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LES ACTUACIONS  RELATIVES A LA CONTRACTACIÓ PRÈVIES A 
L’ADJUDICACIÓ 
 
 
I.- LA CONFIGURACIÓ GENERAL DE LA CONTRACTACIÓ 
 
1- Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Regulat a l’art. 28 LCSP, i afecta a tot el sector públic. Només es poden celebrar aquells 
contractes que siguin necessaris per al compliment i realització dels fins institucionals 
dels ens, organismes i entitats del sector públic. 
 
Per tant, s’han de determinar amb precisió deixant-ne constància a la documentació 
preparatòria: 
 

- La naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el 
contracte projectat. 

- La idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer aquelles necessitats. 
 
L’article 28 LCSP també fa referència al principi d’eficiència, afavorint l’agilitació de 
tràmits, incorporant consideracions socials, mediambientals i d’innovació, i promovent 
la participació de petites i mitjanes empreses. 
 
També preveu, amb caràcter preceptiu, que les entitats del sector públic han de 
programar l’activitat de contractació pública, es desenvolupi en un exercici 
pressupostari o en períodes plurianuals. Han de donar a conèixer el seu pla de 
contractació de forma anticipada mitjançant un anunci d’informació prèvia que reculli, 
al menys, aquells contractes subjectes a regulació harmonitzada. S’han de publicar o en 
el DOUE, o en el perfil del contractant. 
 
 
2.- Termini de durada dels contractes i d’execució de la prestació 
 
D’acord amb l’article 29  LCSP, el termini de durada dels contractes s’ha de fixar 
atenent a la naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la 
necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la seva realització. Es poden 
preveure una o més pròrrogues, que s’han d’aprovar per l’òrgan de contractació i són 
obligatòries per l’empresari. 
 
Les durades previstes en aquest article són: 
 

- Els contractes de subministrament i de serveis de prestació successiva tindran 
una durada màxima de 5 anys, pròrrogues incloses. No obstant, 
excepcionalment, es podrà preveure un termini superior si així ho exigeix el 
període de recuperació de les inversions directament relacionades amb el 
contracte, si aquesta amortització suposa un cost rellevant en la prestació del 
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servei, si les inversions no són susceptibles de ser utilitzades en la resta de 
l’activitat productiva del contractista, o la seva utilització sigui antieconòmica, 
 
Pel que fa a contractes de serveis de manteniment, efectuat conjuntament amb la 
compra del bé a mantenir, si aquest manteniment, per qüestions d’exclusivitat, 
només el pot efectuar l’empresa que subministra el bé, el termini del contracte 
pot ser equivalent al de la vida útil del bé adquirit. 
 
També podran tenir un termini superior els contractes de serveis relatius a 
serveis a les persones, quan sigui necessari per la continuïtat de tractaments a 
usuari. 
 
Finalment, es preveu també la pròrroga per aquells supòsits en els quals els 
contractes hagin vençut i encara no s’hagi formalitzat un nou contracte que en 
garanteixi la continuïtat. Aquesta pròrroga es podrà utilitzar si la manca de 
formalització ho és per esdeveniments imprevisibles produïts en el procediment 
d’adjudicació, i existeixin raons d’interès públic per no interrompre la prestació. 
El termini màxim de pròrroga és de 9 mesos, sempre que l’anunci de licitació 
del contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima de 3 mesos a la data de 
finalització del contracte originari. 
 
Els contractes de serveis complementaris a contractes d’obra o de 
subministrament, podran tenir un termini superior, que en cap cas pot excedir de 
la durada del contracte principal. 
 

- Contractes d’arrendament de béns mobles: 5 anys pròrrogues incloses. 
 

- Contractes de concessió d’obres i concessió de serveis: El termini ha de ser 
limitat i es calcula en funció de les obres i dels serveis objecte del contracte. En 
el cas que el termini sigui superior a 5 anys, la durada no pot excedir del temps 
raonable per tal que el concessionari recuperi les inversions realitzades, junt amb 
un rendiment sobre el capital invertit. 
 
En qualsevol cas, la seva durada, pròrrogues incloses no podrà se superior a: 
 

o 40 anys si comporten l’execució d’obres i explotació del servei. 
o 25 anys els contractes de concessió de serveis no relacionats amb la 

prestació de serveis sanitaris. 
o 10 anys els contractes de concessió de serveis relacionats amb la 

prestació de serveis sanitaris (excepte que també comportin l’execució 
‘bres. En aquest cas el termini són 40 anys). 
 

- Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any ni ser objecte 
de pròrroga. 
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3.- Execució directa de les prestacions per part de la pròpia administració. Els 
encàrrecs a mitjans propis “in House” 
 
Regulats als articles 30 a 33 LCSP. 
 
L’execució d’obres es pot realitzar pels  propis serveis o a través dels seus mitjans 
personals o reals o en col·laboració amb empreses particulars, quan les següents 
circumstàncies: 
 

 Que l’administració tingui fàbriques artesanals,  serveis tècnics o industrials 
suficientment aptes. Si és així, ha de ser  el mitjà normal d’execució. 

 Que l’administració estigui en possessió d’elements  auxiliars  utilitzables  a 
l’obra, i la seva utilització  suposi  una economia  superior al 5 % de l'import 
del pressupost o una  major celeritat 

 Que no hi hagin ofertes dels empresaris en licitació prèvia. 
 Execució d'obres d’emergència. 
 Execució d'obres d’impossible fixació del preu cert. 
 Quan s’hagi de substituir al contractista per no arribar a un acord sobre preus 

contradictoris. 
 Obres  de conservació i manteniment. 
 Excepcionalment, les obres definides en un avantprojecte 

 
La LCSP preveu la necessitat de la redacció del corresponent projecte, excepte en els 
casos d’emergència, obres de conservació i manteniment, i les definides en un 
avantprojecte.  
 
Un règim similar s’aplica a la fabricació de béns mobles (en tots els supòsits anteriors 
excepte els 3 últims). En el supòsit d’estar en possessió d’elements  auxiliars  ,  la seva 
utilització  ha de suposar  una economia  superior al 20 %  del pressupost del 
subministrament o una  major celeritat. 
 
Pel que fa als serveis, es prestaran normalment per la pròpia administració, excepte 
quan no disposi de mitjans suficients, i es justifiqui a l’expedient la necessitat d’efectuar 
un contracte de serveis. 
 
En el cas d’obres o fabricació de béns mobles, es poden efectuar contractes de 
col·laboració amb  empreses privades. A aquests contractes de col·laboració se’ls 
aplicarà el règim previst pel contracte d’obres o de subministraments. A més, la selecció 
de l’empresari col·laborador s’ha d’efectuar per qualsevol dels procediments previstos a 
l’art. 131 (obert, restringit, negociat i diàleg competitiu), excepte en els casos 
d’emergència.  
 
Quan les circumstàncies que justifiquen l’execució directa d’obres siguin les dos 
primeres (per estar en disposició de fàbriques artesanals,... o elements auxiliars que 
suposin economia o celeritat) ,  la contractació amb empreses col·laboradores no podrà 
superar el 60 % de l'import del projecte. 
 
Els encàrrecs a mitjans propis estan regulats a l’article 32 LCSP. Aquest preveu que els 
poders adjudicadors podran executar de manera directa obres, subministraments, 
serveis, concessions d’obra i concessions de serveis, a canvi d’una contraprestació 
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tarifària, mitjançant una persona jurídica qualificada com a mitjà propi personificat. 
Aquest encàrrec no tindrà la consideració de contracte. 
 
Per tenir la condició de mitjà propi personificat, s’han de complir tots i cadascun dels 
següents requisits: 
 

  El poder adjudicador ha de tenir sobre l’ens destinatari un control, directe o 
indirecte, similar al que tindria sobre els propis serveis o unitats. S’entendrà 
que es compleix aquest requisit quan li puguin efectuar encàrrecs d’execució 
obligatòria pel destinatari, per preveure-ho així els seus estatuts o acord de 
creació. La compensació s’efectuarà mitjançant tarifes aprovades per l’entitat 
pública que efectua l’encàrrec, però a partir del cost efectiu suportat pel 
destinatari de les activitats encarregades que se subcontractin a particulars, si 
aquests costos són inferiors al resultant d’aplicar les tarifes a les activitats 
subcontratades.. 

 Més del 80 % de les activitats de l’ens destinatari de l’encàrrec ho han de ser 
en l’exercici de les comeses confiades pel poder adjudicador. 

 Si l’ens destinatari té personalitat jurídica privada, la totalitat del seu capital 
o patrimoni ha de ser de titularitat o aportació pública. 

 La condició de mitjà propi personificat s’ha de reconèixer expressament en 
els seus estatuts o acord de creació. S’haurà de preveure, entre d’altres, que 
en cap cas podran participar en licitacions públiques convocades pel poder 
adjudicador del que depenen. 

 
L’apartat 4 de l’article 32 regula els mitjans propis personificats respecte de dos o més 
poders adjudicadors independents entre ells, de forma similar a la descrita. 
 
Els encàrrecs efectuats d’acord amb l’article 32 no tindran la consideració de contractes 
i hauran de complir les següents normes: 
 

 El mitjà propi personificat haurà de publicar a la plataforma de contractació 
corresponent la seva condició de tal, de quins poders adjudicadors l’ostenta, i 
els sectors d’activitat que pot executar per encàrrec. 

 L’encàrrec s’ha de formalitzar en un document que s’ha de publicar en el 
perfil del contractant, quan el seu import superi els 50.000 € IVA exclòs. La 
informació relativa als encàrrecs d’un import superior a 5.000 € s’haurà de 
publicar, al menys, trimestralment. 

