Curs de contractació en el sector
públic
Anàlisi de la nova llei de contractes del sector públic

OBJECTE I FINALITAT
1. Introducció de criteris socials i mediambiental
2. Foment accés a la contractació de PIMES i empreses d’economia
social

Àmbit d’aplicació subjectiva (Art. 3)

SECTOR PÚBLIC
Instruccions

PODER
ADJUDICADOR
AA PP

Desapareix
instruccions

1.- Personalitat jurídica pròpia
2.- Creat per satisfer interès general
(no caràcter industrial o mercantil)
3.- Finançament, control, direcció
pública

4.- Finançament No majoritari amb
ingressos de mercat.

Negocis i contractes exclosos I (Art 4-11)
1. Contractes en l’àmbit de la defensa i la seguretat.
2. Contractes exclosos en l’àmbit internacional, en l’àmbit de la investigació,
desenvolupament i innovació, en l’àmbit del domini públic i àmbit patrimonial,
en l’àmbit financer.
3. Altres contractes exclosos: funcionaris, arbitratges, campanyes electorals...
4. Prestació de serveis socials per entitats privades sense ànim de lucre.
DA 49 PLCSP

DA 3ra Decret llei 3/2016

Avantprojecte de llei de contractes
de serveis a les persones

Negocis i contractes exclosos II (ART 4-11)
5. Cooperació pública horitzontal i vertical

Encàrrecs a mitjans propis

NOVETATS
1. Límits: art. 32
2. MP ha de publicar al perfil la
condició de MP i de quin poder
adjudicar ostenta, sectors
d’activitat que compren objecte
social serà apte per executar
encàrrecs
3. L’encàrrec es formalitzarà i es
publicarà al perfil
4. La formalització serà objecte de
REMC

Convenis de col·laboració
NOVETATS
1. Contingut no comprès en els
contractes regulats a la LCSP
2. Les entitats no han de tenir
vocació de mercat (- 20% de les
activitats objecte de col·laboració)
3. Interès públic i prestació de
serveis públics

Encàrrec de gestió
Art 10 llei 26/2010

Delimitació dels tipus contractuals (ART 12-18)
DESAPAREIX

Annex I

1.- contracte de col·laboració entre el
sector públic i privat
2.- contracte de gestió de
serveis públics

Contracte mixt
Normes determinació règim aplicable:
1. Obres + servei + subm = finalitat teleològica
2. Servei + subm = major valor econòmic
3. Obres + servei + subm + concessió = finalitat
teleològica (si prestacions no separables)
Risc operacional

Desapareix
Annex II
Annex IV

4. Obres + servei + subm + concessió = si prestació
separable

Aplica obres, servei o subm si VEC
és harmonitzat
Aplica concessió si altres prestacions
el VEC no és harmonitzat

Contractes subjectes a una regulació harmonitzada (Art 19-23)
•Art 19: regula contractes exclosos d’harmonització
Serveis de comunicació audiovisual; explotació de
xarxes públiques de comunicació; serveis jurídics;
protecció civil; serveis públics de transport;
concessions de subministrament d'aigua potable,
eliminació o tractament aigües residuals

AA PP
+
•Obra
•Concessió obra
•Concessió servei

•subministrament
Elaborar un
informe (art 336
LCSP) un cop
formalitzat

•servei

VE 5.548.000 €*

VE 221.000 €*

Llindars per a l’any 2018
modificats en posterioritat a
l’aprovació de la LCSP per
reglaments europeus

VE 221.000 €*
VE 750.000 €

Annex IV serveis socials i
altres

Contractes administratius i contractes privats I (Art 24-27)

Contractes administratius
AA PP

- Obra, concessió obra, servei,
concessió servei i subministrament
- Administratiu especial
- Contractació d’activitats docents:
només execució i resolució LCSP
(310)

- Assist. sanitària urgent (- 30.000
€): només execució i resolució
LCSP (131.4)

Preparació, adjudicació, efectes,
modificació i extinció = LCSP

JCA

Contractes privats
- Serveis financers, creació i
interpretació artística,
espectacles
-Subscripció a revistes,
publicacions i bases de dades
(DA 9)

Preparació, adjudicació, = LCSP
Efectes, modificació i
extinció = dret privat
SARA: aplica LCSP en
condicions especials execució,
modificació, cessió,
subcontractació i resolució

Contractes administratius i contractes privats II (Art 24-27)

Contractes privats
Poder
Adjudicador

- Tots els contractes objecte
comprès LCSP
- Efectes, modificació i
extinció = dret privat

JCA

Sector
públic

Contractes privats
- Tots els contractes objecte
comprès LCSP

Preparació, adjudicació, = LCSP

Aplica LCSP

•Obligacions matèria mediambiental,
social o laboral (201)
•Condicions especials execució (202)
• Modificació de contractes (203-205)
•Cessió i subcontractació (214-2017)
•Racionalització contractació (218-228)
•Condicions de pagament (198.4, 210.4,
243)
•Resolució contracte per impossibilitat de
prestació quan no sigui possible
modificació (204,2305)

