 
normes europees relatives a la certificació. 

2 Els òrgans de contractació han de reconèixer els certificats equivalents expedits per organismes 
establerts en qualsevol Estat membre de la Unió Europea, i també han d’acceptar altres proves 
de mesures equivalents de garantia de la qualitat que presentin els empresaris. 
 

 

Article 94. Acreditació del compliment de les normes de gestió mediambiental. 
1 Els contractes subjectes a una 

regulació harmonitzada, quan els 
òrgans de contractació exigeixin com 
a mitjà per acreditar la solvència 
tècnica o professional la presentació 
de certificats expedits per 
organismes independents que 
acreditin que el licitador compleix 
determinades normes de gestió 
mediambiental, han de fer referència 
al sistema comunitari de gestió i 
auditoria mediambientals (EMAS) de 
la Unió Europea, o a altres sistemes 
de gestió mediambiental reconeguts 
de conformitat amb l’article 45 del 
Reglament (CE) núm. 1221/2009, de 
25 de novembre de 2009, o a altres 
normes de gestió mediambiental 

REGLAMENTO (CE) No 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 25 de noviembre de 2009 relativo a la participación 
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el 
Reglamento (CE) no 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE 
y 2006/193/CE de la Comisión 
 
Artículo 45 Relación con otros sistemas de gestión medioambiental 
1. Los Estados miembros podrán presentar a la Comisión una solicitud por escrito 
para que se reconozcan sistemas de gestión medioambiental existentes, o partes 
de ellos, certificados de conformidad con procedimientos adecuados de 
certificación reconocidos a nivel nacional o regional, como conformes con los 
requisitos correspondientes del presente Reglamento. 
2. Los Estados miembros especificarán en su solicitud las partes pertinentes de los 
sistemas de gestión medioambiental y los requisitos correspondientes del presente 
Reglamento. 
3. Los Estados miembros demostrarán la equivalencia con el presente Reglamento 
de todas las partes pertinentes del sistema de gestión medioambiental 
considerado. 
4. La Comisión, tras estudiar la solicitud a que se refiere el apartado 1, y de 
conformidad con el procedimiento consultivo al que se refiere el artículo 49, 
apartado 2, reconocerá las partes pertinentes de sistemas de gestión 
medioambiental y los requisitos de acreditación o autorización para los organismos 
de certificación si considera que un Estado miembro:  
a) ha especificado con la suficiente claridad en su solicitud las partes pertinentes 
de los sistemas de gestión medioambiental y los requisitos correspondientes del 
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basades en les normes europees o 
internacionals pertinents 
d’organismes acreditats. 

presente Reglamento; 
b) ha aportado pruebas suficientes de la equivalencia con el presente Reglamento 
de todas las partes pertinentes del sistema de gestión medioambiental 
considerado. 
5. La Comisión publicará las referencias de los sistemas de gestión 
medioambiental reconocidos, incluidas las secciones correspondientes de EMAS 
indicadas en el anexo I a las que se apliquen dichas referencias, y los requisitos de 
acreditación o autorización reconocidos en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

 
2 

 
Els òrgans de contractació han de reconèixer els certificats equivalents expedits per organismes 
establerts en qualsevol Estat membre de la Unió Europea i també han d’acceptar altres proves 
de mesures equivalents de gestió mediambiental que presenti el licitador, i, en particular, una 
descripció de les mesures de gestió mediambiental executades, sempre que el licitador demostri 
que aquestes mesures són equivalents a les exigides d’acord amb el sistema o la norma de 
gestió mediambiental aplicable. 
 

 

Article 95. Documentació i informació complementària. 
L’òrgan de contractació o l’òrgan auxiliar d’aquest pot sol·licitar a l’empresari aclariments sobre els 
certificats i documents presentats en aplicació dels articles anteriors o requerir-li que en presenti altres 
de complementaris. 
 

 

Article 77. Exigència i efectes de la classificació 
1 La classificació dels empresaris com a contractistes d’obres o com a contractistes de serveis dels poders adjudicadors és 

exigible i té efectes per acreditar la seva solvència per contractar en els casos i termes següents:  
 

a) Per als contractes d’obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros és requisit indispensable que 
l’empresari estigui classificat degudament com a contractista d’obres dels poders adjudicadors.  

 
Per a aquests contractes, la classificació de l’empresari en el grup o subgrup que correspongui en funció de 
l’objecte del contracte, amb una categoria igual o superior a la que exigeix el contracte, acredita les seves 
condicions de solvència per contractar.  
 
Per als contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros, la classificació de l’empresari en el grup o 
subgrup que en funció de l’objecte del contracte correspongui, i que s’ha de recollir en els plecs del contracte, 
acredita la seva solvència econòmica i financera i la solvència tècnica per contractar.  
 
En aquests casos, l’empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a 
contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o bé acreditant el compliment 
dels requisits específics de solvència que exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i 
que es detallen als plecs del contracte.  
 
Si els plecs no concreten els requisits de solvència econòmica i financera o els requisits de 
solvència tècnica o professional, l’acreditació de la solvència s’efectua de conformitat amb 
els criteris, requisits i mitjans que recull el segon incís de l’apartat 3 de l’article 87, que 
tenen caràcter supletori del que sobre aquests s’hagi omès o no s’hagi concretat en els 
plecs.  
 

b) Per als contractes de serveis no és exigible la classificació de l’empresari.  
 
En l’anunci de licitació o en la invitació a participar en el procediment i en els plecs del contracte s’han d’establir els 
criteris i requisits mínims de solvència econòmica i financera i de solvència tècnica o professional tant en els termes 
que estableixen els articles 87 i 90 de la Llei com en termes de grup o subgrup de classificació i de categoria 
mínima exigible, sempre que l’objecte del contracte estigui inclòs en l’àmbit de classificació d’algun dels grups o 
subgrups de classificació vigents, tenint en compte per a això el codi CPV del contracte, segons el vocabulari comú 
de contractes públics aprovat pel Reglament (CE) 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de 
novembre de 2002.  
 
En aquests casos, l’empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació en el 
grup o subgrup de classificació i categoria de classificació corresponents al contracte o bé acreditant el compliment 
dels requisits específics de solvència que exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i 
que detallen els plecs del contracte.  
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Si els plecs no concreten els requisits de solvència econòmica i financera o els requisits de 
solvència tècnica o professional, l’acreditació de la solvència s’ha d’efectuar de conformitat 
amb els criteris, requisits i mitjans que recull el segon incís de l’apartat 3 de l’article 87, que 
tenen caràcter supletori del que sobre aquests s’hagi omès o no s’hagi concretat en els 
plecs.  
 

c) La classificació no és exigible per als altres tipus de contractes.  
 
Per a aquests contractes, els requisits específics de solvència exigits s’han d’indicar a l’anunci de licitació o a la 
invitació a participar en el procediment i s’han de detallar en els plecs del contracte. 
 

 

 

1.3.1.- Prova de la classificació i de l’aptitud per contractar a través de registres o llistes 
oficials de contractistes 

 

Article 96. Certificacions de registres de licitadors. 
1 La inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic acredita 

enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, segons el que s’hi reflecteixi i llevat 
que hi hagi una prova en contra, les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva 
personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així 
com la concurrència o no-concurrència de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar. 
 

2 La inscripció en el Registre de licitadors d’una comunitat autònoma acredita idèntiques 
circumstàncies als efectes de la contractació amb aquesta, amb les entitats locals incloses en el 
seu àmbit territorial i amb la resta d’ens, organismes o entitats del sector públic dependents 
d’una i altres. 
 

3 La prova del contingut dels registres de licitadors s’ha d’efectuar mitjançant una certificació de 
l’òrgan encarregat d’aquest, que es pot expedir per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. 
Els certificats han d’indicar les referències que hagin permès la inscripció de l’empresari a la llista 
o l’expedició de la certificació, així com, si s’escau, la classificació obtinguda. 
 

 

Article 97. Certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar. 
1 Els certificats d’inscripció expedits pels òrgans competents de la gestió de les llistes oficials 

d’empresaris autoritzats per contractar establertes pels estats membres de la Unió Europea, 
referits a empresaris establerts a l’Estat membre que expedeix el certificat, constitueixen una 
presumpció d’aptitud respecte als requisits de selecció qualitativa que hi figurin. 
 

2 Tenen el mateix valor presumptiu, respecte dels aspectes que s’hi certifiquen, les certificacions 
emeses per organismes de certificació competents que responguin a les normes europees de 
certificació expedides de conformitat amb la legislació de l’Estat membre en què estigui establert 
l’empresari. 

3 Els documents a què es refereix l’apartat anterior han d’indicar les referències que hagin permès 
la inscripció de l’empresari a la llista o l’expedició de la certificació, així com la classificació 
obtinguda. 
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1.4.- Prohibicions de contractar 

 

Article 71. Prohibicions de contractar 
1 No poden contractar amb les entitats que preveu l’article 3 d’aquesta Llei amb els efectes 

establerts a l’article 73 les persones en les quals concorri alguna de les circumstàncies següents:  
 
a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma per delictes de: 

• terrorisme,  
• constitució o integració d’una organització o grup criminal, 
• associació il·lícita,  
• finançament il·legal dels partits polítics,  
• tràfic d’éssers humans,  
• corrupció en els negocis,  
• tràfic d’influències,  
• suborn,  
• fraus,  
• delictes contra la hisenda pública i la Seguretat Social,  
• delictes contra els drets dels treballadors,  
• prevaricació,  
• malversació,  
• negociacions prohibides als funcionaris, blanqueig de capitals,  
• delictes relatius a l’ordenació del territori i l’urbanisme,  
• la protecció del patrimoni històric i el medi ambient,  
• o a la pena d’inhabilitació especial per a l’exercici de: 

i. professió,  
ii. ofici,  
iii. indústria  
iv. o comerç.  

 
La prohibició de contractar arriba a les persones jurídiques que siguin declarades penalment 
responsables, i a aquelles els administradors o representants de les quals, tant si ho són de 
fet com de dret, amb el seu càrrec o representació vigents i fins al seu cessament, estiguin en 
la situació que esmenta aquest apartat. 
 

 b) Haver estat sancionades amb caràcter ferm per una infracció greu en matèria professional 
que posi en dubte la seva integritat: 
• de disciplina de mercat,  
• de falsejament de la competència, d’integració laboral  
• i d’igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les persones amb discapacitat, o 

d’estrangeria, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent;  
• o per una infracció molt greu en matèria mediambiental de conformitat amb el que 

estableix la normativa vigent,  
 • o per una infracció molt greu en 

matèria laboral o social, d’acord 
amb el que disposa el text refós 
de la Llei sobre infraccions i 
sancions en l’ordre social, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 5/2000, 
de 4 d’agost, així com per la 
infracció greu prevista a l’article 
22.2 del text esmentat. 

 

Artículo 22. Infracciones graves. (Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social.) 