 
Els negocis jurídics que els ens destinataris de l’encàrrec celebrin en execució del 
mateix, estan sotmesos a la LCSP d’acord amb la naturalesa de l’entitat que els celebri, 
el tipus i valor estimat del contracte. Si l’ens destinatari no té la condició de poder 
adjudicador, s’aplicarà el règim previst per a aquests als articles 316 a 322 LCSP.  
 
L’import de les prestacions parcials que el mitjà propi contracti amb tercers no pot 
superar el 50 % de la quantia de l’encàrrec. Aquesta limitació no serà aplicable als 
contractes d’obra celebrats per mitjans propis als que se’ls hagi encarregat una 
concessió, d’obra o de serveis, o quan la gestió de serveis públics s’efectuï mitjançant la 
creació d’entitats de dret públic o entitats de dret privat de capital íntegrament públic. 
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4.- Llibertat de pactes i perfeccionament del contracte. 
 
L’article 34 LCSP preveu que els contractes del sector públic poden incloure qualsevol 
pacte, clàusula i condició que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament 
jurídic o als principis de bona administració. 
 
El contingut mínim dels contractes està regulat a l’article 35: 
 

- Identificació de les parts. 
- Acreditació de la capacitat dels signants del contracte. 
- Definició de l’objecte i tipus del contracte, tenint en compte les consideracions 

socials, ambientals i d’innovació. 
- Referència a la legislació aplicable al contracte. 
- Enumeració dels documents que conformen el contracte, els quals es poden 

jerarquitzar segons ordre de prioritat en la seva aplicació en cas de conflicte. 
- Preu cert o manera de determinar-lo. 
- Durada del contracte i possibles pròrrogues. 
- Condicions de recepció, lliurament o admissió de les prestacions. 
- Condicions de pagament. 
- Supòsits en què procedeixi la modificació del contracte. 
- Supòsits en què procedeixi la resolució del contracte 
- Crèdit pressupostari o el programa o rúbrica comptable amb càrrec al qual 

s’abonarà el preu, si escau. 
- L’extensió objectiva i temporal del deure de confidencialitat que, si escau, 

s’imposi al contractista. 
- L’obligació de l’empresa contractista de complir, durant tot el període 

d’execució del contracte, les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu 
d’aplicació. 

 
El document contractual no podrà incloure estipulacions que estableixin drets i 
obligacions per a les parts diferents dels previstos en els plecs i, si escau, concretats en 
la proposició de l’adjudicatari o bé precisats en l’adjudicació. 
 
D’acord amb l’art. 36 LCSP, els contractes es perfeccionen amb la seva formalització. 
Les entitats del sector públic no poden contractar verbalment, excepte en els supòsits 
d’emergència. 
 
 
5.- Règim d’invalidesa 
 
L’art. 38  preveu com a supòsits d’invalidesa dels contractes celebrats pels poder 
adjudicadors, inclosos els subvencionats: 
 

- Quan concorri una causa que els invalidi d’acord amb el dret civil.  
- Els derivats de la il·legalitat de les clàusules dels contractes. 
- Els derivats de la il·legalitat dels seus actes preparatoris o el d’adjudicació, per 

concórrer causes de nul·litat o anul·labilitat de dret administratiu. 
 
Causes d’invalidesa de dret administratiu: 
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- Nul·litat: 
o Les de l’art. 47.1 L 39/2015. 
o Falta de capacitat d’obrar o de solvència econòmica financera, tècnica o 

professional de l’adjudicatari, la falta d’habilitació empresarial o 
professional, la falta de classificació 

o Que l’adjudicatari estigui en alguna de les prohibicions de contractar de 
l’art. 71. 

o La mancança o insuficiència de crèdit, excepte en els supòsits 
d’emergència. 

o La falta de publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant. 
o L’incompliment dels terminis per a la formalització dels contractes quan 

es compleixin els següents requisits (els dos): 
§ Per aquesta causa el licitador no hagi pogut interposar cap recurs 

contra els actes del procediment d’adjudicació. 
§ Concorri alguna infracció dels preceptes que regulen el 

procediment d’adjudicació del contractes que els impedeixi 
obtenir aquesta adjudicació. 

o Haver formalitzat el contracte havent-se interposat recurs especial en 
matèria de contractació, sense respectar la suspensió automàtica, o la 
mesura cautelar de suspensió. 

o L’incompliment de les normes establertes per a l’adjudicació de 
contractes basats en un acord marc o en un sistema dinàmic d’adquisició, 
quan aquest incompliment hagués determinat l’adjudicació del contracte 
a un altre licitador. 

o L’incompliment greu de els normes de la U.E. en matèria de contractació 
pública que comportés que el contracte no s’hagués adjudicat al 
contractista, declarat pel TJUE. 

 
- Anul·labilitat: La resta d’infraccions de l’ordenament jurídic. L’article 40 LCSP 

n’especifica 3 de concretes: 
o L’incompliment de les circumstàncies i requisits exigits per a la 

modificació dels contractes 
o Les disposicions, actes o resolucions que provinguin de qualsevol òrgan 

de les Administracions Públiques si atorguen avantatges a empreses que 
hagin contractat prèviament amb qualsevol administració  

o Els encàrrecs que acordin els poders adjudicadors per a l’execució 
directa de prestacions a través de mitjans propis si no s’observen els 
requisits fixats a l’article 32. 

 
La revisió d’ofici dels actes nuls o anul·lables, s’efectuarà d’acord amb els 
procediments previstos a la Llei 39/2015. L’article 41.2 estén la naturalesa ‘actes 
administratius als actes preparatoris i d’adjudicació dels contractes de les entitats del 
sector públic qe no siguin administracions públiques, així com els dels contractes 
subvencionats de l’article 23.  
 
Sense perjudici del que pugui establir la normativa autonòmica, serà competent per 
declarar la nul·litat o lesivitat, l’òrgan de contractació. Tot i això, s’ha de tenir present 
que l’article 22.2.k de la Llei 7/1985, atorga aquesta competència al ple. Quan es tracti 
d’entitats que no tinguin el caràcter d’administració pública, correspondrà declarar la 
nul·litat o la lesivitat al titular del departament, òrgan o organisme al que estigui 
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adscrita l’entitat. En el cas de contractes subvencionats, correspon al titular del 
departament, president o director de l’entitat que hagi atorgat la subvenció.  
 
Si no es determina el contrari, la competència per declarar la nul·litat o la lesivitat 
s’entendrà delegada conjuntament amb la competència per contractar. No obstant, 
aquesta delegació no afectarà la facultat per acordar una indemnització com a 
conseqüència de l’anul·lació, que s’haurà de resoldre per l’òrgan delegant. En aquest 
cas tant l’anul·lació com la indemnització la resoldran l’òrgan delegant, sense necessitat 
d’advocació. 
 
La declaració de nul·litat dels actes preparatoris del contracte o de l’adjudicació, quan 
sigui ferma, comporta la nul·litat del contracte, que entrarà en fase de liquidació. La part 
culpable haurà d’indemnitzar a la contrària dels danys i perjudicis soferts. No obstant, si 
la nul·litat produís un trastorn greu al servei públic, es podrà disposar la continuació 
dels efectes del contracte fins que s’adoptin les mesures urgents per evitar el perjudici. 
 
 
6.- Recurs especial en matèria de contractació 
 
Regulat als articles 44 i següents: 
 
Són susceptibles de recurs especial els següents contractes:  

 
- Els contractes d’obra de valor estimat superior a 3.000.000 € 
- Els contractes de subministrament i de serveis de valor estimat superior a 

100.000 €. 
- Els acords marc i sistemes dinàmics de contractació que tinguin per objecte la 

celebració d’algun dels contractes abans descrits. 
- Les concessions d’obra o de serveis de valor estimat superior a 3.000.000 €. 
- Els contractes administratius especials quan no sigui possible fixar el preu de 

licitació o quan el seu valor estimat sigui superior als 100.000 €. 
- Els contractes subvencionats de l’article 23 LCSP. 
- Els encàrrecs a mitjans propis quan no sigui possible fixar el preu de licitació o 

quan el seu valor estimat sigui superior als 100.000 €. 
 
La impugnació de la resta de contactes, d’acord amb l’article 44.6, s’efectuarà seguint 
els tràmits de la Llei 39/2015. Si les actuacions es realitzen per poders adjudicadors que 
no siguin administració pública, s’impugnaran també en via administrativa pels tràmits 
de la Llei 39/2015, davant el departament, òrgan o ens al que estigui adscrit o al que li 
correspongui la tutela. Si l’entitat està vinculada a més d’una administració, serà 
competent l’òrgan corresponent de la que ostenti el control o participació majoritària. 

 
El recurs té el caràcter de potestatiu i gratuït i es pot interposar contra els següents actes: 
 

- Els anuncis de licitació 
- Els plecs i els documents contractuals que fixin les condicions que han de regir 

la contractació. 
- Els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que 

decideixin directament o indirecta sobre l’adjudicació, determinin la 
impossibilitat de continuar el procediment (els de la mesa de contractació que 
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decideixen l’exclusió de licitadors, l’admissió o exclusió d’ofertes) o produeixin 
indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims. 

- Els acords d’adjudicació adoptats pels poders adjudicadors.  
- Les modificacions incomplint el règim previst als articles 204 i 205 LCSP. 
- La formalització d’encàrrecs a mitjans propis quan aquests no compleixin els 

requisits legals. 
- El rescat de concessions. 

 
Contra aquests actes no es podran interposar recursos administratius ordinaris. 
 
Els procediments d’adjudicació seguits pel tràmit d’emergència no són susceptibles 
d’aquest recurs. 
 