Preparació, adjudicació, = instruccions
Efectes, modificació i extinció = dret privat

Termini de durada dels contractes i execució de la prestació I (art 29)
Contracte de
subministrament

Prestacions successives = Màx. 5 anys (pròrrogues incloses)
Arrendament béns mobles = Màx. 5 anys (pròrrogues incloses)

Prestacions successives = Màx. 5 anys (pròrrogues incloses)
Servei manteniment associat compra bé (raons exclusivitat)= duració de la vida útil
del producte

Contracte de
serveis

Prestacions socials a les persones = temps necessari per continuïtat en el
tractament usuaris i que canvi de proveïdor pot repercutir negativament
Complementaris altres (obra i subm)= la durada del principal (liquidació inclòs)
Servei que cal recuperació de la inversió= temps necessari

Contracte
concessió obra i
servei

Durada = Màx. 5 anys

Art. 10 RD 55/2017 desindexació
economia

Pot superar 5 anys si: recuperar les inversions + rendiment sobre capital
invertit (TIR- taxa interna de rendibilitat)
Límit màxim(pròrrogues incloses)

10 anys explotació servei sanitaris
25 anys explotació servei no sanitari
40 anys execució obres i explotació
servei

Ampliables un 15% per restablir
l’equilibri econòmic del contracte

Termini de durada dels contractes i execució de la prestació II (art 29)
Obligat per empresari si hi ha un preavís almenys 2 mesos antel·lació

Pròrroga

Obligat si són contractes serveis a les persones
No Obligat el contractista si AP demora pagaments + 6 mesos
La pròrroga s’ha d’acordar. No existeix consentiment tàcit de les parts.

Ampliació

Si proveïdor està en mora, l'òrgan pot decretar una ampliació
per poder executar el contracte. Pot penalitzar.

Requisits.
Continuïtat

Esdeveniment imprevisible en el procés de licitació
Raons interès públic per no suspendre la prestació
Anunci de licitació publicat 3 mesos abans fi antic
contracte

Pròrroga Màx. 9 mesos

Recurs especial en matèria de contractació I (Art 44-60)
AA PP

Subjectes

Poder adjudicador

REMC = SARA

REMC

Objecte

1.

Potestatiu i
gratuït
REMC = Rec. Ord.

1.Obra = VE +3 M €
2.Servei i subministrament = VE +100.000 €
3.Concessió servei i obra = VE +3 M €
4.Acords marc i sistemes dinàmics
5.C. adm especial= indeterminat o VE +100.000 €
6.Encàrrecs a mitjans propis = indeterminat o VE
+100.000 €

2.

Actes
recorribles
(tramitació d'emergència no
és recorrible)

3.
4.
5.
6.

Anunci de licitació, plecs o altres documents que
regeixen la contractació.
Actes de tràmit (inadmissió empreses, exclusió
ofertes, baixes anormals...)
Acords d'adjudicació
Modificacions contractuals
Formalització d’encàrrecs a mitjans propis
Rescats de concessions

Recurs especial en matèria de contractació II (Art 44-60)
Qualsevol persona f. o j. amb interès
legítim i que seus drets pugin estar
afectats, de manera directa o indirecta....

Legitimació

Organitzacions sindicals i empresarials.

REMC

Procediment

1.Termini interposició: 15 dies hàbils (còmput complex i extens)
2. Escrit es pot presentar davant òrgan contractació, davant
tribunal o qualsevol lloc establert art. 16.4 llei 39/2015
3.Interposar el recurs només suspèn automàticament
l'adjudicació. La resta cal sol·licitar MC
4.Tramitació del procediment
5. 2 mesos sense resoldre REMC = desestimació
6. Multes

Efectes

(art 58) =

costes processals

Impugnació: 2 mesos davant el TSJ Catalunya
No procedeix la revisió d’ofici dels actes resolts
No objecte de fiscalització per òrgans interns

Òrgan de contractació

(Art 61 i DA 2n )

Alcalde
Contractes administratius: VE -10% recursos ordinaris

Ple
Contractes administratius: VE +10 % recursos ordinaris

-6M€
- 4 anys

Contractes privats:

PBL -10 % recursos ordinaris

+6M€
+ 4 anys

Contractes privats:

-3M€

+3M€

Mesa de contractació
Membres electes: No pot superar 1/3 membres
Personal eventual: Prohibit tots casos
Funcionari interí: Permet però justificat en l'expedient
Tècnic redactor plecs: No pot ser membre de la Mesa

Si es demana assessorament d’experts
independents, cal acreditar a l'expedient la seva
formació i experiència professional (CV) i publicar-ho

PBL +10 % recursos ordinaris

Junta de Contractació
Membres : Mínim Secretari + Interventor

Obres de reparació simple, conservació, manteniment
Subministraments de béns consumibles o fàcil
deteriorament
Serveis VEC - 10% recursos ordinaris

Capacitat i solvència de l’empresari I
Pots contractar
amb sector
públic si ....