Se consideran infracciones graves las siguientes: 

2. No solicitar la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que 
ingresen a su servicio, o solicitar la misma, como consecuencia de 
actuación inspectora, fuera del plazo establecido. A estos efectos 
se considerará una infracción por cada uno de los trabajadores 
afectados. 

 c) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarades insolvents en 
qualsevol procediment, estar declarades en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit 
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eficàcia un conveni o s’hagi iniciat un expedient d’acord extrajudicial de pagaments, estar 
subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats de conformitat amb la Llei 22/2003, 
de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació que fixa la sentència 
de qualificació del concurs.  

 
 d) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de Seguretat Social que 

imposen les disposicions vigents, en els termes que es determinin per reglament;  
 

 O en el cas d’empreses de 50 o 
més treballadors, no complir el 
requisit que almenys el 2 per 
cent dels seus empleats siguin 
treballadors amb discapacitat, 
de conformitat amb l’article 42 
del Reial decret legislatiu 
1/2013, de 29 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la 
Llei general de drets de les 
persones amb discapacitat i de 
la seva inclusió social, en les 
condicions que es determinin 
per reglament;  

 

Article 42 Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb 
discapacitat i de la seva inclusió social 
Article 42. Quota de reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat. 1. 
Les empreses públiques i privades que ocupin un nombre de 50 treballadors o més 
estan obligades que d’entre aquests, almenys, el 2 per 100 siguin treballadors amb 
discapacitat. Aquest còmput anteriorment s’ha de realitzar sobre la plantilla total de 
l’empresa corresponent, sigui quin sigui el nombre de centres de treball d’aquella i 
sigui quina sigui la forma de contractació laboral que vinculi els treballadors de 
l’empresa. Igualment s’entén que estan inclosos en aquest còmput els treballadors 
amb discapacitat que en cada moment estiguin prestant serveis a les empreses 
públiques o privades, en virtut dels contractes de posada a disposició que aquestes 
hagin subscrit amb empreses de treball temporal. De manera excepcional, les 
empreses públiques i privades poden quedar exemptes d’aquesta obligació, de 
manera parcial o total, o bé a través d’acords recollits en la negociació col·lectiva 
sectorial d’àmbit estatal i, si no, d’àmbit inferior, segons el que disposa l’article 83, 2 
i 3, del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/1995, de 24 de març, o bé per opció voluntària de l’empresari, 
degudament comunicada a l’autoritat laboral, i sempre que en tots dos casos 
s’apliquin les mesures alternatives que es determinin per reglament. 2. En les 
ofertes d’ocupació pública s’ha de reservar una quota per ser coberta per persones 
amb discapacitat, en els termes establerts a la normativa reguladora de la matèria. 
 

 O, en el cas d’empreses 
de més de 250 
treballadors, no complir 
l’obligació de disposar 
d’un pla d’igualtat de 
conformitat amb el que 
disposa l’article 45 de la 
Llei orgànica 3/2007, de 
22 de març, per a la 
igualtat efectiva de 
dones i homes.  

 

Article 45 Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes. 
1. Les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit 
laboral i, amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de 
discriminació laboral entre dones i homes, mesures que han de negociar, i si s’escau acordar, 
amb els representants legals dels treballadors de la forma que determini la legislació laboral.  
2. En el cas de les empreses de més de dos-cents cinquanta treballadors, les mesures 
d’igualtat a què es refereix l’apartat anterior s’han d’adreçar a l’elaboració i aplicació d’un pla 
d’igualtat, amb l’abast i el contingut que estableix aquest capítol, que també ha de ser objecte 
de negociació tal com determini la legislació laboral.  
3. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, les empreses han d’elaborar i aplicar un 
pla d’igualtat quan s’estableixi així en el conveni col·lectiu que sigui aplicable, en els termes 
que s’hi preveuen.  
4. Les empreses també han d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat, prèvia negociació o consulta, 
si s’escau, amb la representació legal dels treballadors i treballadores, quan l’autoritat laboral 
hagi acordat en un procediment sancionador la substitució de les sancions accessòries per 
l’elaboració i l’aplicació del pla esmentat, en els termes que es fixin en l’esmentat acord.  
5. L’elaboració i implantació de plans d’igualtat és voluntària per a les altres empreses, amb la 
consulta prèvia a la representació legal dels treballadors i treballadores. 
 

 En relació amb el compliment de les seves obligacions tributàries o amb la Seguretat Social, 
es considera que les empreses n’estan al corrent quan els deutes estiguin ajornats, 
fraccionats o se n’hagi acordat la suspensió en ocasió de la impugnació d’aquests deutes.  

 
 L’acreditació del compliment de la quota de reserva 

de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb 
discapacitat i de l’obligació de disposar d’un pla 
d’igualtat a què es refereix el primer paràgraf 
d’aquesta lletra s’ha de fer mitjançant la presentació 
de la declaració responsable a què es refereix l’article 
140. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, 
el Consell de Ministres, mitjançant un reial decret, 
pot establir una forma alternativa d’acreditació que, 
en tot cas, ha de ser o bé mitjançant certificació de 
l’òrgan administratiu corresponent, amb vigència 
mínima de sis mesos, o bé mitjançant certificació del 
Registre de licitadors corresponent, en els casos en 
què la circumstància esmentada hi figuri inscrita.  

Article 141. Declaració responsable i altra 
documentació.  
1. Els òrgans de contractació han d’incloure en 
el plec, juntament amb l’exigència de declaració 
responsable, el model al qual aquesta s’ha 
d’ajustar. El model que reculli el plec ha de 
seguir el formulari de document europeu únic 
de contractació aprovat en el si de la Unió 
Europea, sense perjudici del que estableix la 
lletra c) de l’apartat 4 de l’article 159. 
2. En els casos en què s’estableixi la intervenció 
d’una mesa de contractació, aquesta ha de 
qualificar la declaració responsable i la 
documentació a què es refereix l’article 
anterior.  
Quan aquesta apreciï defectes esmenables, ha 
de donar un termini de tres dies a l’empresari 
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 perquè els corregeixi. 

 e) Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració 
responsable a què es refereix l’article 140 o en facilitar 
qualsevol altra dada relativa a la seva capacitat i solvència, o 
haver incomplert, per causa que li sigui imputable, l’obligació 
de comunicar la informació que preveuen l’article 82.4 i 
l’article 343.1.  

 

Art. 82.4  
4. En tot cas, l’empresari està obligat a 
posar en coneixement de l’òrgan 
competent en matèria de classificació 
qualsevol variació en les circumstàncies 
que s’hagin tingut en compte per concedir-
la que pugui donar lloc a la seva revisió. 
L’omissió d’aquesta comunicació fa 
incórrer l’empresari en la prohibició de 
contractar que preveu la lletra e) de 
l’apartat 1 de l’article 71. 
 
Article 343. Actualització de la 
informació registral.  
1. Els empresaris inscrits en els registres 
de licitadors i empreses classificades estan 
obligats a comunicar al registre qualsevol 
variació que es produeixi en les seves 
dades reflectides en aquells, així com la 
supervenció de qualsevol circumstància 
que determini la concurrència d’una 
prohibició de contractar susceptible 
d’inscriure’s en els registres esmentats. 
Sense perjudici del que disposa la lletra e) 
de l’apartat 1 de l’article 71, l’omissió 
d’aquesta comunicació, quan hi hagi dol, 
culpa o negligència, pot donar lloc a la 
suspensió de la inscripció de l’empresari i 
dels seus efectes per a la contractació 
pública, així com del dret a l’expedició de 
certificats de l’empresari, excepte pel que 
fa a les inscripcions practicades d’ofici. En 
tot cas, la falta d’actualització de les dades 
d’un empresari que figurin inscrites en un 
registre de licitadors i empreses 
classificades no ha de perjudicar 
l’Administració pública, l’organisme o 
l’entitat que hagi subscrit un contracte 
amb l’empresari basant-se en les dades 
que consten en el registre. 
 

 f) Estar afectat per una prohibició de contractar imposada en 
virtut d’una sanció administrativa ferma, d’acord amb el que 
preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, o la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària. Aquesta causa de prohibició de contractar es deixa 
d’aplicar quan l’òrgan de contractació, en aplicació del que 
disposa l’article 72.1, comprovi que l’empresa ha complert les 
seves obligacions de pagament o subscrit un acord vinculant 
amb vista al pagament de les quantitats degudes, inclosos, si 
s’escau, els interessos acumulats o les multes imposades.  

 

Article 72. Apreciació de la 
prohibició de contractar. 
Competència i procediment.  
1. Les prohibicions de contractar 
relatives a les circumstàncies que 
contenen les lletres c), d), f), g) i h) 
de l’apartat 1 de l’article anterior les 
han d’apreciar directament els 
òrgans de contractació, i subsisteixen 
mentre concorrin les circumstàncies 
que en cada cas les determinen. 

 g) Estar incursa la persona física o els administradors de la persona jurídica en algun dels 
supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de 
l’Administració General de l’Estat, o les respectives normes de les comunitats autònomes, de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que s’hi 
estableixen.  
 
La prohibició arriba a les persones jurídiques en el capital de les quals participin, en els 
termes i les quanties que estableix la legislació esmentada, el personal i els alts càrrecs a què 
es refereix el paràgraf anterior, així com els càrrecs electes al servei d’aquestes.  
 
La prohibició s’estén igualment, en tots dos casos, als cònjuges, persones vinculades amb 
relació anàloga de convivència afectiva, ascendents i descendents, així com a parents en 
segon grau per consanguinitat o afinitat de les persones a què es refereixen els paràgrafs 
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anteriors, quan es produeixi conflicte d’interessos amb el titular de l’òrgan de contractació o 
els titulars dels òrgans en què s’hagi delegat la facultat per contractar o els que exerceixin la 
substitució del primer. 

 
 h) Haver contractat a persones respecte de les quals s’hagi 

publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» l’incompliment a què 
es refereix l’article 15.1 de la Llei 3/2015, de 30 de març, 
reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració 
General de l’Estat, o en les respectives normes de les 
comunitats autònomes, per haver passat a prestar serveis en 
empreses o societats privades directament relacionades amb 
les competències del càrrec exercit durant els dos anys 
següents a la data de cessament en aquest càrrec.  
 
La prohibició de contractar es manté durant el temps que 
continuï dins de l’organització de l’empresa la persona 
contractada amb el límit màxim de dos anys a comptar del 
cessament com a alt càrrec 
 

l’article 15.1 de la Llei 3/2015, 
de 30 de març, reguladora de 
l’exercici de l’alt càrrec de 
l’Administració General de l’Estat 
1. Els alts càrrecs, durant els dos 
anys següents a la data del seu 
cessament, no podran prestar 
servicis en entitats privades que 
hagen resultat afectades per 
decisions en què hagen participat. La 
prohibició s’estén tant a les entitats 
privades afectades com a les que 
pertanyen al mateix grup societari. 

2 A més de les que preveu 
l’apartat anterior, són 
circumstàncies que impedeixen 
als empresaris contractar amb 
les entitats compreses a l’article 
3 d’aquesta Llei, en les 
condicions que estableix l’article 
73, les següents:  
 
a) Haver retirat indegudament la 
seva proposició o candidatura en 
un procediment d’adjudicació, o 
haver impossibilitat l’adjudicació 
del contracte a favor seu per no 
complir el que estableix l’apartat 
2 de l’article 150 dins del termini 
assenyalat i hi hagi dol, culpa o 
negligència.  
 
 
 
 
 
b) Haver deixat de formalitzar el 
contracte, que ha estat 
adjudicat a favor seu, en els 
terminis que preveu l’article 153 
per causa imputable a 
l’adjudicatari.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Art. 150.2. Una vegada l’òrgan de contractació hagi acceptat la proposta de la mesa, 
els serveis corresponents han de requerir al licitador que hagi presentat la millor oferta, 
de conformitat amb el que disposa l’article 145, perquè, dins del termini de deu dies 
hàbils, a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti la 
documentació justificativa de les circumstàncies a les quals es refereixen les lletres a) a 
c) de l’apartat 1 de l’article 140 si no s’ha aportat amb anterioritat, tant del licitador com 
de les altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, sense perjudici del que 
estableix el segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article esmentat; de disposar efectivament 
dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte de 
conformitat amb l’article 76.2; i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui 
procedent. Els certificats corresponents poden ser expedits per mitjans electrònics, 
informàtics o telemàtics, llevat que els plecs estableixin una altra cosa. Si no s’executa 
adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entén que el licitador ha retirat 
la seva oferta, i es procedeix a exigir-li l’import del 3 per cent del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que s’ha de fer efectiu en primer lloc 
contra la garantia provisional, si s’ha constituït, sense perjudici del que estableix la lletra 
a) de l’apartat 2 de l’article 71. En el supòsit que assenyala el paràgraf anterior, s’ha de 
procedir a sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què 
hagin quedat classificades les ofertes. 
 