Òrgan competent: Es tracta d’un òrgan especialitzat. En l’àmbit del Sector Públic 
estatal, el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. En l’àmbit de les 
Corporacions Locals, ho és el fixat per les CC.AA. Es preveu que els municipis de gran 
població i les Diputacions Provincials puguin crear un òrgan propi. 
 
A Catalunya, per Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, es crea 
l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC). En aplicació 
d’aquesta, a Catalunya existeix el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 
(TCCSP) 
 
Estan legitimats per interposar el recurs qualsevol persona, física o jurídica, que tinguin 
drets o interessos perjudicats o que es puguin veure afectats per la resolució del recurs. 
També les organitzacions sindicals quan es pugui deduir que per part de l’empresari 
s’incompleixin obligacions socials o laborals en relació als treballadors que participin 
en la realització de la prestació. També l’organització empresarial representativa dels 
interessos afectats. 
 
Abans d’interposar el recurs es pot sol·licitar l’adopció de mesures cautelars. El TCCSP 
haurà de resoldre dins els 5 dies hàbils següents a la sol·licitud. Si aquestes mesures 
poden causar perjudicis es pot imposar la constitució de caució o garantia suficient per 
respondre’n.  
 
L’escrit d’interposició de recurs es presentarà en qualsevol dels llocs establerts a 
l’article 16.4 de la Llei 39/20151 o en el registre de  l’òrgan de contractació  o del 
TCCSP en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la remissió de la notificació de 
l’acte impugnat. Especificitats de còmput del termini: 
 

- Si s’interposa contra l’anunci de licitació, a partir del dia següent a la publicació 
en el perfil del contractant. 

                                                             
1 16.4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán 
presentarse: 
a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes 
registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1. 
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. 
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros. 
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 
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- Si es presenta contra els plecs i altres documents contractuals, el còmput s’inicia 
a partir del dia següent al que es publiqui en el perfil del contractant l’anunci de 
licitació, si en aquest s’indica la forma d’accedir-hi. En altre cas, a partir del dia 
següent al que s’hagin entregat o s’hi pugui accedir a través del perfil del 
contractant. No s’admetrà recurs si el recurrent, amb caràcter previ ha presentat 
oferta o sol·licitud de participació. 

- Si s’interposa contra actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació o 
un acte resultant de l’aplicació del procediment negociat sense publicitat, el 
còmput ho és a partir del dia següent al que s’hagi tingut coneixement de la 
possible infracció. 

- Si s’interposa contra l’adjudicació, a partir del dia següent en el que aquesta es 
notifiqui. 

- Si s’interposa contra alguna modificació, des del dia següent al que es publiqui 
en el perfil del contractant. 

- Si s’interposa contra un encàrrec a un mitjà propi, a partir del dia següent al que 
es publiqui en el perfil del contractant. 

 
Quan s’interposi contra les causes de nul·litat prevista c), d) o f) de l’article 392, el 
termini ho serà de 30 dies a comptar des de la formalització del contracte, o des de la 
notificació als licitadors del rebuig de la seva proposició. En la resta de supòsits, 6 
mesos des de la formalització del contracte. 

 
L’art. 51 especifica la documentació i contingut de l’escrit.  
 
Si l’acte objecte de recurs és l’adjudicació, se suspèn la tramitació de l’expedient de 
contractació. 
 
La tramitació del recurs està regulada a l’art. 56. Si l’escrit es presenta davant l’òrgan de 
contractació, aquest l’haurà de remetre al TCCSP en el termini de dos dies hàbils, 
acompanyat de l’expedient administratiu i el corresponent informe. 
 
El TCCSP, a sol·licitud de l’interessat, pot imposar a l’entitat contractant l’obligació 
d’indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats. Si aprecia temeritat o mala fe en la 
interposició del recurs, pot acordar la imposició d’una multa d’un import d’entre 1.000 i 
30.000 €. 
 
Contra la resolució del recurs únicament es pot interposar recurs contenciós 
administratiu. 
 
 

                                                             
2 Ho són les següents: 

- La falta de publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant. 
- L’incompliment dels terminis per a la formalització dels contractes quan es compleixin els 

següents requisits (els dos): 
o Per aquesta causa el licitador no hagi pogut interposar cap recurs contra els actes del 

procediment d’adjudicació. 
o Concorri alguna infracció dels preceptes que regulen el procediment d’adjudicació del 

contractes que els impedeixi obtenir aquesta adjudicació. 
 Haver formalitzat el contracte havent-se interposat recurs especial en matèria de contractació, 

sense respectar la suspensió automàtica, o la mesura cautelar de suspensió. 
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7.- Òrgan de contractació 
 
L’Òrgan de contractació, que pot ser unipersonal o col·legiat, és el representant de les 
entitats del sector públic en matèria de contractació. És qui té la competència per a 
efectuar la contractació, que la pot delegar o desconcentrar. 
 
L’òrgan de contractació ha de designar un responsable del contracte (d’acord amb 
l’article 62 LCSP, la seva designació és obligatòria), que pot ser una persona física o 
jurídica, vinculada o no a l’òrgan de contractació, i al qual li correspon, dins les 
facultats que li atribueixi l’òrgan de contractació: 
 

- Supervisar l’execució del contracte. 
- Adoptar les decisions i dictar instruccions per assegurar la correcta realització de 

la prestació pactada. 
 
En el cas de contracte d’obres, les facultats del responsable del contracte les exerceix el 
director facultatiu. 
 
En els cassos de concessions d’obra pública  i concessions de serveis, l’administració ha 
de nomenar una persona que actuï en defensa de l’interès general i verificar el 
complement de les obligacions del concessionari, especialment pel que fa a la qualitat 
en la prestació del servei o de l’obra 
 
Els òrgans de contractació han de difondre per internet el seu perfil de contractant, tal i 
com es preveu a l’article 63 LCSP. En els plecs, anuncis i documents equivalents 
s’haurà de fer constar la forma d’accés al perfil. L’accés al perfil del contractant és 
lliure, i la informació s’ha de publicar en formats oberts i reutilitzables. La informació 
ha de ser accessible al públic per un termini mínim de 5 anys. 
 
En aquest s’hi podrà incloure qualsevol dada i document de l’activitat contractual, i com 
a mínim:  
 

 La memòria justificativa del contracte. 
 En els contractes de serveis, l’informe d’insuficiència de mitjans. 
 Justificació del procediment utilitzat per a l’adjudicació, quan aquest no sigui 

l’obert o el restringit. 
 Els plec de clàusules administratives particulars  i el de prescripcions tècniques. 
 El document d’aprovació de l’expedient. 
 Objecte del contracte 
 Durada del contracte 
 Pressupost base de licitació i import d’adjudicació. 
 Anuncis d’informació prèvia, de convocatòria de licitacions, d’adjudicació i de 

formalització de contractes, de modificació i la seva justificació, de concursos de 
projectes i els seus resultats. 

 Els mitjans a través dels quals s’ha publicitat el contracte, amb el corresponent 
enllaç. 

 Número i identitat de licitadors participants. 
 Actes de les meses de contractació o si no n’hi ha, resolucions de l’òrgan de 

contractació corresponent. 
 Informes de valoració dels criteris quantificables mitjançant un judici de valor. 
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 Informes sobre presumpció d ’anormalitat. 
 Resolució d’adjudicació del contracte. 
 La decisió de no adjudicar o celebrar el contracte, el desistiment del 

procediment, la declaració de desert. 
 La interposició de recursos i l’eventual suspensió dels contractes provocades per 

aquells. 
 Informació trimestral dels contractes menors. Al menys s’haurà de publicar el 

seu objecte, durada, import d’adjudicació i adjudicatari. S’exceptuen els 
contractes d’un valor estimat inferior als 5.000 €, si el sistema utilitzat de 
pagament és el de bestreta de caixa fixa o sistema similar per realitzar 
pagaments menors. 

 Els procediments anul·lats 
 La composició de les meses de contractació i la designació de membres del 

comitè d’experts o organismes tècnics especialitzats per a l’aplicació dels criteris 
d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor. En ambdós casos se n’haurà 
de publicar el càrrec dels seus membres. 

 La formalització d’encàrrecs a mitjans propis d’un import superior a 50.000 €. 
La informació dels encàrrecs superiors a 5.000 € s’haurà de publicar 
trimestralment 

 
Els sistema informàtic de suport del perfil ha de permetre acreditar fefaentment el 
moment d’inici de la difusió de la informació pública. 
 
 
8.- Capacitat i solvència econòmica, tècnica i financera. Classificació de les 
empreses 
 
D’acord amb l’art. 65 LCSP, per contractar amb el sector públic, les persones naturals o 
jurídiques hauran de tenir capacitat d’obrar, no estar incurses en una prohibició de 
contractar, i hauran d’acreditar la solvència econòmica, financera, tècnica o 
professional. El segon apartat de l’esmentat article preveu de forma expressa que els 
empresaris hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o professional exigible. 
 
En els contractes subvencionats de l’article 23, el contractista també haurà d’acreditar la 
seva solvència i no haurà d’estar incurs en la causa de prohibició de contractar de 
l’article 71.1.a LCSP3.  
 
És important la previsió de l’art. 57, segons la qual les persones jurídiques només poden 
ser adjudicatàries de contractes les prestacions dels quals estiguin compreses en els fins, 
objecte o àmbit d’activitat previstos els seus estatuts o regles fundacionals. 
 
                                                             
3 a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o integración 
de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata 
de seres humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la 
Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, 
malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la 
ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la 
pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio. 
La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean declaradas penalmente 
responsables, y a aquellas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente 
su cargo o representación y hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada en este apartado. 
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Tenen capacitat per contractar amb el sector públic, totes les empreses no espanyoles 
d’Estats membres de la UE o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu. La resta d’empreses d’altres estats, hauran de justificar mitjançant informe, 
que el seu Estat de procedència admet la participació d’empreses espanyoles. 
 