Persona natural o jurídica
Espanyola o estrangera
Capacitat d’obrar
No incurs en cap prohibició de contractar
Acreditar solvència o estar classificada

Condició especial
de compatibilitat

Si ho determina normativa: requisits sobre organització,
destí dels beneficis, sistema de finançament.... (reserva
social DA 48 )

Supòsit: empreses que han assessorat òrgan, elaborat especificacions
tècniques o documents preparatoris
Procediment: audiència per justificar la manca de coneixement privilegiat
Resolució: Excloure empresa o be publicar informació intercanviada en
l’elaboració de la contractació i ampliar termini presentació ofertes

Capacitat i solvència de l’empresari II
Independència jurídica del vincle

Integració de la solvència amb
mitjans externs (art 75)

UTE pot utilitzar aquest mitjà d’acreditació
Acredita mitjançant compromís per escrit
d’aquesta entitat
Declaració responsable DEUC

Condicions:

NO és integrable amb mitjans externs la
solvència següent:
• Compliment de les normes de garantia de
qualitat (art 93)
• Compliment de les normes de gestió
mediambiental (art 94)

Si s’integra experiència professional o titulació =
entitat ha de prestar servei
Si s’integra solvència econòmica i financera = pot
exigir formes de responsabilitat conjunta
(solidari...)
Es pot excloure en el PCAP la possibilitat
d’integrar solvència en determinades prestacions

Capacitat i solvència de l’empresari III

• Solvència econòmica i financera

Volum anual de negocis

Clàusula de tancament

Assegurança per riscos professionals
Patrimoni net, ratio entre actius i passius

Experiència: 10 anys a 5 anys

Contracte d’obra

• Solvència tècnica

VEC > 500.000 €, empresa nova creació no cal
justificar l’experiència però sí la resta de criteris

Experiència: 5 anys a 3 anys

Contracte de
subministrament

NO SARA, empresa nova creació no cal justificar
l’experiència però sí la resta de criteris
Nou mitjà: Indicació dels sistemes de gestió de la
cadena de subministrament
IMPORTANT: en els contractes de col·locació,
instal·lació, prestació de serveis o execució d’obra es
podrà avaluar la capacitat dels operadors
(coneixements, eficàcia, experiència i fiabilitat)

Capacitat i solvència de l’empresari IV
Contracte d’obra

• Solvència tècnica

Contracte de
subministrament
Contracte de
servei

Experiència: 5anys a 3 anys
NO SARA, empresa nova creació no cal justificar
l’experiència però sí la resta de criteris
Incís IMP: Titulacions acadèmiques i professionals,
sempre que no s'avaluïn com a criteri d’adjudicació
Matèria social: obligat concretar mitjans de solvència
a través d’experiència, coneixements i mitjans

• Precisions

1.- La classificació de l’empresari en un grup, subgrup i categoria
equival a prova suficient de solvència per categories inferiors.
2.- Cal relacionar el CPV amb la classificació. (annex II del RD 773/2015)
3.- Reglamentàriament es podrà eximir l’acreditació de solvències per sota de determinada
quantitat. (art 159.6 i RD 773/2015: 80.000 € obra; 35.000 € servei i subministrament )

Objecte del contracte (Art. 99)
1.- Admissió de variants (art 142)
Naturalesa: Es podrà definir atenent a les o necessitats o
funcionalitats, sense tancar-lo a una única solució

2.- criteris subjectes a judici de
valor (art 146)

3.- Procediment negociat (art 167)

DIVISIÓ EN LOTS

És la norma. S’ha de justificar la no divisió
(excepte en concessions)

Motius

- La divisió restringeix la
competència.
- La realització independent
dificulta l’execució tècnica

-Naturalesa objecte
contracte

Possibilitats

Pluralitat lots
dificulta coordinació

- Limitar adjudicació de lots
- Fer una oferta integradora
- Fer una reserva de lots (DA 4rt)

A partir del 9 març 2019, reserva obligatòria
del 7% dels contactes de l’annex VI

Pressupost base de licitació, valor estimat i preu del
contracte (Art. 100-102)
32,1% (indef, interi): cont. comuna, fp, atur
Costos directes: cost salarial del conveni

30,9% (durada determ):

Pressupost base de licitació

Costos indirectes: depèn de cada servei ( OH Overhead)