 
 
Article 153. Formalització dels contractes. 1. Els contractes que subscriguin les 
administracions públiques s’han de formalitzar en un document administratiu que s’ajusti 
amb exactitud a les condicions de la licitació; aquest document constitueix un títol 
suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant això, el contractista pot 
sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública i les despeses corresponents corren 
a càrrec seu. En cap cas no es poden incloure en el document en què es formalitzi el 
contracte clàusules que impliquin una alteració dels termes de l’adjudicació. En els 
contractes basats en un acord marc o en els contractes específics dins d’un sistema 
dinàmic d’adquisició, no és necessària la formalització del contracte. 2. En el cas dels 
contractes menors que defineix l’article 118, s’ha d’acreditar la seva existència amb els 
documents als quals es refereix l’article esmentat. 3. Si el contracte és susceptible d’un 
recurs especial en matèria de contractació de conformitat amb l’article 44, la 
formalització no es pot efectuar abans que transcorrin quinze dies hàbils des que es 
remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats. Les comunitats autònomes 
poden incrementar aquest termini, sense que excedeixi un mes. Els serveis dependents 
de l’òrgan de contractació han de requerir l’adjudicatari que formalitzi el contracte en un 
termini no superior a cinc dies a comptar des de l’endemà del dia en què hagi rebut el 
requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense 
que s’hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del 
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c) Haver incomplert les clàusules 
que són essencials en el 
contracte, incloses les 
condicions especials d’execució 
establertes d’acord amb el que 
assenyala l’article 202, quan 
aquest incompliment s’hagi 
definit en els plecs o en el 
contracte com a infracció greu, i 
hi concorri dol, culpa o 
negligència en l’empresari, i 
sempre que hagi donat lloc a la 
imposició de penalitats o a la 
indemnització de danys i 
perjudicis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contracte. De la mateixa manera ha de procedir quan l’òrgan competent per resoldre el 
recurs hagi aixecat la suspensió. En la resta de casos, la formalització del contracte s’ha 
d’efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la 
notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats en la forma que preveu l’article 151. 
4. Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagi formalitzat el contracte dins del 
termini indicat, se li ha d’exigir l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, 
IVA exclòs, en concepte de penalitat, que s’ha de fer efectiu en primer lloc contra la 
garantia definitiva, si s’ha constituït, sense perjudici del que estableix la lletra b) de 
l’apartat 2 de l’article 71. En aquest cas, el contracte s’ha d’adjudicar al licitador següent 
per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la 
documentació que estableix l’apartat 2 de l’article 150 d’aquesta Llei, i són aplicables els 
terminis que estableix l’apartat anterior. 5. Si les causes de la no-formalització són 
imputables a l’Administració, s’ha d’indemnitzar el contractista pels danys i perjudicis 
que la demora li pugui ocasionar. 6. Sense perjudici del que estableixen els articles 36.1 
i 131.3 per als contractes menors, i l’article 36.3 per als contractes basats en un acord 
marc i els contractes específics en el marc d’un sistema dinàmic d’adquisició, i llevat que 
la tramitació de l’expedient de contractació sigui per emergència d’acord amb el que 
preveu l’article 120, no es pot procedir a l’execució del contracte amb caràcter previ a la 
seva formalització. 
 
 
Article 202. Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, 
ètic, mediambiental o d’un altre ordre. 1. Els òrgans de contractació poden establir 
condicions especials en relació amb l’execució del contracte, sempre que estiguin 
vinculades a l’objecte del contracte, en el sentit de l’article 145, no siguin directament o 
indirectament discriminatòries, siguin compatibles amb el dret comunitari i s’indiquin en 
l’anunci de licitació i en els plecs. En tot cas, és obligatori establir en el plec de clàusules 
administratives particulars almenys una de les condicions especials d’execució entre les 
que enumera l’apartat següent. 2. Aquestes condicions d’execució es poden referir, en 
especial, a consideracions econòmiques, relacionades amb la innovació, de tipus 
mediambiental o de tipus social. En particular, es poden establir, entre d’altres, 
consideracions de tipus mediambiental que persegueixin: la reducció de les emissions de 
gasos d’efecte d’hivernacle, a fi de contribuir a complir l’objectiu que estableix l’article 
88 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible; el manteniment o la millora 
dels valors mediambientals que es puguin veure afectats per l’execució del contracte; 
una gestió més sostenible de l’aigua; el foment de l’ús de les energies renovables; la 
promoció del reciclatge de productes i l’ús d’envasos reutilitzables; o l’impuls del 
lliurament de productes a granel i la producció ecològica. Les consideracions de tipus 
social o relatives a l’ocupació es poden introduir, entre d’altres, amb alguna de les 
finalitats següents: fer efectius els drets reconeguts en la Convenció de les Nacions 
Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat; contractar un nombre de 
persones amb discapacitat superior al que exigeix la legislació nacional; promoure 
l’ocupació de persones amb dificultats especials d’inserció en el mercat laboral, en 
particular de les persones amb discapacitat o en situació o risc d’exclusió social a través 
d’empreses d’inserció; eliminar les desigualtats entre l’home i la dona en el mercat 
esmentat, afavorint l’aplicació de mesures que fomentin la igualtat entre dones i homes 
a la feina; afavorir una participació més alta de la dona en el mercat laboral i la 
conciliació del treball i la vida familiar; combatre l’atur, en particular el juvenil, el que 
afecta les dones i el de llarga durada; afavorir la formació en el lloc de treball; garantir 
la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball i el compliment dels convenis 
col·lectius sectorials i territorials aplicables; mesures per prevenir la sinistralitat laboral; 
altres finalitats que s’estableixin amb referència a l’estratègia coordinada per a 
l’ocupació, definida a l’article 145 del Tractat de funcionament de la Unió Europea; o 
garantir el respecte als drets laborals bàsics al llarg de la cadena de producció 
mitjançant l’exigència del compliment de les convencions fonamentals de l’Organització 
Internacional del Treball, incloses aquelles consideracions que cerquin afavorir els petits 
productors de països en desenvolupament, amb els quals es mantenen relacions 
comercials que els són favorables com ara el pagament d’un preu mínim i una prima als 
productors o una transparència i traçabilitat més grans de tota la cadena comercial. 3. 
Els plecs poden establir penalitats, de conformitat amb el que preveu l’apartat 1 de 
l’article 192, per al cas d’incompliment d’aquestes condicions especials d’execució, o 
atribuir-los el caràcter d’obligacions contractuals essencials als efectes que assenyala la 
lletra f) de l’article 211. Quan l’incompliment d’aquestes condicions no es tipifiqui com a 
causa de resolució del contracte, aquest pot ser considerat en els plecs, en els termes 
que s’estableixin per reglament, com a infracció greu als efectes que estableix la lletra c) 
de l’apartat 2 de l’article 71. 4. Totes les condicions especials d’execució que formin part 
del contracte són exigides igualment a tots els subcontractistes que participin de la seva 
execució. 

 
 d) Haver donat lloc, per causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la resolució ferma de 

qualsevol contracte subscrit amb una entitat de les que comprèn l’article 3 d’aquesta Llei. 
 

3 Les prohibicions de contractar també afecten aquelles empreses de les quals, per raó de les 
persones que les regeixen o altres circumstàncies, es pugui presumir que són continuació o que 
deriven, per transformació, fusió o successió, d’altres empreses en les quals hagin concorregut 
aquelles. 
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Article 85. Prova de la no-concurrència d’una prohibició de contractar. 
Sense perjudici del que estableix el segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 140, la 
prova, per part dels empresaris, de no estar incursos en prohibicions per contractar 
es pot realitzar mitjançant un testimoni judicial o una certificació administrativa, 
segons els casos. Quan el document esmentat no pugui ser expedit per l’autoritat 
competent, es pot substituir per una declaració responsable atorgada davant una 
autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat. 
 

 
 
L’apartat 3 de 
l’article 140 ja s’ha 
citat a la pàgina 13 

 

 

1.5.- La declaració que prohibeix contractar amb l’administració 

 

Article 72. Apreciació de la prohibició de contractar. Competència i procediment. 
1 Les prohibicions de contractar relatives a les circumstàncies que contenen les lletres c), d), f), g) 

i h) de l’apartat 1 de l’article anterior les han d’apreciar directament els òrgans de contractació, i 
subsisteixen mentre concorrin les circumstàncies que en cada cas les determinen. 
 

2 La prohibició de contractar per les causes que preveuen les lletres a) i b) de l’apartat 1 de 
l’article anterior l’han d’apreciar directament els òrgans de contractació, quan la sentència o la 
resolució administrativa s’hagi pronunciat expressament sobre el seu abast i la seva durada, i 
subsisteix durant el termini que s’hi assenyala.  
 
En cas que la sentència o la resolució administrativa no continguin cap pronunciament sobre 
l’abast o la durada de la prohibició de contractar; en els casos de la lletra e) de l’apartat primer 
de l’article anterior; i en els supòsits que preveu l’apartat segon, també de l’article anterior, 
l’abast i la durada de la prohibició s’ha de determinar mitjançant un procediment instruït a 
aquest efecte, de conformitat amb el que disposa aquest article. 
 

 

 

1.5.1.- Competència 

 

Article 72. Apreciació de la prohibició de contractar. Competència i procediment. 
3 La competència per fixar la durada i 

l’abast de la prohibició de contractar en 
el cas de les lletres a) i b) de l’apartat 1 
de l’article anterior, en els casos en què 
no figuri en la sentència o resolució 
corresponent, i la competència per a la 
declaració de la prohibició de contractar 
en el cas de la lletra e) de l’apartat 
primer de l’article anterior respecte de 
l’obligació de comunicar la informació 
que preveuen l’article 82.4 i l’article 343, 
correspon al ministre d’Hisenda i Funció 
Pública, amb la proposta prèvia de la 
Junta Consultiva de Contractació Pública 

Article 82. Termini de vigència i revisió de les classificacions. 
 4. En tot cas, l’empresari està obligat a posar en coneixement de l’òrgan 
competent en matèria de classificació qualsevol variació en les 
circumstàncies que s’hagin tingut en compte per concedir-la que pugui donar 
lloc a la seva revisió. L’omissió d’aquesta comunicació fa incórrer l’empresari 
en la prohibició de contractar que preveu la lletra e) de l’apartat 1 de l’article 
71. 
 
Article 343. Actualització de la informació registral. 1. Els empresaris 
inscrits en els registres de licitadors i empreses classificades estan obligats a 
comunicar al registre qualsevol variació que es produeixi en les seves dades 
reflectides en aquells, així com la supervenció de qualsevol circumstància 
que determini la concurrència d’una prohibició de contractar susceptible 
d’inscriure’s en els registres esmentats. Sense perjudici del que disposa la 
lletra e) de l’apartat 1 de l’article 71, l’omissió d’aquesta comunicació, quan 
hi hagi dol, culpa o negligència, pot donar lloc a la suspensió de la inscripció 
de l’empresari i dels seus efectes per a la contractació pública, així com del 
dret a l’expedició de certificats de l’empresari, excepte pel que fa a les 
inscripcions practicades d’ofici. En tot cas, la falta d’actualització de les 
dades d’un empresari que figurin inscrites en un registre de licitadors i 
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de l’Estat, o als òrgans que siguin 
competents en l’àmbit de les comunitats 
autònomes en el cas de la lletra e) 
esmentada.  
 

empreses classificades no ha de perjudicar l’Administració pública, 
l’organisme o l’entitat que hagi subscrit un contracte amb l’empresari 
basant-se en les dades que consten en el registre. 2. L’òrgan competent de 
la gestió del Registre ha de procedir a rectificar d’ofici les dades inscrites 
quan es verifiqui que les dades d’un assentament són incorrectes, 
incompletes o no actualitzades. 

