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Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014



‐ Entrada en vigor quatre mesos després de la seva publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

(publicat al BOE el 9/11/2017, entra en vigor el 9/03/2018)
‐ Desenvolupament:

‐ Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

‐ Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general 
de contractes de les AAPP adaptat pel Reial decret 773/2015, de 28 de agost



‐ DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO  de  26  de 
febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 

2004/18/CE

‐ DIRECTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de 
febrero de 2014 relativa a la adjudicación de contratos de concesión

El termini  de transposició de les esmentades directives va finalitzar el 18 de abril 
de 2016





DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

1. Els expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei
es regeixen per la normativa anterior.

2. Els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei es regeixen, pel que fa als seus efectes, compliment i extinció, inclosa
la seva modificació, durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior.

3. Aquesta Llei és aplicable als acords de rescat i als encàrrecs que s’efectuïn amb
posterioritat a la seva entrada en vigor.

4. Les revisions d’ofici i els procediments de recurs iniciats a l’empara dels articles 34
i 40, respectivament, del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat
mitjançant el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, s’han de seguir
tramitant fins a la seva resolució d’acord amb aquell.



ÀMBIT OBJECTIU I SUBJECTIU. NEGOCIS EXCLOSOS

‐ Article 1. Objecte i finalitat.

1. Aquesta Llei té per objecte regular la contractació del sector públic, a fi de
GARANTIR que s’ajusti als principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i
transparència dels procediments, i no‐discriminació i igualtat de tracte entre els
licitadors; i d’assegurar, en connexió amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i
control de la despesa, i el principi d’integritat, una utilització eficient dels fons
destinats a la realització d’obres, l’adquisició de béns i la contractació de serveis
mitjançant l’exigència de la definició prèvia de les necessitats que s’han de satisfer,
la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l’oferta econòmicament més
avantatjosa.



ÀMBIT OBJECTIU I SUBJECTIU. NEGOCIS EXCLOSOS

- El principio de transparencia es de especial importancia. Ha sido definido como consecuencia
necesaria del principio de igualdad de trato, cuyo objetivo es favorecer el desarrollo de una
competencia real y efectiva. Impone que todos los licitadores dispongan de las mismas
oportunidades al formular sus ofertas y que estas se sometan a las mismas condiciones para
todos los licitadores (TJCE 12-12-02, asunto C-470/99 ; 6-3-03, asunto C-41/2000; TJUE 16-9-13,
asunto T-402/2006)

- La insuficiencia de información contenida en los pliegos o en la documentación complementaria
supondría una infracción a los principios de igualdad y transparencia (TACRC Resol
1051/2018)

- Estos principios se aplican para resolver las dudas y lagunas que presenten todos los
contratos, negocios y relaciones jurídicas del sector público excluidos de su ámbito objetivo de
aplicación que se regirán por su regulación específica



ÀMBIT OBJECTIU I SUBJECTIU. NEGOCIS EXCLOSOS

Article 1 Objecte i finalitat

2. És igualment objecte d’aquesta Llei la regulació del règim jurídic aplicable als
efectes, el compliment i l’extinció dels contractes administratius, respecte dels fins
institucionals de caràcter públic que a través d’aquests contractes s’intenten dur a
terme.

3. En tota contractació pública s’han d’incorporar de manera transversal i
preceptiva CRITERIS SOCIALS I MEDIAMBIENTALS sempre que tinguin relació amb
l’objecte del contracte, en la convicció que la seva inclusió proporciona una millor
relació qualitat‐preu en la prestació contractual, així com una major i millor
eficiència en la utilització dels fons públics. També s’ha de facilitar l’accés a la
contractació pública de les petites i mitjanes empreses, així com de les empreses
d’economia social.



ÀMBIT OBJECTIU

Article 2 Àmbit d’aplicació

1. Són contractes del sector públic i, en conseqüència, estan sotmesos a aquesta
Llei en la forma i els termes que s’hi preveuen, els contractes onerosos, sigui
quina sigui la seva naturalesa jurídica, que subscriguin les entitats enumerades a
l’article 3.
S’entén que un contracte té caràcter onerós en els casos en què el contractista
obtingui algun tipus de benefici econòmic, ja sigui de manera directa o
indirecta.