(art 100). S’ha de desglossar els costos

Despeses generals (13% - 17%) art 131 RD 1098/2001
Benefici industrial (6%) art 131 RD 1098/2001
IVA (21%)

Import cert que s’abona al contractista

Límit màxim de despesa compromesa per
l’òrgan (IVA inclòs)
Preparació

Preu (art 102): cost + beneficis + IVA
Adjudicació

Valor estimat

Execució

(art 101)

Import del contracte + pròrrogues +
modificacions (IVA no inclòs)

Garanties exigibles (ART 106-114)

Excepcional i per motius d'interès públic

Garantia provisional

Garantia definitiva

5% del preu final ofertat (IVA no inclòs)
Garantia en acords marc (plecs fixa acord marc o derivats)
Subministrament béns consumibles

Exempcions

Objecte: serveis socials, inclusió social o laboral

Contractes privats de les AA.PP
Procediment obert supersimplificat
(-80.000 € obres, -35.000 servei (no
intel·lectual) i subministrament)

Responsabilitat
(Únicament)

Penalitats, correcta execució de les
prestacions, inexistència de vicis o
defectes, resolució de contractes.
Obligació de formalitzar el contracte

Penalitat del 3% del pressupost base de licitació (art 153)

Considera un crèdit amb privilegis generals (art 91.4 llei 22/2003, concursal)

Consultes preliminars del mercat (ART 115)

Es podran realitzar estudis de mercat i dirigir consultes als operadors econòmics

Assessorament a experts; autoritats
independents, col·legis professionals,
operadors econòmics (forma excepcional)
(es publica al perfil el motiu de l’elecció)

No pot falsejar la competència o vulnerar
principis de no discriminació i transparència

La consulta es publica al Perfil, delimita objecte,
termini i destinataris amb objectiu d'introduir
millors característiques, exigències o formules als
plecs.

No pot generar un objecte concret i
delimitat que beneficiï a un consultat

Genera un informe que cal publicitar al Perfil

Expedient de contractació I (ART 116-120)
Necessitat i idoneïtat de la contractació
Elecció del procediment

Decret inici
expedient

Quan no sigui obert o restringit

Classificació

Contingut

Publica la
memòria
justificativa
del contracte

Valor estimat del contracte
Criteris de solvència i criteris d'adjudicació
Informe d’insuficiència de mitjans (en serveis)

Publicació al Perfil
de contractant

Decisió de no dividir en lots
PCAP, PPT, documents descriptius (diàleg
competitiu), documents de licitació (acord marc homologació)

Publica l’informe
d’insuficiència de
mitjans

Certificat d’existència de crèdit

15 dies pel REMC

Tramitació d’urgència,
els terminis es redueixen
a la meitat excepte

Decret
aprovació

15 dies per SARA obert
15 dies obert simplificat
4 dies facilitar info addicional en SARA

Termini d’inici d’execució del contacte no superarà 1 mes

Expedient de contractació II (ART 116-120)
Informe idoneïtat del contracte

Contingut de l’expedient

Informe no fraccionament

contracte menor
Menys de 15.000 € sub i serveis
Menys 40.000 € obres

Excepte casos de dret
d’exclusiva

Proposta d’unitat d’acte

Informe quantia màxima per proveïdor i any
Projecte d’obres si escau
Supervisió prèvia (art 235) si escau

Adjudicatari

Publicació web trimestralment
Art 13, llei 19/2014 transparència

Objecte
Import
Duració

Excepte imports menys 5.000 €
amb diferent sistema de pagament
(brestreta de caixa fixa...)

Eines útils

Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques (Art 121-130)

PCAP

Un cop aprovat només es pot modificar per error material, de fet o aritmètic
sinó cal retrotraure les actuacions
(art 109 Llei 39/2015 i art 74 llei 26/2010)
Amplia contingut

PPT

Un cop aprovat només es pot modificar per error material, de fet o aritmètic sinó
cal retrotraure les actuacions
(art 109 Llei 39/2015 i art 74 llei 26/2010)
Glossari tècnic (art 125)
Introducció de les etiquetes (art 127)*

Ja no es permet la subrogació contractual

Condicions de subrogació (art 130)

També aplica a socis cooperativistes i CET
S’ha de preveure la penalització per
incompliment al PCAP

* Següent diapositiva

Acció directe; pagament de salaris...

Etiquetes (Art 127)
PPT

Es poden exigir en

Criteris d’adjudicació

Etiqueta referida a criteris vinculats a
l'objecte del contracte (145.6) i adequats
per definir caract. obres, subm i serveis.