  
Per tal de complir el que estableix el paràgraf anterior, l’òrgan judicial o administratiu del qual 
emani la sentència o resolució administrativa ha de remetre d’ofici testimoni d’aquella o còpia 
d’aquesta a la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat, sense perjudici que aquest 
òrgan, si té coneixement de la seva existència i no ha rebut el testimoni esmentat de la 
sentència o la còpia de la resolució administrativa, els pugui sol·licitar a l’òrgan del qual van 
emanar. 
 

 En els supòsits que preveu la lletra e) de l’apartat 1 de l’article anterior referits a casos en què 
s’hagi incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què es refereix l’article 140, 
o en facilitar qualsevol altra dada relativa a la seva capacitat i solvència, i en els supòsits que 
preveu l’apartat segon de l’article 71, la declaració de la prohibició de contractar correspon a 
l’òrgan de contractació. 
 

4 La competència per a la declaració de la prohibició de contractar en els casos en què l’entitat 
contractant no tingui el caràcter d’Administració pública correspon al titular del departament, 
president o director de l’organisme al qual estigui adscrita o del qual depengui l’entitat 
contractant o al qual correspongui la seva tutela o control. Si l’entitat contractant està vinculada 
a més d’una Administració, és competent l’òrgan corresponent de la qual tingui el control o la 
participació majoritària. 
 

 

 

1.5.2- Durada 

 

Article 72. Apreciació de la prohibició de contractar. Competència i procediment. 
5 Quan, de conformitat amb el que assenyala aquest article, sigui necessària una declaració prèvia 

sobre la concurrència de la prohibició, l’abast i la durada d’aquesta es determinen seguint el 
procediment que estableixin les normes de desplegament d’aquesta Llei.  
 
Tanmateix, no és procedent declarar la prohibició de contractar quan, en seu del tràmit 
d’audiència del procediment corresponent, la persona incursa en la causa de prohibició acrediti el 
pagament o compromís de pagament de les multes i indemnitzacions fixades per una sentència o 
resolució administrativa de les quals derivi la causa de prohibició de contractar, sempre que les 
persones esmentades hagin estat declarades responsables del seu pagament en la sentència o 
resolució esmentada, i l’adopció de mesures tècniques, organitzatives i de personal apropiades 
per evitar la comissió de futures infraccions administratives, entre les quals queda inclòs acollir-
se al programa de clemència en matèria de falsejament de la competència. Aquest paràgraf no 
s’aplica quan sigui aplicable la causa de prohibició de contractar a què es refereix l’article 71.1, 
lletra a).  
 
La prohibició de contractar, així declarada, es pot revisar en qualsevol moment de la seva 
vigència, quan la persona que hagi estat declarada en situació de prohibició de contractar 
acrediti el compliment dels aspectes a què es refereix el paràgraf anterior.  
 
L’òrgan competent per conèixer d’aquesta revisió és el mateix que va dictar la resolució de 
declaració de prohibició de contractar. 
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6 En els casos en què per sentència penal ferma així es prevegi, la durada de la prohibició de 
contractar és la prevista en aquesta.  
 
En els casos en què la sentència no hagi establert cap termini, aquesta durada no pot excedir els 
cinc anys des de la data de la condemna per sentència ferma. En la resta dels supòsits, el 
termini de durada no pot excedir els tres anys, per al còmput dels quals cal atenir-se al que 
estableix l’apartat tercer de l’article 73. 
 

 

 

1.5.3- Altres estipulacions que cal tenir en compte 

 

Article 72. Apreciació de la prohibició de contractar. Competència i procediment. 
7 En el cas de la lletra a) de l’apartat 1 de l’article anterior, el procediment, si és necessari, no es 

pot iniciar una vegada transcorregut el termini previst per a la prescripció de la pena 
corresponent, i en el cas de la lletra b) de l’apartat 2 del mateix article, si han transcorregut més 
de tres mesos des que es va produir l’adjudicació.  
 
En la resta de supòsits que preveu l’article esmentat, el procediment per a la declaració de la 
prohibició de contractar no es pot iniciar si han transcorregut més de tres anys comptats a partir 
de les dates següents:  

a) Des de la fermesa de la resolució sancionadora, en el cas de la causa que preveu la lletra 
b) de l’apartat 1 de l’article anterior.  

 
b) Des de la data en què s’hagin facilitat les dades falses o des d’aquella en què s’hauria 

hagut de comunicar la informació corresponent, en els casos que preveu la lletra e) de 
l’apartat 1 de l’article anterior.  

 
c) Des de la data en què sigui ferma la resolució del contracte, en el cas que preveu la lletra 

d) de l’apartat 2 de l’article anterior. 
 

d) En els casos que preveu la lletra a) de l’apartat 2 de l’article anterior, des de la data en 
què s’hagi procedit a l’adjudicació del contracte, si la causa és la retirada indeguda de 
proposicions o candidatures; o des de la data en què s’hauria hagut de procedir a 
l’adjudicació, si la prohibició es fonamenta en l’incompliment del que estableix l’apartat 
segon de l’article 150. 

 
e) Des que l’entitat contractant va tenir coneixement de l’incompliment de les condicions 

especials d’execució del contracte en els casos que preveu la lletra c) de l’apartat segon 
de l’article 71. 

 
 

 

 

1.6.- Efectes de la falta de capacitat solvència i de les prohibicions de contractar 

 

Article 73. Efectes de la declaració de la prohibició de contractar. 
1 En els supòsits en què es donin les circumstàncies que estableixen l’apartat segon de l’article 71 

i la lletra e) de l’apartat primer del mateix article pel que fa a haver incorregut en falsedat en 
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efectuar la declaració responsable de l’article 140 o en facilitar altres dades relatives a la seva 
capacitat i solvència, la prohibició de contractar afecta l’àmbit de l’òrgan de contractació 
competent per a la seva declaració.  
 
Aquesta prohibició es pot estendre al sector públic corresponent en el qual s’integri l’òrgan de 
contractació.  
 
En el cas del sector públic estatal, l’extensió d’efectes correspon al ministre d’Hisenda i Funció 
Pública, amb la proposta prèvia de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat.  
 
En els supòsits en què, de conformitat amb el que estableix el primer paràgraf de l’apartat tercer 
de l’article anterior respecte a la lletra e) de l’apartat primer de l’article 71, la competència per a 
la declaració de la prohibició de contractar correspongui als òrgans que siguin competents en 
l’àmbit de les comunitats autònomes, aquesta prohibició de contractar afecta tots els òrgans de 
contractació del sector públic corresponent.  
 
Excepcionalment, i sempre que prèviament s’hagin estès al sector públic territorial corresponent, 
els efectes de les prohibicions de contractar a què es refereixen els paràgrafs anteriors es poden 
estendre al conjunt del sector públic.  
 
Aquesta extensió d’efectes a tot el sector públic l’ha de dur a terme el ministre d’Hisenda i Funció 
Pública, amb la proposta prèvia de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat, i a 
sol·licitud de la comunitat autònoma o entitat local corresponent en els casos en què la prohibició 
de contractar provingui d’aquests àmbits.  
 
En els casos en què la competència per declarar la prohibició de contractar correspongui al 
ministre d’Hisenda i Funció Pública, aquesta produeix efectes en tot el sector públic. 
 

2 Totes les prohibicions de contractar, excepte aquelles en què es doni alguna de les 
circumstàncies que preveuen les lletres c), d), g) i h) de l’apartat primer de l’article 71, una 
vegada adoptada la resolució corresponent, s’han de comunicar sense dilació per a la seva 
inscripció al Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o l’equivalent 
en l’àmbit de les comunitats autònomes, en funció de l’àmbit de la prohibició de contractar i de 
l’òrgan que l’hagi declarat.  
 
Els òrgans de contractació de l’àmbit de les comunitats autònomes, de les ciutats autònomes de 
Ceuta i Melilla o de les entitats locals situades en el seu territori han de notificar la prohibició de 
contractar als registres de licitadors de les comunitats autònomes corresponents o, si no n’hi ha, 
al Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic.  
 
La inscripció de la prohibició de contractar en el Registre de licitadors corresponent caduca 
passats 3 mesos des que acabi la seva durada, i s’ha de procedir d’ofici a cancel·lar-la en el 
Registre esmentat després d’aquest termini. 
 

3 Les prohibicions de contractar que preveuen les lletres a) i b) de l’apartat primer de l’article 71 
produeixen efectes des de la data en què van esdevenir fermes la sentència o la resolució 
administrativa en els casos en què aquella o aquesta s’hagin pronunciat sobre l’abast i la durada 
de la prohibició.  
 
En la resta de supòsits, els efectes es produeixen des de la data d’inscripció en el registre 
corresponent.  
 
No obstant això, en els supòsits que preveuen les lletres a) i b) de l’apartat primer de l’article 71 
en els casos en què els efectes de la prohibició de contractar es produeixin des de la inscripció en 
el registre corresponent, l’òrgan competent per resoldre el procediment de determinació de 
l’abast i la durada de la prohibició, si s’escau, pot adoptar, d’ofici o a instància de part, les 
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mesures provisionals que estimi oportunes per assegurar l’eficàcia de la resolució que es pugui 
adoptar. 
 

4 Les prohibicions de contractar la causa de les quals sigui la que preveu la lletra f) de l’apartat 
primer de l’article 71 produeixen efectes respecte de les administracions públiques que 
s’estableixin en la resolució sancionadora que les va imposar, des de la data en què aquesta va 
esdevenir ferma. 
 

 

 

1.7.- Les unions d’empresaris (UTE) 

 

Article 69. Unions d’empresaris 
1 Poden contractar amb el sector públic les unions d’empresaris que es constitueixin 

temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública 
fins que s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte a favor seu. 
 

2 Quan en l’exercici de les seves funcions la mesa de 
contractació o, si no n’hi ha, l’òrgan de contractació 
apreciïn possibles indicis de col·lusió entre empreses 
que concorrin agrupades en una unió temporal, 
aquests han de requerir a aquestes empreses que, 
donant-los un termini suficient, justifiquin de manera 
expressa i motivada les raons per concórrer 
agrupades. Quan la mesa o l’òrgan de contractació, 
considerant la justificació efectuada per les empreses, 
estimi que hi ha indicis fundats de col·lusió entre elles, 
els ha de traslladar a la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència o, si s’escau, a l’autoritat de 
competència autonòmica corresponent, per tal que, 
amb la substanciació prèvia del procediment 
sumaríssim a què es refereix l’article 150.1, tercer 
paràgraf, es pronunciï sobre aquells. 
 

Article 150. 1. 3r paràgraf 
Si en l’exercici de les seves funcions la mesa de 
contractació o, si no n’hi ha, l’òrgan de 
contractació té indicis fonamentats de conductes 
col·lusòries en el procediment de contractació, en 
el sentit que defineix l’article 1 de la Llei 
15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la 
competència, els ha de traslladar amb caràcter 
previ a l’adjudicació del contracte a la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència o, si 
s’escau, a l’autoritat de competència autonòmica 
corresponent, per tal que a través d’un 
procediment sumaríssim es pronunciï sobre 
aquells. La remissió dels indicis esmentats té 
efectes suspensius en el procediment de 
contractació. Si la remissió l’efectua la mesa de 
contractació, n’ha de donar compte a l’òrgan de 
contractació. El procediment al qual es refereix 
aquest paràgraf s’ha de regular per reglament. 

3 Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals queden obligats solidàriament i han 
de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poders bastants per exercir els 
drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins a la seva extinció, sense perjudici 
de l’existència de poders mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments de 
quantia significativa.  
 