Pel que fa a les UTEs, podran contractar amb el sector públic, sense necessitat de prèvia 
formalització en escriptura pública. Aquesta es pot ajornar al moment posterior a 
l’adjudicació del contracte. En el cas que es requereixi classificació, totes les empreses 
que formin part de l’UTE hauran d’haver obtingut prèviament la classificació com 
empresa d’obres. 
 
L’art. 70 LCSP preveu les condicions de compatibilitat: 
 
 L’òrgan de contractació ha d’adoptar les mesures necessàries per garantir que la 

participació de les empreses que prèviament hagin participat en l’elaboració 
d’especificacions tècniques o documents preparatoris del contracte,  no falsegi la 
competència. Si és el cas, abans d’excloure un candidat per aquest motiu, se li haurà 
de donar audiència. 

 Els contractes que tinguin per objecte la vigilància, supervisió, control i direcció de 
l’execució de qualsevol contracte, així com la coordinació en matèria de seguretat i 
salut,  no es podran adjudicar a les mateixes empreses adjudicatàries dels respectius 
contractes, ni a les empreses vinculades. 

 
Les prohibicions de contractar estan regulades a l’art. 71: 
 
 Artículo 71. Prohibiciones de contratar. 

1. No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la presente Ley con 
los efectos establecidos en el artículo 73, las personas en quienes concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, 
constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, 
financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los 
negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la 
Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, 
malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos 
relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico 
y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, 
oficio, industria o comercio. 

La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean declaradas 
penalmente responsables, y a aquellas cuyos administradores o representantes, lo sean de 
hecho o de derecho, vigente su cargo o representación y hasta su cese, se encontraran en la 
situación mencionada en este apartado. 

b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia 
profesional que ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de 
falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no 
discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, de conformidad con lo 
establecido en la normativa vigente; o por infracción muy grave en materia medioambiental 
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o por infracción muy grave en 
materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el artículo 22.2 del 
citado texto. 
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c) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas 
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en este 
haya adquirido eficacia un convenio o se haya iniciado un expediente de acuerdo 
extrajudicial de pagos, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados 
conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que 
reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no 
cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con 
discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de más de 250 trabajadores, no 
cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el 
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y 
hombres. 

En relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad 
Social, se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el mismo cuando las 
deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la 
impugnación de tales deudas. 

La acreditación del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por 
ciento para personas con discapacidad y de la obligación de contar con un plan de igualdad a 
que se refiere el primer párrafo de esta letra se hará mediante la presentación de la 
declaración responsable a que se refiere el artículo 140. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Consejo de Ministros, mediante Real 
Decreto, podrá establecer una forma alternativa de acreditación que, en todo caso, será bien 
mediante certificación del órgano administrativo correspondiente, con vigencia mínima de 
seis meses, o bien mediante certificación del correspondiente Registro de Licitadores, en los 
casos en que dicha circunstancia figure inscrita en el mismo. 

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el 
artículo 140 o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o 
haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de comunicar la 
información prevista en el artículo 82.4 y en el artículo 343.1. 

f) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción 
administrativa firme, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

La presente causa de prohibición de contratar dejará de aplicarse cuando el órgano de 
contratación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 72.1, compruebe que la empresa ha 
cumplido sus obligaciones de pago o celebrado un acuerdo vinculante con vistas al pago de 
las cantidades adeudadas, incluidos en su caso los intereses acumulados o las multas 
impuestas. 

g) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno 
de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de 
la Administración General del Estado o las respectivas normas de las Comunidades 
Autónomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos 
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los 
términos establecidos en la misma. 

La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los 
términos y cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos a que 
se refiere el párrafo anterior, así como los cargos electos al servicio de las mismas.  

La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas 
vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así 
como a parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad de las personas a que se 
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refieren los párrafos anteriores, cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del 
órgano de contratación o los titulares de los órganos en que se hubiere delegado la facultad 
para contratar o los que ejerzan la sustitución del primero. 

h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» el incumplimiento a que se refiere el artículo 15.1 de la Ley 3/2015, de 
30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado 
o en las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, por haber pasado a prestar 
servicios en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con las competencias 
del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de cese en el mismo. La 
prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo que permanezca dentro de la 
organización de la empresa la persona contratada con el límite máximo de dos años a contar 
desde el cese como alto cargo. 

2. Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impedirán a 
los empresarios contratar con las entidades comprendidas en el artículo 3 de la presente Ley, 
en las condiciones establecidas en el artículo 73 las siguientes: 

a) Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de 
adjudicación, o haber imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no 
cumplimentar lo establecido en el apartado 2 del artículo 150 dentro del plazo señalado 
mediando dolo, culpa o negligencia. 

b) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los 
plazos previstos en el artículo 153 por causa imputable al adjudicatario. 

c) Haber incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las 
condiciones especiales de ejecución establecidas de acuerdo con lo señalado en el artículo 
202, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato 
como infracción grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre 
que haya dado lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización de daños y 
perjuicios. 

d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con una entidad de las comprendidas en el 
artículo 3 de la presente Ley. 
3. Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por 
razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son 
continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las 
que hubiesen concurrido aquellas. 

 
 
L’exigència de solvència, d’acord amb l’article 74 LCSP ho és per tots els contractes 
que se celebrin amb el sector públic. Les condicions mínimes de solvència s’hauran 
d’indicar a l’anunci de licitació, i en el plec del contracte. La solvència es substitueix 
per la classificació, quan aquesta sigui exigible. 
 
Requeriran de classificació, d’acord amb l’art. 77 LCSP,  les empreses per contractar 
l’execució d’obres d’un valor estimat  igual o superior a 500.000 €. Amb la seva 
classificació, s’acrediten les condicions de solvència per contractar. Pels contractes 
d’obra d’un import inferior, la classificació en el grup o subgrup objecte del contracte, 
també acreditarà la solvència econòmica, financera i tècnica. 
 
Pels contractes de serveis no es requereix classificació. No obstant, els plecs poden 
preveure requisits mínims de solvència en els termes previstos als articles 87 i 90 LCSP 
o  en termes de grup o subgrup de classificació i categoria mínima exigible.  
 
En la resta de contractes no s’exigirà classificació. 
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Tampoc s’exigeix classificació als empresaris no espanyols d’Estats membres de la 
Unió Europea  o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic Europeu. 
 
Els mitjans d’acreditació de solvència econòmica financera i tècnica estan regulats als 
articles 87 a 91. No obstant pels contractes no subjectes a regulació harmonitzada, a més 
dels documents especificats en els esmentats articles, es podran admetre altres mitjans 
de prova. L’article 87 preveu els mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 
financera. Els articles 88 a 91, preveuen els mitjans d’acreditació de  la solvència 
tècnica, individualitzada per a cada tipus de contracte. 
 
Pel que fa als mitjans específics de solvència econòmica i financera previstos per a 
potenciar les PIME, són els següents: 
 

- El volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereix al contracte, referit al 
millor exercici dins els tres últims. El mínim anual exigit no pot ser superior a 
una vegada i mitja el valor estimat del contracte, excepte en supòsits justificats. 

- Possibilitat que l’òrgan de contractació exigeixi que el període mig de pagament 
a proveïdors de l’empresari, si es tracta d’una societat que no pugui presentar 
compte de pèrdues i guany abreujada, no superi els límits previstos a la 
normativa de morositat4. 

 
En l’anunci de licitació i en els plecs s’especificaran els mitjans admesos per acreditar la 
solvència econòmica i financera, així com els requisits mínims d’aquesta i de la 
solvència tècnica i professional, concretant magnituds, paràmetres o ràtios, llindars o 
rangs de valors que poden determini l’admissió o exclusió dels candidats. 
 
L’article 96 LCSP, preveu que la inscripció en el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic (o el corresponent d’una Comunitat Autònoma), 
acrediten les condicions de capacitat i solvència que hi constin. 
 
 
 
 
                                                             
4 Artículo 258 Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada (TRLSC) 
1. Podrán formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada las sociedades que durante dos 
ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las 
circunstancias siguientes: 

a) Que el total de las partidas de activo no supere los once millones cuatrocientos mil 
euros. 
b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los veintidós millones 
ochocientos mil euros. 
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior 
a doscientos cincuenta. 

Las sociedades perderán la facultad de formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada si 
dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a que se refiere el 
párrafo anterior. 
2. En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, las sociedades 
podrán formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, 
al menos dos de las tres circunstancias expresadas en el apartado anterior. 
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9.- Objecte del contracte. Fraccionament. 
 
D’acord amb l’art 99 LCSP, l’objecte del contracte ha de ser determinat, i no es pot 
fraccionar amb l’objectiu de disminuir-ne la quantia per eludir requisits de publicitat o 
relatius al procediment d’adjudicació. 
 
No obstant, i en aplicació de l’objectiu de potenciar les PYME, si la naturalesa del 
contracte permet la seva divisió en lots de realització independent, s’haurà de preveure 
aquesta divisió, i fins i tot reservar-ne algun per centres especials d’ocupació 
d’iniciativa social o a empreses d’inserció. No obstant, i amb excepció dels contractes 
de concessió d’obres, es pot acordar no dividir en lots l’objecte del contracte quan 
existeixin motiu vàlids degudament justificats. Entre aquests, l’article 99.3 LCSP, 
preveu: 
 

 Que la divisió en lots comportés un risc a la restricció de la competència. En 
aquest cas s’haurà de sol·licitar informe a l’autoritat de defensa de la 
competència corresponent. 