Condició especial
d’execució

Tipologia

Etiquetes socials / mediambientals / agricultura i ramaderia ecològica / comerç just /
igualtat de gènere /

Anuncis i terminis (Art 134-138)

1. Anunci d’informació prèvia
2. Anunci de licitació

Cap novetat

Desapareix l’obligació de publicar al BOP i BOE
El contingut dels anuncis queda regulat a l’Annex III
Obligat DOUE pels SARA
Obligat perfil pels No SARA i
potestatiu el DOUE

3. Termini de presentació
de proposicions

Barcelona

ES511

Girona

ES512

Lleida

ES513

Tarragona

ES514

El termini s’ha d’adaptar a la complexitat del contracte i
respectar els mínims legals de cada procediment

Casos on cal allargar terminis

Quan no s’ha atès el requeriment
d'informació dins termini
Modifiquin els plecs
(art 136.2)

Les proposicions dels interessats (Art 139-141)
• La presentació d’una proposició implica l’acceptació dels plecs i l’autorització per consultar les
dades al RELI o altres llistes

Contingut
- Declaració responsable: DEUC (Document Europeu Únic de Contractació), excepte en p. obert simplificat
- Solvència diferent per lot: DEUC per cada lot
- Solvència mitjançant tercer: també ha de presentar DEUC
- UTE: cadascú un DEUC per separat
- Compromís de constituir la UTE
- Constitució de garantia provisional
- Declaració de sotmetiment de jurisdicció, per empreses estrangeres

Criteris d’adjudicació del contracte

(Art 145-149)

Llistat (art 145.3)

• L'adjudicació dels contractes es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació en
base a la millor relació qualitat/preu o bé relació cost/eficàcia
Càlcul del cost del cicle de vida (art 148)
S’avalua amb criteris econòmics i qualitatius
1. qualitat, caract. estètiques i funcionals, accessibilitat, disseny
universal, caract. socials, mediambientals, innovadores...
- Serveis de caràcter
intel·lectual (DA 41ena:
arquitectura enginyeria,
consultoria i urbanisme
-Serveis socials Annex IV
(DA 47ena)

2. organització, qualificació i experiència del personal adscrit
3. Servei postvenda, assistència tècnica, condicions lliurement,
compromís de recanvi...

Definir bé: requisits, límit, modalitats...

• El Criteri Millora
Almenys el 51% dels punts
han d’estar relacionats amb
qualitat

Un cop proposades formarà part del contracte i
NO pot ser objecte de modificació
Quant apuntació judici de valor sigui major que
criteris automàtics només poden tenir valoració
de 2,5 %

• Els criteris de desempat s’han d'acreditar en el moment de l’empat i no abans (art 147)

Clàusules socials com a criteris d’adjudicació
Els criteris qualitatius han d’estar vinculats a l’objecte del contracte (qualsevol dels seus aspectes o etapes del
cicle de vida encara que aquesta factors no formin part de la seva substància material) art 145.6

TRIBUNALS ADMINISTRATIU DE RECURSOS CONTRACTUALS
Característiques de la pròpia empresa
Característiques del personal que
executarà el contracte

1.- Compromís desenvolupament economia social (salari
major no supera 2 cops el menor) RTARCJ Andalusia

1. Subcontractació amb centre especials de treball. RTACP
Madrid 10/5/17

18/01/16

2.- Que hagin firmat el Pacte Mundial de Nacions Unides

2. Establir un pla de formació. RTACP Madrid 3/2/16

RTACRC 5/5/17

3. Compromís d’aplicar retribucions mínimes establertes al PPT .

3.- Compromís subrogació treballadors de l’antic adjudicatari

RTACP Madrid 5/5/16

RTACRC1/6/17

4.- Valorar la presència de dones en l’equip de treball. ATACP
Navarra 8/8/16

5.- Codi de bones pràctiques en salut laboral . RTACRC
27/7/17

6.- Retribucions d’un conveni diferent al conveni
funcionalment aplicable. RTACP Madrid 1/6/16

4. Compromís d’abonar salaris dins 3 primers dies del mes.
RTACP Madrid 18/01/17

Ofertes anormalment baixes (Art 149)
- Únic criteri: establir en el Plec criteri objectiu
per referència al conjunt de les ofertes
presentades. Sinó estableix reglamentàriament.

Criteris de determinació
-Pluralitat criteris: establir en el Plec criteri
objectiu en referència al conjunt de l’oferta. Sinó
no es pot apreciar

L'òrgan de contractació rebutjarà, si
L'òrgan de contractació admetrà i

-Aplicar una garantia
complementaria 5% (art 107.2)

-Establirà mecanisme de
seguiment de l’execució

Vulnera obligacions socials, laborals,
mediambientals. Incompleix conveni
col·lectiu sectorial vigent.
Justificació incompleta, hipotètica o
inadequada

-Publica l’informe al perfil de
contractant (art 63.3.e)

Opcional
NOVETAT

Adjudicació i formalització del contracte (Art 150-155)

Adjudicació

- La Mesa classificarà i si detecta col·lusió, ha de
suspendre l'adjudicació i enviar expedient
- El requeriment per presentar documentació també
es farà a les empreses que el licitador usa com a
solvència de tercers.
Si empresa no compleix requeriment: obligació de
penalitzar amb 3% pressupost base (IVA no inclòs)

- Especifica que cal publicar al perfil en 15 dies

-Si empresa no formalitza: obligació de penalitzar amb 3% pressupost base
(IVA no inclòs)

Formalització

- Especifica que cal publicar també el propi contracte al perfil en 15 dies. Si
és SARA abans s’ha de publicar al DOUE i després perfil.
- La contractació derivada de l’acord marc no es formalitza. Es publicaran
trimestralment les adjudicacions al web.