Als efectes de la licitació, els empresaris que vulguin concórrer integrats en una unió temporal 
han d’indicar els noms i les circumstàncies dels qui la constitueixin i la participació de cada un, 
així com que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en una unió temporal en cas 
que resultin adjudicataris del contracte. 
 

4 La durada de les unions temporals d’empresaris ha de ser coincident, almenys, amb la del 
contracte fins a la seva extinció. 
 

5 Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empresaris nacionals, 
estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea ni d’un Estat signatari 
de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i estrangers que siguin nacionals d’un Estat membre 
de la Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, els que 
pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva classificació, i aquests últims la seva 
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solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 
 

6 Per tal de valorar i apreciar la concurrència del requisit de classificació, respecte dels empresaris 
que concorrin agrupats s’han de tenir en compte, en la forma que es determini per reglament, 
les característiques acumulades de cadascun, expressades en les seves classificacions 
respectives.  
 
En tot cas, és necessari, per procedir a aquesta acumulació, que totes les empreses hagin 
obtingut prèviament la classificació com a empresa d’obres, sense perjudici del que estableixi 
per als empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió Europea i d’estats signataris de 
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu l’apartat 4 del present article. 
 

7 Els empresaris que estiguin interessats a formar les unions a què es refereix aquest article es 
poden donar d’alta en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, 
que ha d’especificar aquesta circumstància. Si ja hi estan inscrits, únicament han de comunicar 
a aquest Registre, en la forma que s’estableixi per reglament, el seu interès en el sentit indicat. 
 

8 Si durant la tramitació d’un procediment i abans de la formalització del contracte es 
produeix la modificació de la composició de la unió temporal d’empreses, aquesta 
queda exclosa del procediment.  
 
No té la consideració de modificació de la composició l’alteració de la participació de les 
empreses sempre que es mantingui la mateixa classificació.  
 
Queda exclosa també del procediment d’adjudicació del contracte la unió temporal 
d’empreses quan alguna o algunes de les empreses que la integrin quedi incursa en 
prohibició de contractar.  
 
Les operacions de fusió, escissió i aportació o transmissió de branca d’activitat de què siguin 
objecte alguna o algunes empreses integrades en una unió temporal no impedeixen la 
continuació d’aquesta en el procediment d’adjudicació.  
 
En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent 
de la branca d’activitat no siguin empreses integrants de la unió temporal, és necessari que 
tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es 
mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida. 
 

9 Una vegada formalitzat el contracte amb una unió temporal d’empreses, s’han d’observar les 
regles següents:  

a) Quan la modificació de la composició de la unió temporal suposi l’augment del nombre 
d’empreses, la disminució d’aquest nombre, o la substitució d’una o diverses per una 
altra o altres, es necessita l’autorització prèvia i expressa de l’òrgan de contractació, i el 
contracte s’ha d’haver executat almenys en un 20 per cent del seu import o, quan es 
tracti d’un contracte de concessió d’obres o concessió de serveis, que s’hagi efectuat la 
seva explotació durant almenys la cinquena part del termini de durada del contracte.  
En tot cas, és necessari que es mantingui la solvència o classificació exigida i que en la 
nova configuració de la unió temporal les empreses que la integrin tinguin plena capacitat 
d’obrar i no estiguin incurses en prohibició de contractar.  

b) Quan tingui lloc respecte d’alguna o algunes empreses integrants de la unió temporal 
operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat, ha de continuar 
l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària.  
En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o 
l’adquirent de la branca d’activitat no siguin empreses integrants de la unió temporal, és 
necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de 
contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.  

c) Quan alguna o algunes de les empreses integrants de la unió temporal siguin declarades 
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en concurs de creditors i encara que s’hagi obert la fase de liquidació, l’execució del 
contracte amb l’empresa o empreses restants continua sempre que aquestes compleixin 
els requisits de solvència o classificació exigits. 
 

10 La informació pública dels contractes adjudicats a aquestes unions ha d’incloure els noms de les 
empreses participants i la participació percentual de cadascuna en la unió temporal d’empreses, 
sense perjudici de la publicació en el Registre especial d’unions temporals d’empreses. 
 

 

 

1.8.- Successió del contractista 

 

Article 98. Supòsits de successió del contractista. 
1 En els casos de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continua 

vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que queda subrogada en tots els 
drets i les obligacions que en dimanen.  
 
Igualment, en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat 
d’aquestes, continua el contracte amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que queda 
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de 
capacitat, absència de prohibició de contractar, i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació 
o que les diverses societats beneficiàries de les operacions esmentades i, en cas de subsistir, la 
societat de la qual provinguin el patrimoni, les empreses o les branques segregades, es 
responsabilitzin solidàriament amb aquelles de l’execució del contracte.  
 
Si no es pot produir la subrogació perquè l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte no reuneix les 
condicions de solvència necessàries, el contracte es resol, i a tots els efectes es considera com 
un supòsit de resolució per culpa de l’adjudicatari.  
 
Als efectes anteriors l’empresa ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que 
s’hagi produït.  
 
Quan, com a conseqüència de les operacions mercantils a què es refereix el paràgraf primer, el 
contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a 
criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, tenint en 
compte les característiques especials del risc que constitueixi aquesta última entitat.  
 
En aquest cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la 
nova garantia. 
 

2 Quan el contractista inicial sigui una unió temporal d’empreses, cal atenir-se al que estableix 
l’article 69. 
 

 

2.- Classificació de les empreses 

 

2.1.- Classificació 

 

2.1.1.- Exigència  
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Article 77. Exigència i efectes de la classificació 
1 La classificació dels empresaris com a contractistes d’obres o com a contractistes de serveis dels 

poders adjudicadors és exigible i té efectes per acreditar la seva solvència per contractar en els casos i termes 
següents:  
 
d) Per als contractes d’obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros és requisit 

indispensable que l’empresari estigui classificat degudament com a contractista d’obres dels 
poders adjudicadors.  
 
Per a aquests contractes, la classificació de l’empresari en el grup o subgrup que 
correspongui en funció de l’objecte del contracte, amb una categoria igual o superior a la 
que exigeix el contracte, acredita les seves condicions de solvència per contractar.  
 
Per als contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros, la classificació de l’empresari en el grup o 
subgrup que en funció de l’objecte del contracte correspongui, i que s’ha de recollir en els plecs del contracte, 
acredita la seva solvència econòmica i financera i la solvència tècnica per contractar.  
 
En aquests casos, l’empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a 
contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o bé acreditant el compliment 
dels requisits específics de solvència que exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i 
que es detallen als plecs del contracte.  
 
Si els plecs no concreten els requisits de solvència econòmica i financera o els requisits de solvència tècnica o 
professional, l’acreditació de la solvència s’efectua de conformitat amb els criteris, requisits i mitjans que recull el 
segon incís de l’apartat 3 de l’article 87, que tenen caràcter supletori del que sobre aquests s’hagi omès o no s’hagi 
concretat en els plecs.  
 

e) Per als contractes de serveis no és exigible la classificació de l’empresari.  
 
En l’anunci de licitació o en la invitació a participar en el procediment i en els plecs del 
contracte s’han d’establir els criteris i requisits mínims de solvència econòmica i financera i 
de solvència tècnica o professional tant en els termes que estableixen els articles 87 i 90 de 
la Llei com en termes de grup o subgrup de classificació i de categoria mínima exigible, 
sempre que l’objecte del contracte estigui inclòs en l’àmbit de classificació d’algun dels grups 
o subgrups de classificació vigents, tenint en compte per a això el codi CPV del contracte, 
segons el vocabulari comú de contractes públics aprovat pel Reglament (CE) 2195/2002 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 5 de novembre de 2002.  
 
En aquests casos, l’empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la 
seva classificació en el grup o subgrup de classificació i categoria de classificació 
corresponents al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics de 
solvència que exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i que 
detallen els plecs del contracte.  
 
Si els plecs no concreten els requisits de solvència econòmica i financera o els requisits de 
solvència tècnica o professional, l’acreditació de la solvència s’ha d’efectuar de conformitat 
amb els criteris, requisits i mitjans que recull el segon incís de l’apartat 3 de l’article 87, que 
tenen caràcter supletori del que sobre aquests s’hagi omès o no s’hagi concretat en els 
plecs.  
 

f) La classificació no és exigible per als altres tipus de contractes.  
 
Per a aquests contractes, els requisits específics de solvència exigits s’han d’indicar a 
l’anunci de licitació o a la invitació a participar en el procediment i s’han de detallar en els 
plecs del contracte. 
 

2 La classificació és exigible igualment al cessionari d’un contracte en el cas en que s’hagi requerit 
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al cedent. 
 

5 Les entitats del sector públic que no tinguin el caràcter de poders adjudicadors poden acordar 
l’aplicació del règim que disposa l’apartat 1 d’aquest article. 
 

 

 

2.1.2.- Efectes de la classificació 

 

Article 77. Exigència i efectes de la classificació 
1 La classificació dels empresaris com a contractistes d’obres o com a contractistes de serveis dels 

poders adjudicadors és exigible i té efectes per acreditar la seva solvència per contractar en els 
casos i termes següents:  
 

a) Per als contractes d’obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros és 
requisit indispensable que l’empresari estigui classificat degudament com a contractista 
d’obres dels poders adjudicadors.  

 
Per a aquests contractes, la classificació de l’empresari en el grup o subgrup que 
correspongui en funció de l’objecte del contracte, amb una categoria igual o superior a la 
que exigeix el contracte, acredita les seves condicions de solvència per contractar.  
 
Per als contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros, la classificació de 
l’empresari en el grup o subgrup que en funció de l’objecte del contracte correspongui, i que 
s’ha de recollir en els plecs del contracte, acredita la seva solvència econòmica i financera i 
la solvència tècnica per contractar.  
 
En aquests casos, l’empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la 
seva classificació com a contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació 
corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència 
que exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i que es 
detallen als plecs del contracte.  
 
Si els plecs no concreten els requisits de solvència econòmica i financera o els requisits de solvència tècnica o 
professional, l’acreditació de la solvència s’efectua de conformitat amb els criteris, requisits i mitjans que recull el 
segon incís de l’apartat 3 de l’article 87, que tenen caràcter supletori del que sobre aquests s’hagi omès o no s’hagi 
concretat en els plecs.  
 

b) Per als contractes de serveis no és exigible la classificació de l’empresari.  
 
En l’anunci de licitació o en la invitació a participar en el procediment i en els plecs del contracte s’han d’establir els 
criteris i requisits mínims de solvència econòmica i financera i de solvència tècnica o professional tant en els termes 
que estableixen els articles 87 i 90 de la Llei com en termes de grup o subgrup de classificació i de categoria 
mínima exigible, sempre que l’objecte del contracte estigui inclòs en l’àmbit de classificació d’algun dels grups o 
subgrups de classificació vigents, tenint en compte per a això el codi CPV del contracte, segons el vocabulari comú 
de contractes públics aprovat pel Reglament (CE) 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de 
novembre de 2002.  
 
En aquests casos, l’empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació en el 
grup o subgrup de classificació i categoria de classificació corresponents al contracte o bé acreditant el compliment 
dels requisits específics de solvència que exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i 
que detallen els plecs del contracte.  
 
Si els plecs no concreten els requisits de solvència econòmica i financera o els requisits de solvència tècnica o 
professional, l’acreditació de la solvència s’ha d’efectuar de conformitat amb els criteris, requisits i mitjans que 
recull el segon incís de l’apartat 3 de l’article 87, que tenen caràcter supletori del que sobre aquests s’hagi omès o 
no s’hagi concretat en els plecs.  
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c) La classificació no és exigible per als altres tipus de contractes.  
 
Per a aquests contractes, els requisits específics de solvència exigits s’han d’indicar a l’anunci de licitació o a la 
invitació a participar en el procediment i s’han de detallar en els plecs del contracte. 
 