 Que la realització independent dels lots dificultés la correcte execució del 
contracte des d’un punt de vista tècnic, o que suposi un risc per a la correcta 
execució del contracte. 

 
En el cas de divisió en lots, es podrà limitar el número de lots als que pot optar un 
candidat, així com els que es puguin adjudicar a un licitador. 
 
 
 
10.- Preu del contracte  
 
La LCSP desenvolupa els conceptes de pressupost base de licitació, valor estimat del 
contracte i preu als articles 100 a 102. 
 
El pressupost base de licitació és el límit màxim de despesa a la que es pot comprometre 
l’òrgan de contractació, inclòs l’IVA 
 
El valor estimat dels contractes es desenvolupa a l’article 101, a partir dels diferents 
tipus de contractes: 
 

 En els contractes d’obres, subministraments i serveis, es tindrà en compte 
l’import total, sense incloure l’IVA 

 En els contractes de concessió d’obres i concessió de serveis, s’ha de tenir en 
compte l’import net de la xifra de negocis, sense incloure l’IVA, que es 
prevegi que generi l’empresa concessionària, com a contraprestació per les 
obres o serveis objecte del contracte, així com els subministraments 
relacionats amb aquestes obres o serveis. 

 
Ple càlcul de valor estimat també s’hauran de tenir en compte les possibles pròrrogues, 
primes o pagaments a efectuar a candidats o licitadors, o l’import màxim de les 
modificacions previstes. El mètode de càlcul del valor estimat del contracte ha de 
figurar en els plecs de clàusules administratives particulars. 
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En els contractes de subministrament que tinguin per objecte l’arrendament financer, 
l’arrendament o la venda a terminis de productes, el valor base per calcular el valor 
estimat serà: 
 

 Si són de durada determinada, i és igual o inferior a 12 mesos, el valor 
estimat per a la durada del contracte; si supera els 12 mesos, el valor total 
inclòs el l’import  estimat de valor residual. 

 Si la durada no és determinada, el valor mensual multiplicat per 48. 
 
En els contractes de subministrament i de serveis periòdics o que s’hagin de renovar per 
un termini determinat, es prendrà com a base per calcular el valor estimat: 
 

 El valor total real dels contractes successius similars adjudicats durant 
l’exercici anterior o durant els 12 mesos previs. 

 El valor estimat total dels contractes successius adjudicats durant els 12 
mesos següents a la primera entrega o en el transcurs de l’exercici, si fos 
superior a 12 mesos. 

 
El preu, regulat a l’article 102,  ha de ser cert i en euros. Només es pot fer mitjançant 
entrega d’altres contraprestacions quan una llei ho prevegi.  
 
Quan la naturalesa i objecte del contracte ho permetin, es poden incloure clàusules de 
variació del preu en funció del compliment de determinats objectius de terminis o 
rendiments, així com penalitats per incompliment. En els plecs, s’hauran de determinar, 
de forma precisa, els supòsits en els quals es produiran aquestes variacions, així com les 
normes per a la seva determinació. 
 
De forma excepcional, es poden celebrar contractes amb preus provisionals, quan el 
procediment d’adjudicació sigui el negociat o el diàleg competitiu, o un procediment 
d’associació per a la innovació, i es posi de manifest que l’execució del contracte ha de 
començar abans de la determinació del preu, per la complexitat de les prestacions o la 
necessitat d’utilitzar una nova tècnica, o la inexistència d’informació sobre costos de 
prestacions similars o sobre elements tècnics o comptables que permetin negociar amb 
precisió un preu cert. Aquests preus provisionals s’han de determinar  dins els límits 
fixats de preu màxim, i s’ha de detallar: 
 

 El procediment per determinar el preu definitiu. 
 Normes comptables que l’adjudicatari haurà d’aplicar per determinar el cost de 

les prestacions. 
 Controls documentals i sobre el procés de producció per part de l’adjudicador. 

 
L’art. 102.8 prohibeix de forma expressa el pagament ajornat del preu dels contractes de 
les Administracions Públiques, excepte en els següents supòsits: 
 

 Arrendament financer. 
 Arrendament amb opció de compra. 
 Quan la Llei ho autoritzi expressament. 
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11.- Revisió de preus 
 
Regulada als articles 103 i següents LCSP. 
 
El punt de partida és que s’admet la revisió periòdica i predeterminada, en els supòsits 
previstos a la llei. 
 
La revisió periòdica i predeterminada de preus només es podrà efectuar en els contractes 
d’obra, de subministrament de fabricació d’armament i equipament de les 
Administracions Públiques, contractes de subministrament d’energia i en aquells altres 
contractes en els quals el període de recuperació de la inversió sigui igual o superior a 5 
anys. 
 
En cap cas seran revisables els costos associats a amortitzacions, costos financers, 
despeses generals o d’estructura ni el benefici industrial.  
 
Els costos de ma d’obra dels contractes diferents als contractes d’obra, de 
subministrament de fabricació d’armament i equipament de les Administracions 
Públiques es revisaran quan el període de recuperació de la inversió sigui igual o 
superior a 5 anys i la intensitat en l’ús del factor treball es consideri significativa.  
 
En aquests supòsits en els que procedeixi la revisió, l’òrgan de contractació la podrà 
establir, fixant la fórmula de revisió atenent a la naturalesa de cada contracte i 
l’estructura de l’evolució dels costos de les seves prestacions. Aquesta fórmula es 
preveurà en el PCA, i serà invariable durant tot el contracte. 
 
La revisió, d’acord amb l’article 4.2 de la Llei 2/2015, de desindexació de l’economia 
espanyola, ho ha de ser en funció de preus individuals i índexs específics de preus, quan 
la naturalesa recurrent dels canvis de costos de l’activitat així ho requereixi. Aquests 
índexs específics hauran de tenir la major desagregació possible.  
 
Per procedir a la revisió de preus, s’ha d’haver executat almenys un 20 % del seu import 
i ha d’haver transcorregut dos anys des de la seva adjudicació. En els contractes de 
concessió de serveis podrà procedir-se a la revisió quan hagi transcorregut els dos 
primers anys d’execució del contracte. 
 
 
12.- Garanties. Arts. 106 i següents LCSP 
 
a.- Provisionals  
 
L’article 106 preveu que en els procediments de contractació no es podrà exigir garantia 
provisional, excepte que de forma excepcional l’òrgan de contractació ho justifiqui. En 
aquest cas la garantia provisional respondrà del manteniment de les ofertes fins a 
l’adjudicació del contracte. El seu import no podrà ser superior al 3 % del pressupost 
base de licitació, IVA exclòs. 
 
 
b.- Definitiva 
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Els adjudicataris dels contractes hauran de constituir una garantia del 5% de l’import 
d’adjudicació, excloent-hi l’IVA. En el supòsit a què es refereix l’article 107.2 
(contractes amb preus provisionals), el percentatge es calcularà sobre la base del preu 
màxim fixat.  
 
L’òrgan de contractació, de forma justificada i prevista en el PCA, pot eximir a 
l’adjudicatari de l’obligació de constituir la garantia, especialment en els de 
subministrament de béns consumibles, l’entrega i recepció dels quals s’efectuï abans del 
pagament, contractes que tinguin per objecte la prestació de serveis socials o la inclusió 
social o laboral de persones que pertanyin a col·lectius amb risc d’exclusió social. 
Aquesta exempció no és possible en els contractes d’obra i de concessió d’obra. 
 
En casos especials, es pot preveure una garantia complementària fins un 5 % de l’import 
d’adjudicació (el que faria un total màxim del 10 %). 
 
En la concessió d’obres i concessió de serveis l’import de la garantia es fixarà en el 
PCA en funció de la naturalesa, importància i durada de la concessió. 
 
La garantia en els contractes d’obres, serveis, subministraments i concessió de serveis 
quan les tarifes les aboni l’administració contractant, si així es preveu en els plecs, 
també es podrà constituir mitjançant retenció en el preu.  
 
L’acreditació de la constitució de la garantia (en el termini de 10 dies hàbils des de que 
es formuli el requeriment) podrà fer-se amb mitjans electrònics. 
 
La garantia definitiva s’ha de reposar si se n’executa una part, i s’ha d’actualitzar en els 
supòsits de modificació del contracte. 
 
La garantia definitiva respon dels següents conceptes: 
 

 De l’obligació de formalitzar el contracte en termini 
 De les penalitats imposades al contractista. 
 De la correcta execució de les prestacions del contracte 
 De les despeses generades per demora. 
 Dels danys i perjudicis causats, quan no procedeixi la resolució. 
 De la confiscació que es decreti en els supòsits de resolució del contracte. 
 En els contractes d’obra, serveis i subministrament, de la inexistència de vicis 

o defectes. 
 

Passat el termini de garantia, s’ha de procedir a la seva devolució o cancel·lació. 
L’acord de devolució s’haurà de notificar en el termini de 2 mesos des de la finalització 
del termini de garantia. Passat aquest, s’haurà d’abonar al contractista la quantitat 
incrementada amb l’interès legal del diner a partir de l’acabament de l’esmentat termini. 
 
Si ha passat un any des de la finalització del contracte sense que s’hagi efectuat la 
recepció formal i la liquidació per causes no imputables al contractista, es procedirà, de 
forma immediata, al retorn o la cancel·lació de les garanties, un cop depurades les 
responsabilitats que fixa l’article 110. Quan l’import del contracte sigui inferior a 
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1.000.000 €, en obres, o a 100.000 €, en d’altres contractes, o les empreses licitadores 
tinguin la condició de PYMES,  el termini es reduirà a sis mesos. 
 
c.- Garanties en altres contractes del sector públic 
 
En els contractes dels ens, organismes i entitats del sector públic que no tinguin la 
consideració d’Administració pública, els seus òrgans de contractació podran exigir la 
prestació d’una garantia als licitadors o candidats, amb l’objectiu de respondre del 
manteniment de les seves ofertes fins a l’adjudicació del contracte, o a l’adjudicatari per 
assegurar la correcta execució de la prestació. 
 