Procediment obert (Art. 156-158)
• Qualsevol empresari pot presentar una proposició i està prohibida la negociació.
Terminis presentació

26 dies obres, concessió obra i c. servei
15 dies servei, subministrament
Obra, servei i subministrament: 35 dies
SARA
Concessió obra i c. servei: 30 dies

No aplica a concessió
obra i c. servei

Reduir terminis: Anunci d’informació prèvia: passa a 15 dies
Reduir terminis: declaració d’urgència: passa a 15 dies
Reduir terminis: licitació electrònica: passa a 30 dies (- 5 dies)

Procediment obert simplificat (Art. 159)
Màxim 25% judici valor (prestacions intel·lectual 45%).

requisits

• Només contracte d’obra, servei o subministrament.
VE = o menys 2 M€

VE = o menys 100.000€

• Assumeix informe i obre
Empreses
inscrites al
RELI

Registre
indicat al
perfil

Una única
Mesa de
contractació
serveis tècnics valoren en
7 dies i envien proposta a
la Mesa

oferta econòmica

• Exclou empreses si escau
• Classifica les empreses
• Comprova el RELI
•Realitza el requeriment (7 dies)
•Requereix oferta
anormalment baixa (5 dies)
•Proposa l’adjudicació

Procediment obert supersimplificat (Art. 159.6)
Requisits

Contracte obres VE inferior 80.000 €
Contracte serveis VE inferior 35.000 €, excepte prestacions caràcter intel·lectual
Contracte subministrament VE inferior 35.000 €
Tots els criteris d’adjudicació han de ser avaluables mitjançant fórmula matemàtica

Tramitació

Termini presentació proposicions
Presentació 1 sobre

10 dies hàbils
5 dies hàbils, compra de béns
corrents

Mesa de contractació potestativa
(junta de contractació en l’àmbit local)
Garantir informàticament no s’han obert.
Valoració mitjançant dispositius informàtics.
Publica ofertes i documentació de valoració
quan s’adjudica el contracte
No acredita les solvències. No constituïx
garantia definitiva i es formalitza amb la
signatura de l’acceptació de l’adjudicació.

Procediments amb negociació (Art. 166-171)
•L'adjudicació recaurà al licitador justificadament escollit per l’òrgan de contractació, després d’una
negociació de les condicions del contracte amb un o varis candidats.
NO es negocia els requisits mínims de prestació de l’objecte ni
criteris d’adjudicació

Quan l’objecte de la prestació requereixi un treball
previ de disseny o adaptació per part dels licitadors

Supòsits

Objecte inclou projectes o solucions innovadores
Complexitat, configuració jurídica o financera o
riscos inherents

Sense publicitat

Procediment obert o restringit ha quedat
desert o ofertes no adequada
Declaració de secret o reservat

No es pot descriure amb precisió les
especificacions tècniques
En procediments oberts o restringits només s’han
presentat ofertes irregulars o inacceptables
Contractes de serveis socials personalíssims amb
arrelament de la persona a l’entorn social

Existència drets exclusiva
Si s’inclouen a la negociació tots els que
s’han presentat anteriorment.

Altres específics per tipus de contractes (art 168)

Altres procediments de contractació

•Procediment restringit (art 160-165)

•Procediment de diàleg competitiu (art 172-176)

•Procediment d‘associació per a la innovació (art 177-182)

•Concurs de projectes (art 183-187)

Article 11 a 21 de la llei 12/2017, de 6 de juliol, d’arquitectura (DOGC 7411, de 13 de juliol)

Incompliment i demora en execució dels contractes (art 192-197)
Incompliment defectuós
•S’han de preveure en els plecs

Demora en l’execució
•La penalitat s’estableix a raó de 0,60 € per cada 1.000 €
del preu del contracte (IVA exclòs)

•Cada penalitat no pot superar el 10% del preu del
contracte (IVA exclòs), ni conjuntament 50% del
preu del contracte

•Es pot canviar la quantia de la penalitat però s’ha de
justificar a l’expedient.