 

 

2.1.3.- Excepcions en les quals no és necessari estar classificat 

 

Article 77. Exigència i efectes de la classificació 
3 Per mitjà d’un reial decret es pot exceptuar la necessitat de classificació per a determinats tipus 

de contractes d’obres en els quals aquest requisit sigui exigible, i l’excepció esmentada s’ha de 
motivar en les circumstàncies especials i excepcionals que hi concorren. 
 

4 Quan no hagi concorregut cap empresa classificada en un procediment d’adjudicació d’un 
contracte per al qual es requereixi classificació, l’òrgan de contractació pot excloure la necessitat 
de complir aquest requisit en el següent procediment que es convoqui per a l’adjudicació del 
mateix contracte, sempre que no se n’alterin les condicions, i ha de precisar en el plec de 
clàusules i en l’anunci, si s’escau, els mitjans d’acreditació de la solvència que s’hagin d’utilitzar 
dels que especifiquen els articles 87 i 88. 
 

 

Article 78. Exempció de l’exigència de classificació. 
1 No és exigible la classificació als empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió Europea o 

d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, tant si concorren al contracte 
aïlladament com si estan integrats en una unió, sense perjudici de l’obligació d’acreditar la seva 
solvència. 

2 Excepcionalment, quan així sigui convenient per als interessos públics, la contractació de 
l’Administració General de l’Estat i els ens, organismes i entitats que en depenguin amb persones 
que no estiguin classificades pot ser autoritzada pel Consell de Ministres, amb l’informe previ de 
la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat.  
 
En l’àmbit de les comunitats autònomes, l’autorització l’atorguen els òrgans que aquestes 
designin com a competents. 
 

 

 

 

 

2.2.- Procediment de classificació 

 

2.2.1.- Criteris de classificació 

 

Article 79. Criteris aplicables i condicions per a la classificació. 
1 La classificació de les empreses es fa en funció de la seva solvència, valorada de conformitat 

amb els criteris que s’estableixin per reglament dels que recullen els articles 87, 88 i 90, i 
determina els contractes a l’adjudicació dels quals puguin concórrer o optar per raó del seu 
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objecte i de la seva quantia.  
 
A aquests efectes, els contractes es divideixen en grups generals i subgrups, per la seva 
naturalesa peculiar, i dins d’aquests per categories, en funció de la seva quantia.  
 
L’expressió de la quantia s’efectua per referència al valor estimat del contracte, quan la durada 
d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència al seu valor mitjà anual, quan es tracti de 
contractes de durada superior. 
 

2 Per procedir a la classificació és necessari que l’empresari acrediti la seva personalitat i capacitat 
d’obrar, així com que està habilitat legalment per dur a terme l’activitat corresponent, perquè 
disposa de les autoritzacions o habilitacions empresarials o professionals corresponents i reuneix 
els requisits de col·legiació o inscripció o altres de semblants que puguin ser necessaris, i que no 
està incurs en prohibicions de contractar. 
 

3 En el supòsit de persones jurídiques pertanyents a un grup de societats, i als efectes de la 
valoració de la seva solvència econòmica, financera, tècnica o professional, es poden tenir en 
compte les societats que pertanyen al grup, sempre que la persona jurídica en qüestió acrediti 
que tindrà efectivament a la seva disposició, durant el termini a què es refereix l’apartat 2 de 
l’article 82, els mitjans de les societats necessàries esmentades per a l’execució dels contractes.  
 
En el cas de posada a disposició de mitjans personals, aquesta circumstància ha de ser 
compatible en tot cas amb les disposicions aplicables en matèria laboral i de dret del treball, i 
han de disposar del consentiment dels treballadors afectats.  
 
El supòsit que preveu el present apartat no pot comportar, en cap cas, la posada a disposició 
exclusivament de mitjans personals. 
 

4 Es denega la classificació d’aquelles empreses de les quals, a la vista de les persones que les 
regeixen o d’altres circumstàncies, es pugui presumir que són continuació o que deriven, per 
transformació, fusió o successió, d’altres d’afectades per una prohibició de contractar. 
 

5 En les obres la naturalesa de les quals es correspongui amb alguns dels tipus establerts com a 
subgrup i no presentin singularitats diferents de les normals i generals a la seva classe, només 
s’ha d’exigir la classificació en el subgrup genèric corresponent. Quan, en el cas anterior, les 
obres presentin singularitats no normals o generals a les de la seva classe i sí, en canvi, 
assimilables a tipus d’obra corresponents a altres subgrups diferents del principal, l’exigència de 
classificació també s’estén a aquests subgrups amb les limitacions següents:  
 
a) El nombre de subgrups exigibles, excepte casos excepcionals, no pot ser superior a quatre.  

 
a) b) L’import de l’obra parcial que per la seva singularitat doni lloc a l’exigència de classificació 

en el subgrup corresponent ha de ser superior al 20 per 100 del preu total del contracte, 
excepte casos excepcionals, que s’han d’acreditar raonadament en els plecs. 
 

2.2.2.- Competència per la classificació 

 

Article 80. Acords o decisions de classificació: competència, eficàcia, recurs i classificacions 
divergents. 
1 Els acords relatius a la classificació de les empreses els han d’adoptar, amb eficàcia general 

enfront de tots els òrgans de contractació, les comissions classificadores de la Junta Consultiva 
de Contractació Pública de l’Estat. Aquests acords poden ser objecte de recurs d’alçada davant el 
ministre d’Hisenda i Funció Pública. 
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2 Els òrgans competents de les comunitats autònomes poden adoptar decisions sobre classificació 
de les empreses que són eficaces, únicament, als efectes de contractar amb la comunitat 
autònoma que les hagi adoptat, amb les entitats locals incloses en el seu àmbit territorial, i amb 
els ens, organismes i entitats del sector públic dependents d’una i altres.  
 
En l’adopció d’aquests acords, s’han de respectar, en tot cas, les regles i els criteris que 
estableixen aquesta Llei i les seves disposicions de desplegament. No obstant això, una empresa 
no pot disposar simultàniament d’una classificació en un determinat grup o subgrup atorgada per 
les comissions classificadores de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat i per una o 
més comunitats autònomes, o per dues o més comunitats autònomes, amb diferents categories 
de classificació.  
 
A aquest efecte, les empreses han d’indicar en les seves sol·licituds de classificació o de revisió 
de classificació les classificacions que tenen vigents i que hagin estat atorgades per altres 
administracions diferents d’aquella a la qual dirigeixen la seva sol·licitud, i no es pot atorgar a 
l’empresa sol·licitant una categoria superior en cap subgrup a aquella de què ja disposi, atorgada 
per qualsevol altra Administració, en el subgrup esmentat.  
 
S’han d’articular per reglament els mecanismes necessaris per evitar la coexistència 
sobrevinguda de classificacions en vigor contradictòries per a una mateixa empresa en un mateix 
grup o subgrup de classificació. 
 

 

Article 81. Inscripció registral de la classificació.  
Els acords relatius a la classificació de les empreses que han adoptat les comissions classificadores de 
la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat s’han d’inscriure d’ofici en el Registre oficial de 
licitadors i empreses classificades del sector públic.  
 
Els acords relatius a la classificació de les empreses que han adoptat els òrgans competents de les 
comunitats autònomes que hagin assumit aquesta competència s’han d’inscriure d’ofici en el Registre 
de licitadors de la comunitat autònoma respectiva, si disposa d’aquest Registre, i l’òrgan que els va 
adoptar els ha de comunicar al Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic 
per a la seva inscripció. 
 

 

 

2.2.3.- Revisió acord de classificació.     

 

Article 82. Termini de vigència i revisió de les classificacions. 
3 La classificació és revisable a petició dels interessats o d’ofici per l’Administració quan variïn les 

circumstàncies que es tenen en compte per concedir-la. 
4 En tot cas, l’empresari està obligat a posar en coneixement de l’òrgan competent en matèria de 

classificació qualsevol variació en les circumstàncies que s’hagin tingut en compte per concedir-la 
que pugui donar lloc a la seva revisió.  
 
L’omissió d’aquesta comunicació fa incórrer l’empresari en la prohibició de contractar que preveu 
la lletra e) de l’apartat 1 de l’article 71. 

 

Article 83. Comprovació dels elements de la classificació. 
Els òrgans competents en matèria de classificació poden sol·licitar en qualsevol moment els documents 
de les empreses classificades o pendents de classificació que considerin necessaris per comprovar les 
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declaracions i els fets manifestats per aquestes en els expedients que tramitin, així com demanar un 
informe a qualsevol òrgan de les administracions públiques sobre aquests aspectes. 
 

 

 

2.2.4.- Durada de la classificació 

 

Article 82. Termini de vigència i revisió de les classificacions. 
1 La classificació de les empreses té una vigència indefinida mentre l’empresari mantingui les 

condicions i circumstàncies en què es va basar la seva concessió. 
 

2 No obstant això, i sense perjudici del que assenyalen l’apartat 3 d’aquest article i l’article 
següent, per a la conservació de la classificació s’ha de justificar anualment el manteniment de la 
solvència econòmica i financera i, cada tres anys, el de la solvència tècnica i professional, i a 
aquest efecte l’empresari ha d’aportar la declaració responsable corresponent o, si no n’hi ha, la 
documentació actualitzada en els termes que s’estableixin per reglament.  
 
La no-aportació en els terminis que s’estableixin per reglament de les declaracions o documents 
als quals es refereix el paràgraf anterior dona lloc a la suspensió automàtica de les classificacions 
que es tinguin, així com a l’obertura d’un expedient de revisió de classificació.  
 
La suspensió de les classificacions s’aixeca per l’aportació de les declaracions o documents 
esmentats, si encara no s’ha comunicat a l’interessat l’inici de l’expedient de revisió, o per l’acord 
de revisió de classificació adoptat per l’òrgan competent, en cas contrari. 
 

 
 

3.- De les Garanties exigibles pels contractes amb l’administració. 

 

3.1.- Prestació de les garanties segons les diferents classes de contractes 

 

3.1.1- Garanties provisionals 

 

Article 106. Exigència i règim de la garantia provisional. 
1 En el procediment de contractació no és procedent l’exigència d’una garantia provisional, excepte 

quan de manera excepcional l’òrgan de contractació, per motius d’interès públic, ho consideri 
necessari i ho justifiqui motivadament en l’expedient.  
 
En aquest últim cas, es pot exigir als licitadors la constitució prèvia d’una garantia que respongui 
del manteniment de les seves ofertes fins a la perfecció del contracte. 
 

2 En els casos en què l’òrgan de contractació hagi acordat l’exigència de garantia provisional, en 
els plecs de clàusules administratives particulars se n’ha de determinar l’import, que no pot ser 
superior a un 3 per 100 del pressupost base de licitació del contracte, exclòs l’impost sobre el 
valor afegit i el règim de la seva devolució. 
 
La garantia provisional es pot prestar en alguna o algunes de les formes que preveu l’apartat 1 
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de l’article 108.  
 
En el cas de divisió en lots, la garantia provisional s’ha de fixar tenint en compte exclusivament 
l’import dels lots per als quals el licitador presentarà oferta i no en funció de l’import del 
pressupost total del contracte. 
 
En els acords marc i en els sistemes dinàmics d’adquisició, l’import de la garantia provisional, si 
s’exigeix, el fixa a un tant alçat l’Administració pública, sense que en cap cas no pugui superar el 
3 per 100 del valor estimat del contracte. 
 

3 Quan s’exigeixin garanties provisionals, aquestes s’han de dipositar, en les condicions que les 
normes de desplegament d’aquesta Llei estableixin, de la manera següent:  
 
a) A la Caixa General de Dipòsits o a les seves sucursals enquadrades en les delegacions 

d’Economia i Hisenda, o a la caixa o establiment públic equivalent de les comunitats 
autònomes o entitats locals contractants davant les quals hagin de tenir efecte quan es tracti 
de garanties en efectiu.  
 

b) Davant l’òrgan de contractació, quan es tracti de certificats d’immobilització de valors 
anotats, d’avals o de certificats d’assegurança de caució. 