L’òrgan de contractació, ateses les circumstàncies i característiques del contracte, 
establirà l’import de la garantia, la forma com s’ha de constituir i el règim de devolució 
o cancel·lació. 
 
 
 

 
 
 

II.- LA PREPARACIÓ DELS CONTRACTES DE LES ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES 
 
 
1.- Consultes preliminars. 
 
La Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de febrer de 2914, 
sobre la contractació pública (Directiva de Contractació en endavant), regula la 
preparació del contracte en els seus articles 40 i següents. 
 
L’article 40 regula la possibilitat d’efectuar consultes preliminars al mercat abans 
d’iniciar un procediment de contractació, per tal de preparar-lo, i informar als operadors 
econòmics dels seus plans i requisits de contractació. Per això podran, a títol d’exemple, 
sol·licitar o acceptar l’assessorament d’autoritats independents o de participants en el 
mercat. Aquest assessorament en cap cas podrà falsejar la competència ni suposar 
vulneracions als principis de no discriminació i transparència, i s’hauran d’adoptar les 
mesures necessàries per assegurar-ho (comunicació a la resta de candidats) 
 
Aquestes consultes també estan previstes a l’article 115 LCSP. Abans d’iniciar-se la 
consulta l’òrgan de contractació ha de publicar en el perfil del contractant, el seu 
objecte, quan s’iniciarà, les denominacions dels tercers que hi participin, per tal que hi 
puguin efectuar aportacions tots els interessats. També es publicaran els motius de la 
elecció dels assessors externs. 
 
De les consultes efectuades no se’n podrà desprendre un objecte contractual concret, 
que s’ajusti a les característiques tècniques d’un dels consultats.  
 
L’òrgan de contractació haurà de redactar un informe amb les actuacions realitzades, 
que formarà part de l’expedient de contractació. 
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2.- L’expedient de contractació 
 
La celebració de contractes per part de les administracions públiques requereix la 
tramitació del corresponent expedient. 
 
El contingut mínim que ha de tenir qualsevol expedient de contractació és: 
 

 Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte 
 Plec de clàusules administratives particulars. 
 Plec de prescripcions tècniques. 
 Document descriptiu en el supòsit que el procediment d’adjudicació sigui el 

diàleg competitiu. 
 Certificat d’existència de crèdit i fiscalització prèvia per part de la intervenció. 

Pel que fa a aquest requisit, s’ha de tenir en compte que l’article 39.2.b LCSP 
preveu com a causa de nul·litat de ple dret la manca o insuficiència de crèdit. 

 Justificació de l’elecció del procediment d’adjudicació, de la classificació 
exigida, dels criteris de solvència,  dels criteris d’adjudicació, del valor estimat 
del contracte, de les necessitats que es pretenen satisfer i la seva relació amb 
l’objecte del contracte, de la insuficiència de mitjans en els contractes de serveis, 
i de la decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte. 

 
L’acord d’aprovació de l’expedient ha de ser motivat i s’ha d’efectuar per part de 
l’òrgan de contractació. La resolució aprovant l’expedient, ha de disposar  també l’inici 
del procediment d’adjudicació i comporta aprovació de  la despesa. No obstant, l’article 
117 LCSP preveu dues excepcions a l’automatisme de l’aprovació de la despesa: 
 

 Quan es tracti de contractes en relació als quals no s’hagi pogut fixar prèviament 
el pressupost, i aquest s’hagi de presentar pel licitador. 

 Que es prevegi una altra cosa a les normes de desconcentració  o de delegació. 
En aquest cas, l’aprovació l’haurà de fer l’òrgan competent. 

 
El segon apartat de l’article 117 LCSP preveu el supòsit de tramitació, adjudicació i fins 
i tot formalització d’un contracte l’execució del qual s’iniciï durant l’exercici següent. 
En aquest cas es poden comprometre crèdits amb les limitacions previstes a les normes 
pressupostàries de les administracions públiques. El plec de clàusules administratives 
particulars haurà de contenir la condició suspensiva d’existència  de crèdit per finançar 
les obligacions que  es  derivin del contracte. 
 
 
3.- Contractes menors 
 
Es consideren contractes menors:  
 

 Contractes d’obres d’import inferior a 40.000 €. 
 Altres contractes: Import inferior a 15.000 €. 

 
La única excepció a la tramitació d’expedient previ són els contractes menors. D’acord 
amb l’art. 118 LCSP, la tramitació de l’expedient tant sols requereix l’informe de 
l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte,  l’aprovació de la despesa i 
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la incorporació de la factura.  En els d’obres, també s’haurà d’incorporar l’oportú 
projecte i informe de supervisió (en aquest cas quan el treball afecti a l’estabilitat, 
seguretat o estanquitat de l’obra). 
 
En l’expedient s’ha de justificar que no s’altera l’objecte del contracte per tal d’evitar 
les regles sobre contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors 
que individualment o conjuntament superin l’import màxim dels contractes menors 
(s’exclouen les obres, subministraments i serveis que tan sols es poden encomanar a un 
empresari determinat, d’acord amb l’article 168.a.2). 
 
Documents 
 
Així doncs, es formalitzen mitjançant: 
 

- Motivació de la necessitat 
- Motivació sobre objecte i justificació que no se supera l’import global per part 

del contractista. 
- Aprovació pressupost o projecte 
- Aprovació despesa. 
- Incorporació factura 

 
Per tant, no es requereix la seva formalització en document administratiu. 
 
La interpretació d’aquest article ha  generat molts dubtes, per la seva poca claredat. Els 
dubtes més importants ho són sobre si un contractista determinat només pot celebrar 
anualment contractes menors amb fins el límit previst (40.000 € obres i 15.000 € resta 
de contractes), i sobre el còmput d’aquest límit: per entitat, òrgan de contractació, amb 
competència originària o delegada. 
 
La Junta Consultiva de contractació administrativa de l’Estat, s’hi ha pronunciat en el 
seu dictamen 41/2017. La JCCA considera que es poden celebrar altres contractes 
menors amb el mateix contractista, però s’haurà de justificar que les prestacions objecte 
del contracte són qualitativament diferents i no formen una unitat. Així es desprèn de les 
seves conclusions:  
 

• El artículo 118.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público debe ser objeto de una interpretación teleológica que permite considerar 
que la finalidad del precepto es justificar en el expediente de contratación de los 
contratos menores que no se ha alterado indebidamente el objeto del contrato 
con el fin de defraudar los umbrales previstos para el contrato menor. 

• Esta conducta defraudadora queda prohibida en la ley cualquiera que sea el 
momento en que se produzca. 

• La ley no contempla una limitación a la celebración de contratos menores con un 
mismo operador económico cuando las prestaciones objeto de los mismos sean 
cualitativamente diferentes y no formen una unidad. Por ello, fuera de los casos 
de alteración fraudulenta del objeto del contrato, sí es posible celebrar otros 
contratos menores con el mismo contratista, pero en este caso habrá de 
justificarse adecuadamente en el expediente que no se dan las circunstancias 
prohibidas por la norma.  
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• Cuando entre dos contratos menores cuyas prestaciones sean equivalentes haya 
mediando más de un año, contado desde la incorporación al expediente de la 
primera factura, no será necesario proceder a esta justificación en el expediente 
de contratación del segundo contrato menor.  

 
La JCCA catalana es pronuncia de forma similar en el seu dictamen 1/2018. On hi ha 
discrepància és en l’any de referència per calcular els imports. La JCCA estatal opina 
que ha de ser a partir de data factura (per tant no de l’any natural), la JCCA catalana 
aconsella que s’efectuï per anys naturals: 
 

I. La finalitat de la nova limitació establerta en l’article 118.3 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, relativa al volum màxim de 
contractes menors que es poden adjudicar a una mateixa empresa, és incrementar 
la competència, evitant generar desigualtats entre les empreses, afavorint sempre 
la mateixa amb la subscripció de successius contractes menors, i promovent la 
diversificació d’empreses contractistes d’aquests contractes. Dita finalitat, 
específica d’aquesta limitació, s’addiciona a la finalitat que persegueix la 
prohibició de fraccionament de l’objecte dels contractes, prevista amb caràcter 
general per a tots els contractes públics i ara expressament també per als 
contractes menors, que es faci un ús adequat de la contractació menor. 
II. El període anual que cal entendre com a àmbit temporal aplicable a la 
limitació de subscriure un determinat volum de contractes menors amb una 
mateixa empresa contractista, es considera convenient computar-lo per exercici 
pressupostari, tant amb la finalitat de permetre el control del compliment de dita 
limitació –que a Catalunya s’afegeix a l’establerta en l’article 159 de la Llei 
5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic–, com per ser aquesta la base sobre la qual les entitats del sector 
públic han d’efectuar la programació de la seva contractació. 
III. La limitació de subscriure un determinat volum de contractes menors amb 
una mateixa empresa contractista cal entendre-la referida a contractes amb els 
mateixos objectes, considerats com aquells que es componen de prestacions 
coincidents substancialment. 
IV. El fet de donar publicitat als contractes menors, o de sol·licitar ofertes a un 
nombre determinat d’empreses, no impedeix que, si el contracte que es licita és 
un contracte menor, li resultin d’aplicació totes les limitacions que l’article 118.3 
de la LCSP estableix, sense preveure’n excepcions, per a aquests contractes. 