•Acord marc han de preveure les penalitat de la
contractació derivada

•Si es vol penalitzar els terminis parcials s’ha d’indicar als
plecs

•Ha de ser penalitzat el retard en pagament de
salaris o no complir conveni col·lectiu de forma
greu i dolosa (art 201)

•Si les penalitats arriben al 5% del preu del contracte es pot
resoldre
Audiència al contractista i si hi ha
oposició, cal dictamen de la
Comissió Jurídica de Catalunya

Les penalitats són executives i s’abonen mitjançant descomptes dels abonaments als proveïdors o sobre
la garantia definitiva
Si no prevista penalitat o demora o no cobreix danys, les AA PP poden exigir a través de la indemnització
per danys i perjudicis.

Condicions especials d’execució del contracte (art 202)

És OBLIGAT establir com a mínim una condició especial als plecs dels enumerats a
l'apartat 202.2
Consideracions de tipus mediambientals (llistat)
Consideracions de tipus socials (llistat)
Consideracions de tipus econòmiques relacionades amb innovació (NO llistat)

Com es tipifica el seu incompliment
. Obligació contractual essencial

Resol el contracte (art 211.f)

Penalitats

Estableix com a infracció greu

Derivarà en una prohibició de contractar (art 71.2.c)

Modificació dels contractes I (art 203-207)
NO ÉS MODIFICACIÓ:

10 % accés d’amidament en obres (242.4)
Preus nous fixats contradictòriament sempre que no
suposi:
1.- increment global del contracte
2.- No afecti a unitats d’obra que en el conjunt
excedeixi el 3% del pressupost primitiu

Requisit material

Cal detallar de manera clara les condicions, l’abast, límit i
percentatge. La modificació no pot provocar l’establiment de
nous preus unitaris no previstos.

Requisit formal

Cal que el plec o anunci indiqui el procediment a seguir

M. Convencional
(art 204)

Requisit limitador

No pot alterar la naturalesa global del contracte ni
superar el 20% del preu inicial (límit a l’alça i baixa).

Si es substitueix les obres, serveis o subm que es van adquirir per
altres de diferents o es modifica de forma fonamental el tipus de
contractació (considerant 109 directiva i 204.2 LCSP)

Modificació dels contractes II (art 203-207)
Prestacions addicionals

No cal imprevisibilitat ni les prestacions han d’obeir a necessitats noves

M. legal
(art 205)

-1) Que sigui necessari afegir
obres, serveis o subministraments
addicionals als inicialment
contractats

Que el canvi de
contractista no sigui
possible per raons
tècniques o
econòmiques

-2) Cal que la modificació
compleixi 2 requisits

Exemple: obligui òrgan a adquirir obres,
servei o subm amb caràct. tècniques diferents
de les inicials contractades
Exemple: quan el canvi doni lloc a
incompatibilitats o dificultats tècniques d’ús
o manteniment que resultin
desproporcionades
Exemple: quan el canvi generi
inconvenients significatius o augment de
costos

També respecte de la
resta de modificacions
legals ( art 205)

La modificació no pot
superar el 50% del
preu inicial (IVA
exclòs) aïllada o
conjuntament

Una nova licitació NO és un
inconvenient

IMPORTANT: Cal un nou projecte, les obres complementàries han de començar dins de la vigència
del contacte principal i els preus contradictoris han de contenir el % de baixa d’adjudicació. Nova
comprovació acta de replanteig i s'expediran certificacions independents de la principal

Modificació dels contractes III (art 203-207)
Circumstàncies imprevisibles
M. legal

Supòsits

(art 205)

La modificació no pot superar el 50%
preu inicial (IVA exclòs)
Que no alteri la naturalesa global del
contracte
Una administració diligent no hagués
pogut preveure

Aquella circumstància que no podia haverse previst tot i que el poder adjudicador
hagués preparat amb raonable diligència
l'adjudicació inicial, tenint en compte els
mitjans a la seva disposició, la naturalesa
i circumstàncies del projecte concret, les
bones pràctiques en l’àmbit en què es
tracti i la necessitat de garantir una relació
adequada entre els recursos empleats en
la preparació de l’adjudicació i el seu
valor previsible.

No un imprevist sinó una
circumstància realment
imprevisible

IMPORTANT: els preus contradictoris han de contenir el % de baixa d’adjudicació.