 
4 La garantia provisional s’extingeix automàticament i s’ha de tornar als licitadors immediatament després de la 

perfecció del contracte. En tot cas, la garantia provisional s’ha de tornar al licitador seleccionat com a 
adjudicatari quan hagi constituït la garantia definitiva, i l’import de la garantia provisional es pot aplicar a la 
definitiva o procedir a una nova constitució d’aquesta última. 
 

 

 

3.1.2.- Garanties definitives 

 

Article 107. Exigència de la garantia definitiva. 
1 Llevat del que disposen els apartats 4 i 5, els licitadors que, en les licitacions dels contractes que 

subscriguin les administracions públiques, presentin les millors ofertes de conformitat amb el que 
disposa l’article 145, han de constituir a disposició de l’òrgan de contractació una garantia d’un 5 
per 100 del preu final ofert per aquells, exclòs l’impost sobre el valor afegit.  
 
En el cas dels contractes amb preus provisionals a què es refereix l’apartat 7 de l’article 102, el 
percentatge es calcula amb referència al preu màxim fixat, exclòs l’impost sobre el valor afegit.  
 
No obstant això, un cop tingudes en compte les circumstàncies concurrents en el contracte, 
l’òrgan de contractació pot eximir l’adjudicatari de l’obligació de constituir una garantia 
definitiva, i ho ha de justificar adequadament en el plec de clàusules administratives particulars, 
especialment en el cas de subministraments de béns consumibles el lliurament i la recepció dels 
quals s’hagi d’efectuar abans del pagament del preu, i els contractes que tinguin per objecte la 
prestació de serveis socials o la inclusió social o laboral de persones pertanyents a col·lectius en 
risc d’exclusió social, així com en els contractes privats de l’Administració als quals es refereixen 
els punts 1r i 2n de la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 25 d’aquesta Llei. Aquesta exempció no 
és possible en el cas de contractes d’obres ni de concessió d’obres. 
 

3 Quan el preu del contracte es formuli en funció de preus unitaris, l’import de la garantia que s’ha 
de constituir es fixa tenint en compte el pressupost base de licitació, IVA exclòs. 
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4 En la concessió d’obres i en la concessió de serveis l’import de la garantia definitiva el fixa en 
cada cas l’òrgan de contractació en el plec de clàusules administratives particulars, en funció de 
la naturalesa, importància i durada de la concessió de què es tracti. 
 

5 Els plecs que regeixin els acords marc i els sistemes dinàmics d’adquisició han d’establir si la 
garantia definitiva la fixa de manera estimativa l’Administració o es fixa per a cada contracte 
basat en relació amb el seu import d’adjudicació.  
 
Si s’opta per la constitució d’una garantia definitiva general de l’acord marc o del sistema 
dinàmic d’adquisició fixada de manera estimativa per l’Administració, quan la suma dels imports, 
IVA exclòs, dels contractes basats en els acords marc o sistemes dinàmics d’adquisició excedeixi 
el doble de la quantitat resultant de capitalitzar al 5 per 100 l’import de la garantia definitiva, 
aquesta s’ha d’incrementar en una quantia equivalent.  
 
La garantia definitiva a què es refereixen els paràgrafs anteriors ha de respondre respecte dels 
incompliments tant de l’acord marc i dels sistemes dinàmics d’adquisició, com del contracte 
basat o específic de què es tracti. 
 

 

Article 108. Garanties definitives admissibles. 
1 Les garanties definitives que exigeixen els contractes subscrits amb les administracions 

públiques es poden prestar en alguna o algunes de les formes següents:  
 
a) En efectiu o en valors, que en tot cas són de deute públic, amb subjecció, en cada cas, a les 

condicions que estableixen les normes de desplegament d’aquesta Llei.  
 
L’efectiu i els certificats d’immobilització dels valors anotats s’han de dipositar a la Caixa General de 
Dipòsits o a les seves sucursals enquadrades en les delegacions d’Economia i Hisenda, o a les caixes o 
establiments públics equivalents de les comunitats autònomes o entitats locals contractants davant les 
quals hagin de tenir efectes, en la forma i amb les condicions que les normes de desplegament d’aquesta 
Llei estableixin, sense perjudici del que disposa per als contractes que se subscriguin a l’estranger.  
 

b) Mitjançant un aval, prestat en la forma i les condicions que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei per algun dels bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit, 
establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a 
Espanya, que s’ha de dipositar en els establiments que assenyala la lletra a) anterior.  
 

c) Mitjançant un contracte d’assegurança de caució, subscrit en la forma i les condicions que les 
normes de desplegament d’aquesta Llei estableixin, amb una entitat asseguradora 
autoritzada per operar en el ram. El certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els 
establiments que assenyala la lletra a) anterior. 

 
2 Quan així ho prevegin els plecs de clàusules administratives particulars, la garantia definitiva en 

els contractes d’obres, subministraments i serveis, així com en els de concessió de serveis quan 
les tarifes les aboni l’administració contractant, es pot constituir mitjançant retenció en el preu. 
El plec de clàusules administratives particulars ha de fixar la forma i les condicions de la 
retenció. 
 

3 L’acreditació de la constitució de la garantia definitiva es pot fer mitjançant mitjans electrònics. 
 

 

 

3.1.3.- Garanties especials i complementàries 
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Article 107. Exigència de la garantia definitiva. 
2 En casos especials, l’òrgan de contractació pot establir en el plec de clàusules administratives 

particulars que, a més de la garantia a què es refereix l’apartat anterior, se’n presti una de 
complementària de fins a un 5 per 100 del preu final ofert pel licitador que va presentar la millor 
oferta de conformitat amb el que disposa l’article 145, exclòs l’impost sobre el valor afegit, i la 
garantia total pot arribar a un 10 per 100 del preu esmentat.  
 
A aquests efectes es considera que constitueixen casos especials els contractes en què, a causa 
del risc que en virtut d’ells assumeix l’òrgan de contractació, per la seva naturalesa especial, 
règim de pagaments o condicions del compliment del contracte, sigui aconsellable incrementar el 
percentatge de la garantia definitiva ordinària a què es refereix l’apartat anterior, fet que s’ha 
d’acordar mitjançant una resolució motivada.  
 
En particular, es pot preveure la presentació d’aquesta garantia complementària per als casos en 
què l’oferta de l’adjudicatari resulti inicialment incursa en presumpció d’anormalitat. 
 

 

 

3.1.4.- Excepció a la constitució de garantia definitiva 

 

Article 107. Exigència de la garantia definitiva. 
1 Llevat del que disposen els apartats 4 i 5, els licitadors que, en les licitacions dels contractes que subscriguin les 

administracions públiques, presentin les millors ofertes de conformitat amb el que disposa l’article 145, han de constituir 
a disposició de l’òrgan de contractació una garantia d’un 5 per 100 del preu final ofert per aquells, exclòs l’impost sobre 
el valor afegit.  
 
En el cas dels contractes amb preus provisionals a què es refereix l’apartat 7 de l’article 102, el percentatge es calcula 
amb referència al preu màxim fixat, exclòs l’impost sobre el valor afegit.  
 
No obstant això, un cop tingudes en compte les circumstàncies concurrents en el contracte, 
l’òrgan de contractació pot eximir l’adjudicatari de l’obligació de constituir una garantia 
definitiva, i ho ha de justificar adequadament en el plec de clàusules administratives particulars, 
especialment en el cas de subministraments de béns consumibles el lliurament i la recepció dels 
quals s’hagi d’efectuar abans del pagament del preu, i els contractes que tinguin per objecte la 
prestació de serveis socials o la inclusió social o laboral de persones pertanyents a col·lectius en 
risc d’exclusió social, així com en els contractes privats de l’Administració als quals es refereixen 
els punts 1r i 2n de la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 25 d’aquesta Llei. Aquesta exempció no 
és possible en el cas de contractes d’obres ni de concessió d’obres. 
 

 

 

3.2 Constitució i efectes de les garanties definitives  
 
 
3.2.1 Constitució de les garanties. 
 
 

Article 109. Constitució, reposició i reajustament de garanties. 
1  

El licitador que hagi presentat la millor oferta de 
 
L’article 145 es cita a la pàgina 12 
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conformitat amb el que disposa l’article 145 ha 
d’acreditar, en el termini que assenyala 
l’apartat 2 de l’article 150, la constitució de la 
garantia definitiva.  

 
L’apartat 2 de l’art. 150 es cita a la pàgina 22 

 Si no compleix aquest requisit per causes que li són imputables, l’Administració no ha d’efectuar 
l’adjudicació a favor seu, i és aplicable el que disposa el penúltim paràgraf de l’apartat 2 de 
l’article 150. 
 

2 En cas que es facin efectives sobre la garantia definitiva les penalitats o indemnitzacions 
exigibles al contractista, aquest ha de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que 
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució; en cas contrari, incorre en causa de 
resolució. 
 

4 Quan la garantia definitiva s’hagi constituït mitjançant un contracte d’assegurança de caució i la 
durada del contracte excedeixi els cinc anys, el contractista pot presentar com a garantia 
definitiva un contracte d’assegurança de caució de termini inferior al de durada del contracte, i 
en aquest cas està obligat, amb una antelació mínima de dos mesos al venciment del contracte 
d’assegurança de caució, a prestar una nova garantia o bé a prorrogar el contracte 
d’assegurança de caució i a acreditar-ho a l’òrgan de contractació. En cas contrari, es confisca la 
garantia definitiva per aplicació de l’article 110.c). 
 

 

 

3.2.2  Reajustament de les garanties 
 

Article 109. Constitució, reposició i reajustament de garanties. 
3 Quan, com a conseqüència d’una modificació del contracte, el seu preu experimenti variació, la 

garantia s’ha de reajustar perquè mantingui la proporció deguda amb el nou preu modificat, en 
el termini de quinze dies comptats des de la data en què es notifiqui a l’empresari l’acord de 
modificació.  
 
A aquests efectes no es consideren les variacions de preu que es produeixin com a conseqüència 
d’una revisió d’aquest de conformitat amb el que assenyala el capítol II del títol III d’aquest 
llibre. 
 

 
 

3.2.3  Efectes de les garanties 
 

Article 110. Responsabilitats a què estan afectes les garanties. 
La garantia definitiva únicament respon dels conceptes següents: 
 
a) De l’obligació de formalitzar el contracte dins el termini, de 

conformitat amb el que disposa l’article 153. 
 

 
L’article 153 es cita a la pàgina 22 

b) De les penalitats imposades al contractista de conformitat 
amb l’article 192 d’aquesta Llei. 
 

 
L’article 192 es cita a la pàgina 7 

c) De l’execució correcta de les prestacions que preveu el contracte, incloses les millores que hagi 
ofert el contractista i hagi acceptat l’òrgan de contractació, de les despeses originades a 
l’Administració per la demora del contractista en el compliment de les seves obligacions, i dels 
danys i perjudicis ocasionats a aquesta amb motiu de l’execució del contracte o pel seu 
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incompliment, quan no en sigui procedent la resolució.  
 

d) De la confiscació que es pot decretar en els casos de resolució del contracte, d’acord amb el que 
estableixin aquest contracte o aquesta Llei.  
 

e) A més, en els contractes d’obres, de serveis i de subministraments, la garantia definitiva ha de 
respondre de la inexistència de vicis o defectes dels béns construïts o subministrats o dels serveis 
prestats durant el termini de garantia que s’hagi previst en el contracte. 