 
L’informe de la JCCA 42/2017 es pronuncia sobre quin hauria de ser l’òrgan que 
efectua l’informe sobre el compliment dels requisits del contracte menor. La qüestió 
bàsica: pot ser-ho un regidor delegat (i per tant l’import dels menors es calcularà pels 
contractes que aquest faci), o ho ha de ser l’Alcalde, i per tant el còmput ho és sobre la 
totalitat d’activitat de l’Ajuntament, que conclou que l’informe de necessitat l’ha de 
signar l’òrgan de contractació (en els ajuntaments, l’alcalde) excepte que aquesta 
competència s’hagi delegat. 
 
Els contractes menors s’han de publicar en el perfil del contractant. 
 
L’aprovació del pressupost o projecte requerirà els tràmits necessaris per aquests, així 
com la seva prèvia supervisió. 
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L’aprovació de la despesa suposa: 
 

- Existència de crèdit adequat i suficient 
- Fiscalització prèvia. 
- Aprovació de la despesa per l’òrgan competent. 

 
 
4.- Tramitació dels expedients de  contractació.  Classes 
 
Els expedients, pel que fa a la seva tramitació, poden ser: 
 

 Ordinaris  
 Urgents 
 D’emergència 

 
 
4.1.- Tramitació Urgent.  
 
Expedients  de  contractació que responguin a: 
 

  Una inajornable necessitat 
 o  l’adjudicació dels quals convé  accelerar  per  raons d’interès públic. 

 
La Jurisprudència del TS ha aclarit molt bé aquest concepte, especificant que no pot ser 
urgent el que abans no ho era. Ho sigui, el que s’hagués pogut fer correctament. 
 
La declaració d’urgència ha de ser motivada i l’ha d’efectuar l’òrgan de contractació. És 
un concepte diferent al de imperiosa urgència que justifica el procediment negociat. 
 
Normes especials:  
 

 Preferència en la seva tramitació. El termini per emetre informes o efectuar 
tràmits per part dels òrgans que intervinguin és de 5 dies.  

 Reducció a la meitat dels terminis de licitació i  adjudicació. Això amb les 
següents excepcions: 
 El termini per a la formalització dels contractes susceptibles de recurs 

especial en matèria de contractació, que s’haurà de respectar el termini de 15 
dies hàbils a comptar des de la notificació de l’adjudicació als licitadors  

 Pel que fa a contractes subjectes a regulació harmonitzada: 
 

 Procediments oberts, als terminis d’informació i presentació de 
proposicions previstos als articles 156.b.23 LCSP: 15 dies 

 Procediments Restringits i de licitació amb negociació, el termini de 
presentació de sol·licituds de participació es pot reduir fins a 15. El 
termini de presentació de proposicions es pot reduir fins a 10 dies 
(articles 161.1 i 164.1.b) 

 Els terminis de presentació de sol·licituds i proposicions en els 
procediments de diàleg competitiu i d’associació per la innovació 
subjectes a regulació harmonitzada. 
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 El termini per facilitar informació suplementària sobre els plecs que 
sol·licitin els candidats, es redueix a 4 dies. 

 Els termini previstos pel procediment obert simplificat. 
 

En cap cas la reducció de terminis s’aplicarà a l’adjudicació de contractes de 
concessió d’obra o concessió de serveis subjectes a regulació harmonitzada. 
 

 El termini d’inici del contracte no pot ser superior  a  1 mes des de la data de la 
seva formalització.  

 
 
4.2.- Tramitació d’emergència 
 
 Es pot utilitzar la tramitació d’emergència quan es tracti d’actuacions immediates a 
causa de: 
 

 Esdeveniments catastròfics. 
 Situacions que suposin greu perill 
 Necessitats que afecten a la defensa nacional. 

 
Òrgans facultats: El Ple i el President de la Corporació. En aquest  últim  cas,  n’ha de 
donar compte al Ple  en  la  primera sessió que celebri. 
 
Especificitats: 
 

 Contractació sense obligació de tramitar expedient  administratiu. 
 Possibilitat de contractació verbal  
 No necessitat d’existència de crèdit  
 Efectuades les actuacions excepcionals, s’haurà de  fiscalitzar i aprovar la 

despesa. 
 Es pot acordar l'inici del contracte encara que no  s’hagi formalitzat, si ja s’ha 

constituït la garantia definitiva  
 
L’inici de la prestació objecte del contracte no pot ser superior a un mes des de 
l’adopció de l’oportú acord. En altre cas, s’haurà de tramitar per procediment ordinari. 
 
D’acord amb l’article 117 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’Abril (TRRL), de 
forma simultània a la realització de les obres, serveis o subministraments d’emergència, 
s’autoritzarà el lliurament de fons necessaris amb el caràcter de “a justificar”, sense 
perjudici d’iniciar l’oportú expedient de modificació de crèdits, si és necessari. A partir 
d’aquí les opcions seran, depenent de l’existència o no de consignació pressupostària, 
s‘haurà de fer alguna de les següents actuacions:   

 
 Realitzar l'oportuna retenció de crèdit, que es justificaria amb l'oportú document 

comptable RC 
 Acreditació  d’incoació  d’expedient  de  modificació  de crèdit. En el nostre cas 

aquesta acreditació pot variar, depenent de les Bases d’execució del pressupost 
aprovades per cada corporació. Però en la major part dels cassos n’hi haurà prou 
amb  una memòria, proveïment o Decret d’alcaldia. 
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5.- Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques. 
 
A l’expedient s’hi hauran d’incorporar els PCAs i PPTs, excepte quan el procediment 
d’adjudicació sigui el diàleg competitiu, en el qual se substituiran pel document 
descriptiu. 
 
Els articles 121 i següents regulen les qüestions genèriques pel que fa referència a PCA 
generals i particulars, PPT, i condicions especials (de tipus mediambiental i social). 
 
 
5.1.- .- Plecs de clàusules administratives generals: Art. 121 LCSP i 278 TRLMC 
 
S’ha de tenir present que la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació 
administrativa de l’administració de la Generalitat i dels Governs Locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica, ha derogat, entre d’altres, els articles 273 a 281 
TRLMC, que regulaven la contractació dels ens locals de Catalunya.  
 
En conseqüència, la única normativa d’aplicació en aquests moments en matèria de 
contractació als ens locals catalans, és la que es desprèn de la normativa estatal. 
 
L’article 121.2 LCSP preveu que els ens que integren l’administració local poden 
aprovar plecs de clàusules administratives generals. Com a tràmit necessari es requereix 
dictamen previ de la Comissió Jurídica Assessora (regulada per Llei 5/2005, de 2 de 
maig), com a òrgan equivalent a Catalunya al Consell d’Estat. Aquest informe és 
preceptiu, però no vinculant. 
 
El seu contingut i característiques estan descrits al Reglament General de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per R.D. 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCSP). 
D’acord amb els eu article 66, han de contenir les declaracions jurídiques, econòmiques 
i administratives que seran d’aplicació als contractes d’un objecte anàleg. 
 
Aquests hauran de referir-se al menys als següents aspectes: 
 

- Execució del contracte i les incidències d’aquest. 
- Drets i obligacions de les parts i règim econòmic. 
- Modificacions del contracte, amb indicació dels supòsits i dels límits. 
- Causes de resolució del contracte. 
- La conclusió del contracte, les recepcions, el termini  de garantia i la liquidació. 

 
Pel que fa al procediment d’aprovació, el TRLMC remetia al procediment d’aprovació 
de les ordenances locals, incorporant el tràmit de l’informe previ de la Comissió 
Jurídica Assessora. No obstant,  tots els articles que regulaven la contractació dels ens 
locals al TRLMC, han estat derogats per la llei 17/2015. En conseqüència, no existeix 
cap norma concreta que n’especifiqui el procediment d’aprovació, més enllà de la 
necessitat de l’informe previ abans esmentat, i de la D.A. 2ona LCSP, que especifica 
que la seva aprovació correspon al Ple. 
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Davant la manca de previsió normativa expressa, haurem d’analitzar quina és la 
naturalesa jurídica dels plecs de clàusules administratives generals, per poder concloure 
qui seria el procediment aplicable. O sigui, si la seva naturalesa es de norma jurídica, 
s’hauria de tramitar com una ordenança local. En altre cas, no. La doctrina no és 
pacífica en aquesta qüestió, existint les dues postures.. El Consell d’Estat defensa la 
seva naturalesa de norma jurídica, i la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
li nega. Davant aquesta disparitat de criteris, i tenint en compte que el legislador català 
va regular els plecs de clàusules administratives generals com a ordenances locals, el 
més prudent és aplicar per a la seva aprovació idèntic procediment. En conseqüència, el 
procediment d’aprovació serà el mateix que les ordenances locals (amb el requisit de 
l’informe previ de la Comissió Jurídica Assessora): 
 

 Aprovació inicial pel Ple (Atribució no delegable). 
 Exposició  pública per un termini de 30  dies  mitjançant anuncis  inserits en el 

B.O.P. i en el D.O.G.C., en un  mitjà  de comunicació escrita diària i en el tauler 
d’anuncis. 

 Aprovació definitiva. 
 Publicació del text íntegre en el B.O.P. 
 Tramesa  en el termini de 15 dies  a  l'Administració  de l'Estat i de la 

Generalitat. 
 

Es  necessari  l'informe del Secretari  i  de  l'Interventor abans de l’aprovació inicial i de 
la definitiva. 
 
Els acords d’aprovació inicial i definitiva s’adoptaran  per majoria simple. 
 
Els Plecs de clàusules administratives particulars no  poden 
modificar  els  generals,  però si  desplegar-los  amb  clàusules noves, fins i tot, si es 
justifica, preveure clàusules contradictòries, o  no aplicar-ne algunes. 
 