Modificació dels contractes IV (art 203-207)
Modificacions no substancials
M. legal

Supòsits

(art 205)

Justificar perquè no inclòs en el contracte inicial
(no cal imprevisibilitat)

Es considera substancial si
compleix com a mínim un dels
requisits

1) La modificació hagués
permès la selecció de
candidats diferents o
acceptació d’ofertes
diferents o atragués més
licitadors
2) La modificació alteri
l’equilibri econòmic del
contracte en benefici del
contractista

3) La modificació amplií de
forma important l’àmbit del
contracte

Exemple: la modificació impliqui el canvi de
classificació del contractista

Exemple: s’introdueixin unitats d’obra nova
d’import superior al 50% del pressupost
inicial

Exemple: la modificació no excedeixi aïllada
o conjuntament el 15% preu inicial en obres
i 10% en serveis o subm.
Exemple: l’import de la modificació no pot
superar el llindar SARA de cada contracte
Exemple: l’objecte de la modificació sigui
igual a l’objecte d’un altre procés de licitació

Modificació dels contractes II (art 203-207)
Procediment de modificació
1.- Justificar expedient
l'interès públic i el tipus
de modificació (legal o
convencional)

2.- Audiència al
contractista i al redactor
del projecte o
especificacions tècniques
( 3 dies hàbils)

3.- dictamen de la
Comissió Jurídica
Assessora si modificació
legal de +20% i 6M € o
oposició del contractista

Si es tramita una modificació legal (causa a i b) d’un
contracte SARA de servei o concessió de servei de
l’Annex IV
Publicació al DOUE

IMP.- la modificació és
obligatòria pel contractista
sempre que no superi el
20% sinó resolució
contracte

4.- Es formalitza
la modificació i
es publica al
perfil

Suspensió dels contractes (art 208)

Acorda

Administració de mutu propi

Estendre una acta motivada

Contractista que no cobra + 4 mesos

Abonar danys i perjudicis reals i efectius

Despeses manteniment garantia definitiva
Extinció o suspensió de contractes de treball
Per defecte

Despeses salarials del personal
Lloguer o manteniment d’equips, maquinària...
3% del preu prestacions deixades d’executar
Despeses de la pòlissa d’assegurança subscrita

Quan es reprengui l’execució, el contractista té 1 any per reclamar.

Preveure
PCAP

Extinció dels contractes I (art 209-213)
Els contractes s'extingeixen pel seu compliment o per resolució

La intervenció ha d’estar present a la
recepció material de tots els contractes,
excepte menor. Signar acte de recepció.
Assistit per tècnics (DA 3r)

Cal avisar la intervenció amb antelació
mínima de 20 dies (art 20 RD 424/2017)

Si es realitza una modificació del contracte que contempli
unitats ocultes, comunicar a la Intervenció amb antelació
de 5 dies per si vol comprovar la inversió, sense perjudici
de la recepció final de l’obra

IMPORTANT la figura del responsable del contracte

• Recordatori: Amb l’acta de recepció comença a comptar el termini de garantia del contracte i comença a comptar el
termini de 30 dies per liquidar el contracte

Extinció dels contractes II (art 209-213)
Els contractes s'extingeixen pel seu compliment o per resolució

1.- Mort o incapacitat del contractista individual
o extinció de la societat

AAPP pot continuar el contracte
amb els seus hereus o successors

Excepte que concorri la successió
del contractista

2.- Declaració de concurs o declaració
d’insolvència

AAPP pot decidir continuar per
raons d'interès públic i proveïdor
constitueix garanties addicionals

Garantia definitiva
complementària del 5%
Fiança en metàl·lic o deute
públic constituïda com a
clàusula penal

3.- Mutu acord entre administració i contractista

No ha de concorre cap altre causa
i justificar la innecessiarietat del
contracte

Extinció dels contractes III (art 209-213)
Els contractes s'extingeixen pel seu compliment o per resolució

4.- Demora en el compliment de terminis per
part del contractista

Retard en els plans de treball superior en 1/3 de
la durada inicial del contracte + pròrrogues
També si Penalitats superen el múltiple del 5%
del preu del contracte (IVA exclòs)

5.- Demora en el pagament per part de
l'Administració

6.- Incompliment de l'obligació principal del
contracte

6 mesos per defecte i es pot reduir per legislació
autonòmica

També l'incompliment de la resta d’obligacions
considerades essencials als plecs (forma precisa
i no general)

No es pot modificar el contracte ni convencional
ni legalment.
Es pot legalment però puja +

7.- Impossibilitat executar el contracte en les
condicions inicials

20% preu inicial del contracte
Indemnitza el contractista en
3% excepte si refusa la
modificació

Extinció dels contractes IV (art 209-213)
Els contractes s'extingeixen pel seu compliment o per resolució

8.- Els establerts per a cada categoria

Obres

Demora injustificada en la comprovació del
replanteig
Suspensió inici de les obres superior a 4 mesos
Suspensió obres superior 8 mesos per part AAPP
Desestiment

Serveis i
subministrament

Desestiment inici o suspensió inici prestació o
subministrament per part AA PP + 4 mesos
Desestiment un cop iniciat o suspensió
prestació o subministrament per part AAPP + 8
mesos

A instància dels representants dels treballadors

9.- Impagament de salaris del
contractista als seus treballadors

D’ofici si els treballadors són subrogats i puja + 5% preu d’adjudicació