 
 

 

3.2.4.- Responsabilitats de les garanties. Preferència en l’execució  

 

Article 113. Preferència en l’execució de garanties. 
1 Per fer efectives les garanties, tant provisionals com definitives, l’Administració contractant té 

preferència sobre qualsevol altre creditor, sigui quina sigui la seva naturalesa i el títol del qual 
derivi el seu crèdit. 
 

2 Quan la garantia no sigui suficient per cobrir les responsabilitats a les quals està afecta, 
l’Administració ha de procedir a cobrar la diferència mitjançant el procediment administratiu de 
constrenyiment, d’acord amb el que estableixen les normes de recaptació. 
 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
Sense perjudici del que 
estableix l’article 90 de la 
Llei 22/2003, de 9 de juliol, 
concursal, en el cas de 
concurs els crèdits derivats 
de les obligacions «ex lege» 
o els sorgits en virtut 
d’actes administratius tenen 
la consideració de crèdits 
amb privilegi general de 
conformitat amb el que 
estableix l’article 91.4 de la 
Llei 22/2003. 

Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal. 
Artículo 90. Créditos con privilegio especial. 

1. Son créditos con privilegio especial: 
1.º Los créditos garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o 

con prenda sin desplazamiento, sobre los bienes o derechos hipotecados o pignorados. 
2.º Los créditos garantizados con anticresis, sobre los frutos del inmueble gravado. 
3.º Los créditos refaccionarios, sobre los bienes refaccionados, incluidos los de los 

trabajadores sobre los objetos por ellos elaborados mientras sean propiedad o estén en 
posesión del concursado. 

4.º Los créditos por contratos de arrendamiento financiero o de compraventa con precio 
aplazado de bienes muebles o inmuebles, a favor de los arrendadores o vendedores y, en su 
caso, de los financiadores, sobre los bienes arrendados o vendidos con reserva de dominio, 
con prohibición de disponer o con condición resolutoria en caso de falta de pago. 

5.º Los créditos con garantía de valores representados mediante anotaciones en cuenta, 
sobre los valores gravados. 

6.º Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los 
bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se 
tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para 
gozar de privilegio sobre los créditos pignorados. 

Los créditos garantizados con prenda constituida sobre créditos futuros sólo gozarán de 
privilegio especial cuando concurran los siguientes requisitos antes de la declaración de 
concurso: 

a) Que los créditos futuros nazcan de contratos perfeccionados o relaciones jurídicas 
constituidas con anterioridad a dicha declaración. 

b) Que la prenda esté constituida en documento público o, en el caso de prenda sin 
desplazamiento de la posesión, se haya inscrito en el registro público competente. 

c) Que, en el caso de créditos derivados de la resolución de contratos de concesión de 
obras o de gestión de servicios públicos, cumplan, además, con lo exigido en el artículo 261.3 
del texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

2. Para que los créditos mencionados en los números 1.º a 5.º del apartado anterior 
puedan ser clasificados con privilegio especial, la respectiva garantía deberá estar constituida 
con los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a 
terceros, salvo que se trate de hipoteca legal tácita o de los refaccionarios de los trabajadores. 

3. El privilegio especial solo alcanzará la parte del crédito que no exceda del valor de la 
respectiva garantía que conste en la lista de acreedores, calculada de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado 5 del artículo 94. El importe del crédito que exceda del reconocido como 
privilegiado especial será calificado según su naturaleza. 

 
Artículo 91. Créditos con privilegio general. 
Son créditos con privilegio general: 
4. Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad 
Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del 
privilegio general del número 2.º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el 
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conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la 
Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe. 
 

 

 

3.2.5.- Devolució i cancel·lació de la garantia definitiva 

 

Article 111. Devolució i cancel·lació de les garanties definitives. 
1 La garantia no s’ha de tornar o cancel·lar fins que s’hagi produït el venciment del termini de 

garantia i complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que se’n declari la 
resolució sense culpa del contractista. 
 

2 Un cop aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no resulten 
responsabilitats, s’ha de tornar la garantia constituïda o s’ha de cancel·lar l’aval o assegurança 
de caució.  
 
L’acord de devolució s’ha d’adoptar i notificar a l’interessat en el termini de dos mesos des de la 
finalització del termini de garantia.  
 
Un cop transcorregut aquest termini, l’Administració ha d’abonar al contractista la quantitat 
deguda incrementada amb l’interès legal del diner corresponent al període transcorregut des del 
venciment del termini esmentat fins a la data de la devolució de la garantia, si aquesta no s’ha 
fet efectiva per causa imputable a l’Administració. 
 

3 En el supòsit de recepció parcial, el contractista només pot sol·licitar la devolució o cancel·lació 
de la part proporcional de la garantia quan així ho autoritzi expressament el plec de clàusules 
administratives particulars. 
 

4 En els casos de cessió de contractes, no s’ha de procedir a la devolució o cancel·lació de la 
garantia prestada pel cedent fins que no estigui constituïda formalment la del cessionari. 
 

5 Si, un cop transcorregut un any des de la data de terminació del contracte, i vençut el termini de 
garantia, no han tingut lloc la recepció formal i la liquidació per causes no imputables al 
contractista, s’ha de procedir, sense més demora, a la devolució o cancel·lació de les garanties 
una vegada depurades les responsabilitats a què es refereix l’article 110. 
 

  
 
Quan el valor estimat 
del contracte sigui 
inferior a 1.000.000 
d’euros, si es tracta de 
contractes d’obres, o a 
100.000 euros, en el 
cas d’altres contractes, 
o quan les empreses 
licitadores reuneixin 
els requisits de petita 
o mitjana empresa, 
definida segons el que 
estableix el Reglament 
(CE) núm. 800/2008 
de la Comissió, de 6 
d’agost de 2008, pel 

VERSIÓN CONSOLIDADA DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA. 
 
Artículo 107 (antiguo artículo 87 TCE) 1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán 
incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales 
entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo 
cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas 
empresas o producciones.  
2. Serán compatibles con el mercado interior:  
a) las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, siempre que se otorguen 
sin discriminaciones basadas en el origen de los productos;  
b) las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros 
acontecimientos de carácter excepcional;  
c) las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de determinadas regiones de la 
República Federal de Alemania, afectadas por la división de Alemania, en la medida en que sean 
necesarias para compensar las desventajas económicas que resultan de tal división. Cinco años 
después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Consejo podrá adoptar, a propuesta de la 
Comisión, una decisión por la que se derogue la presente letra.  
3. Podrán considerarse compatibles con el mercado interior:  
a) las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida 
sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo, así como el de las 
regiones contempladas en el artículo 349, habida cuenta de su situación estructural, económica y 
social;  
b) las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o 
destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro; 
ES 30.3.2010 Diario Oficial de la Unión Europea C 83/91 
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qual es declaren 
determinades 
categories d’ajuda 
compatibles amb el 
mercat comú en 
aplicació dels articles 
107 i 108 del Tractat 
de funcionament de la 
Unió Europea, i no 
estiguin controlades 
directament o 
indirectament per una 
altra empresa que no 
compleixi aquests 
requisits, el termini es 
redueix a sis mesos. 
 

c) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas 
regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al 
interés común;  
d) las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, cuando no alteren las 
condiciones de los intercambios y de la competencia en la Unión en contra del interés común;  
e) las demás categorías de ayudas que determine el Consejo por decisión, tomada a propuesta de la 
Comisión.  
 
Artículo 108 (antiguo artículo 88 TCE) 1. La Comisión examinará permanentemente, junto con los 
Estados miembros, los regímenes de ayudas existentes en dichos Estados. Propondrá a éstos las 
medidas apropiadas que exija el desarrollo progresivo o el funcionamiento del mercado interior.  
2. Si, después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones, la 
Comisión comprobare que una ayuda otorgada por un Estado o mediante fondos estatales no es 
compatible con el mercado interior en virtud del artículo 107, o que dicha ayuda se aplica de manera 
abusiva, decidirá que el Estado interesado la suprima o modifique en el plazo que ella misma 
determine.  
Si el Estado de que se trate no cumpliere esta decisión en el plazo establecido, la Comisión o cualquier 
otro Estado interesado podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no 
obstante lo dispuesto en los artículos 258 y 259.  
A petición de un Estado miembro, el Consejo podrá decidir, por unanimidad y no obstante lo dispuesto 
en el artículo 107 o en los reglamentos previstos en el artículo 109, que la ayuda que ha concedido o 
va a conceder dicho Estado sea considerada compatible con el mercado interior, cuando circunstancias 
excepcionales justifiquen dicha decisión. Si, con respecto a esta ayuda, la Comisión hubiere iniciado el 
procedimiento previsto en el párrafo primero del presente apartado, la petición del Estado interesado 
dirigida al Consejo tendrá por efecto la suspensión de dicho procedimiento hasta que este último se 
haya pronunciado sobre la cuestión.  
Sin embargo, si el Consejo no se hubiere pronunciado dentro de los tres meses siguientes a la 
petición, la Comisión decidirá al respecto.  
3. La Comisión será informada de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas con la 
suficiente antelación para poder presentar sus observaciones. Si considerare que un proyecto no es 
compatible con el mercado interior con arreglo al artículo 107, la Comisión iniciará sin demora el 
procedimiento previsto en el apartado anterior. El Estado miembro interesado no podrá ejecutar las 
medidas proyectadas antes que en dicho procedimiento haya recaído decisión definitiva. 
ES C 83/92 Diario Oficial de la Unión Europea 30.3.2010 
4. La Comisión podrá adoptar reglamentos relativos a las categorías de ayudas públicas sobre las que 
el Consejo haya determinado, con arreglo al artículo 109, que pueden quedar exentas del 
procedimiento establecido en el apartado 3 del presente artículo. 
 

 

 

3.3.- Garanties prestades per tercers  

 

Article 112. Règim de les garanties prestades per tercers. 
1 Les persones o entitats diferents del contractista que prestin 

garanties a favor d’aquest no poden utilitzar el benefici d’excussió a 
què es refereixen els articles 1.830 i concordants del Codi civil. 
 

Artículo 1830 Código Civil 
 
El fiador no puede ser compelido a 
pagar al acreedor sin hacerse antes 
excusión de todos los bienes del 
deudor. 
 

2 L’avalador o assegurador es considera part interessada en els procediments que afectin la 
garantia prestada, en els termes que preveu la legislació vigent en matèria de procediment 
administratiu comú. 
 

3 En el contracte d’assegurança de caució s’apliquen les normes següents:  
 
a) Tenen la condició de prenedor de l’assegurança el contractista, i la d’assegurat 

l’Administració contractant.  
 

b) La falta de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no dona dret a 
l’assegurador a resoldre el contracte, ni extingeix l’assegurança, ni suspèn la cobertura, ni 
allibera l’assegurador de la seva obligació, en cas que aquest hagi de fer efectiva la 
garantia.  

 
c) L’assegurador no pot oposar a l’assegurat les excepcions que li puguin correspondre contra 

el prenedor de l’assegurança. 
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3.4.- Garanties exigibles en altres contractes del sector públic 

 

Article 114. Supòsits i règim. 
1 En els contractes que subscriguin les entitats del sector públic que no tinguin la consideració 

d’administracions públiques, els òrgans de contractació poden exigir la prestació d’una garantia 
als licitadors o candidats, per respondre del manteniment de les seves ofertes fins a l’adjudicació 
i, si s’escau, formalització del contracte, o a l’adjudicatari, per assegurar l’execució correcta de la 
prestació. 
 

2 L’import de la garantia, que es pot presentar en alguna de les formes que preveu l’article 108, 
sense que sigui necessària la seva constitució a la Caixa General de Dipòsits, així com el règim 
de la seva devolució o cancel·lació, els ha d’establir l’òrgan de contractació, ateses les 
circumstàncies i característiques del contracte, sense que pugui sobrepassar els límits que 
estableixen els articles 106.2 i 107.2, segons el cas. 
 

 