En el cas d’aprovar Plecs de clàusules generals, els  particulars s’hauran de referir als  
aspectes concrets de cada contracte:  objecte, tipus de licitació, criteris d’avaluació si  
és  el cas, classificació requerida  i forma de selecció  bàsicament.  
 
L’aprovació  de plecs generals assegura una agilitat  important i desitjable en qualsevol 
procediment de contractació. 
 
 
5.2.- Plecs  de  clàusules administratives particulars:  
 
Inclouen els pactes i les condicions específiques definidors dels drets i obligacions que 
assumeixen les parts contractants. 
 
En qualsevol cas, els plecs de clàusules administratives particulars particulars s’han 
d’aprovar abans de la licitació del contracte o de l’adjudicació en el cas que aquella no 
existeixi i prèvia o conjuntament a l’autorització de la despesa. Només es poden 
modificar per error material, de fet o aritmètic. En altre cas, comporta la retroacció 
d’actuacions. 
 
En els PCA particulars s’hi inclouran: 
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 Els criteris de solvència i adjudicació del contracte 
 Les consideracions socials, laborals i ambientals que s’estableixin (ja sigui 

com a criteris de solvència, d’adjudicació o de condicions especials 
d’execució). 

 Pactes i condicions definidores de drets i obligacions. 
 La previsió de cessió del contracte. 
 L’obligació de l’adjudicatari de complir les condicions salarials dels 

treballadors segons conveni. 
 Si es tracta d’un contracte mixt, s’ha de detallar el règim jurídic aplicable als 

seus efectes, compliment i extinció. 
 Si s’exigirà la transferència de drets de propietat intel·lectual o industrial pel 

que fa als contractes de serveis. 
 Poden fixar penalitats pels supòsits d’incompliment o compliment defectuós 
 Preveure les obligacions contractuals de caràcter essencial. 
 La resta de  qüestions requerides per la llei i normativa d’aplicació 

 
Serà competent per a la seva aprovació l’òrgan competent per a la contractació. 
 
Es  preceptiu  l'informe del Secretari  i  de  l'Interventor abans de la seva aprovació 
 
 
5.3.- Plecs de prescripcions tècniques particulars  (arts. 123 i ss.) 
 
S’han d’aprovar abans o conjuntament amb l’aprovació de la despesa i abans de la 
licitació del contracte. 
 
Són documents que contenen les prescripcions tècniques que han de regir la realització 
de la prestació i defineixen qualitats, condicions socials i ambientals. 
 
Només es poden modificar per error material, de fet o aritmètic. En altre cas, comporta 
la retroacció d’actuacions. 
 
Les prescripcions tècniques han de proporcionar als empresaris l’accés en condicions 
d’igualtat al procediment de contractació, i no poden general obstacles injustificats a la 
competència en la contractació. 
 
Quan l’objecte del contracte hagi de ser utilitzat per persones físiques, les prescripcions 
tècniques s’han de redactar tenint en compte: 
 

 la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb 
discapacitat 

 Criteris Accessibilitat universal i disseny per a tothom. 
 Criteris de sostenibilitat i protecció ambiental. 

 
Les prescripcions tècniques es poden definir d’alguna de les següents formes (art. 
126.5): 
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a) En termes de rendiment o d’exigències funcionals. Si el contracte pot afectar el 
medi ambient, a les exigències funcionals s’hi han d’incorporar les 
característiques mediambientals. 

b) Fent referència a (per ordre de prelació): 
 Especificacions tècniques contingudes en normes nacionals que incorporin 

normes europees. 
 Avaluacions tècniques europees. 
 Especificacions tècniques comunes. 
 Normes internacionals. 
 Altres sistemes de referències tècniques elaborats per organismes europeus 

de normalització. 
 Normes nacionals. 
 Documents d’idoneïtat tècnica nacionals. 
 Especificacions tècniques nacionals en matèria de projecte, càlcul i 

realització d’obres i posada en funcionament de productes, o equivalents. 
c) En termes de rendiment o d’exigències funcionals, fent referència, com a mitjà 

de presumpció de conformitat a les especificacions especificades en el punt 
anterior.. 

d) Fent referència a les especificacions tècniques de l’apartat “b” per algunes 
característiques, i al rendiment o exigències funcionals per altres. 

 
L’art. 127 regula les condicions especials de l’execució del contracte, que es poden 
referir a consideracions de tipus mediambiental o de tipus social (inserció laboral de 
persones amb dificultats, igualtat de gènere, respecte a drets laborals bàsics, ...). En 
aquest cas es podrà exigir, en les prescripcions tècniques, els criteris d’adjudicació o les 
condicions d’execució del contracte, una etiqueta específica com a mitjà de prova, 
etiquetes de tipus mediambiental o social. 
 
Quan per norma, conveni o acord s’imposi l’obligació de subrogar-se en determinades 
relacions laborals, s’haurà de facilitar als licitadors la informació sobre les condicions 
dels contractes dels treballadors afectats, per permetre una exacta avaluació dels costos 
laborals. 
 
 
6.- Condicions especials d’execució del contracte. 
 
L’article 202 LCSP fa referència condicions de caràcter social, ètic, mediambiental  o 
d’altre ordre. Aquestes sempre han d’estar vinculades a l’objecte del contracte, no han 
de ser discriminatòries, han de ser compatibles amb el dret comunitari i s’han d’indicar 
en els plecs i en l’anunci de licitació. 
 
Al menys serà obligatori incloure en els plecs administratius alguna de les següents 
condicions especials d’execució: 
 

 Condicions de tipus mediambiental que persegueixin: 
  la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle 
 El manteniment o millora dels valors mediambientals afectats per l’execució 

del contracte 
 Una gestió més sostenible de l’aigua 
 Foment de l’ús d’energies renovables. 
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 Promoció del reciclatge de productes i ús d’envasos reutilitzables. 
 Impuls de l’entrega de productes a granel 
 La producció ecològica. 

 Consideracions de tipus socials o relatives a l’ocupació: 
 Fer efectius els drets reconeguts a la Convenció de els 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 especials dificultats d’inserció en el 

mercat laboral, en particular les persones amb discapacitat o en situació de 
risc d’exclusió social  a través d’empreses d’inserció. 

 Eliminar les desigualtats entre homes i dones 
 Afavorir la major participació de la dona en el mercat laboral i la conciliació 

del treball i la vida familiar. 
 Combatre l’atur, especialment el que afecta a joves, dones i el de llarga 

durada. 
 Afavorir la formació en el lloc de treball. 
 Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball. 
 Mesures per prevenir la sinistralitat laboral. 
 Garantir el respecte als drets laborals bàsics 

 
Els plecs poden posar penalitats per l’incompliment d’aquestes obligacions, remetent-se 
a les previstes per l‘incompliment defectuós a l’article 192.1. També es poden preveure 
com a condicions essencials d’execució, fet que pot suposar causa de resolució del 
contracte, o ser considerats com a infracció greu, als efectes de l’article 71.2.c , que 
regula supòsits de prohibició de contractar.  
 

7.- Mesa de contractació:  
 
Regulada a l’article 326 LCSP (no és legislació bàsica), i pels ens locals, a la D.A. 2a. 
S’han de constituir sempre, excepte quan la competència per contractar correspongui a 
una junta de contractació, en procediments oberts, oberts simplificats, restringits, 
licitació amb negociació, diàleg competitiu i associació per a la innovació. En els 
procediments negociats sense publicitat, la mesa serà potestativa, excepte en els supòsits 
d’imperiosa urgència, que serà obligatòria. També és potestativa en el procediment 
obert simplificat per obres d’un valor estimar inferior a 80.000 €, i subministraments i 
serveis d’un valor estimat inferior a 35.000 €. 
 
Les funcions de la mesa de negociació són: 
 

 Classificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits 
previs, acordant si és el cas l’exclusió de candidats  o licitadors. 

 Valorar les proposicions dels licitadors. 
 Proposta de clarificació d’una oferta com anormalment baixa. 
 Proposta d’adjudicació. 
 En el procediment restringit,  en el diàleg competitiu, en el de licitació amb 

negociació i en el d’associació per a la innovació, la selecció dels candidats 
quan els ho delegui l’òrgan de contractació. 
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La mesa està constituïda per un President, un Secretari i els vocals que es designin, i la 
seva composició es publica en el perfil del contractant. Els seus membres són nomenats 
per l’òrgan de contractació.  
 
No poden formar part de la mesa ni emetre informes de valoració els càrrecs públics 
representatius (si en els ens locals) ni el personal eventual.  
 
L’article 327 regula la mesa especial de diàleg competitiu i del procediment 
d’associació per a la innovació, a les que ja hem fet referència. 
 
La disposició addicional segona regula, entre d’altres, les especificitats de les meses de 
contractació en els ens locals. La seva composició, és:  
 

 President: Membre de la corporació o funcionari. 
 Vocals: 

 Secretari. 
 Interventor. 
 Altres designats per l’òrgan de contractació entre personal funcionari de 

carrera, laboral, o membres de la corporació, sense que el seu número sigui 
inferior a 3. Els membres electes en cap cas poden superar 1/3 part del 
nombre total de membres de la mesa.  

 
Actua com a secretari un funcionari de la corporació. S’hi podrà integrar personal de la 
Diputació. 
 
No en poden formar part personal eventual. El personal interí només podrà formar part 
de els meses quan no existeixin funcionaris de carrera suficientment qualificats, i així 
consti a l’expedient. 
 
La composició de la mesa s’ha de publicar en el perfil del contractant. Es poden 
constituir meses permanents. 
 
 