2. També estan subjectes a aquesta Llei, en els termes que s’hi s’assenyalen, els
CONTRACTES SUBVENCIONATS per entitats que tinguin la consideració de poders
adjudicadors que subscriguin altres persones físiques o jurídiques en els supòsits
que preveu l’article 23 relatiu als contractes subvencionats subjectes a una
regulació harmonitzada.



ÀMBIT OBJECTIU

Article 2 Àmbit d’aplicació
23.1.Són contractes subvencionats subjectes a una regulació harmonitzada els contractes d’obres
i els contractes de serveis definits d’acord amb el que preveuen els articles 13 i 17,
respectivament, que siguin subvencionats, de forma directa i en més d’un 50 per 100 del seu
import, per entitats que tinguin la consideració de poders adjudicadors, sempre que pertanyin a
alguna de les categories següents:

a) Contractes d’obres que tinguin per objecte activitats d’enginyeria civil de la secció F, divisió
45, grup 45.2 de la Nomenclatura general d’activitats econòmiques de les comunitats
europees (NACE), o la construcció d’hospitals, centres esportius, recreatius o d’oci, edificis
escolars o universitaris i edificis d’ús administratiu, sempre que el seu valor estimat sigui igual
o superior a 5,350,000 euros.*

b) Contractes de serveis vinculats a un contracte d’obres dels que defineix la lletra a), amb un
valor estimat igual o superior a 214.000 euros.*

* Orden HAC/1272/2019, de 16 de diciembre



ÀMBIT OBJECTIU

Article 2 Àmbit d’aplicació

4. A l’efecte d’identificar les prestacions que són objecte dels contractes que
regula aquesta Llei, s’utilitza el «vocabulari comú de contractes públics», aprovat
pel Reglament (CE) núm. 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de
novembre de 2002, pel qual s’aprova el vocabulari comú de contractes públics
(CPV), o la normativa comunitària que el substitueixi.

https://www.hacienda.gob.es/es‐
ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Paginas/CPV.aspx



ÀMBIT SUBJECTIU

Es defineix l'àmbit subjectiu més ampli i s'adapta la tipologia de les entitats incloses en l'àmbit
subjectiu, al que estableix la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic (LA LLEI 15011/2015), Llei
40/2015, d'1 d'octubre. Llista d'entitats en l'article 3.1

Es manté l'existència de tres nivells però amb diferències importants respecte a la inclusió
en cada grup i la tramitació.

A) ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (en sentit estricte 3.2 LCSP):

a) L'Administració General de l'Estat, les administracions de les comunitats
autònomes, les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla i les entitats que 
integren l'Administració Local.

b) Les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social.

c) Els organismes autònoms, les universitats públiques i les autoritats
administratives independents.



ÀMBIT SUBJECTIU

l) A l'efecte d'aquesta Llei, s'entén que també formen part del sector públic les
diputacions forals i les juntes generals dels territoris històrics del País Basc pel
que fa a la seva activitat de contractació.

3.2. b) Els consorcis i altres entitats de dret públic, en què donant‐se les
circumstàncies establertes en la lletra d) de l'apartat següent per poder ser
considerats poder adjudicador i estar vinculats a una o diverses administracions
públiques o que en depenen, no es financin majoritàriament amb ingressos de
mercat. S'entén que es financen majoritàriament amb ingressos de mercat quan
tinguin la consideració de productor de mercat de conformitat amb el Sistema
Europeu de Comptes.



ÀMBIT SUBJECTIU

Reglamento (UE) nº 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013

A la hora de decidir a qué sector hay que asignar la unidad institucional pública, es necesario
comprobar si tal unidad es o no de mercado; en otras palabras, si sus ventas cubren el 50 %
de sus costes de producción o no. El sector administraciones públicas sólo incluye las
unidades institucionales públicas que no son de mercado, es decir que se financian
mayoritariamente de los presupuestos de las entidades de las que dependen.



ÀMBIT SUBJECTIU

B) ENTITATS QUE SÓN poders ADJUDICADORS, PERÒ NO AAPP (PANAP)
poders adjudicadors que no tinguin la consideracions d'Administracions públiques
Article 3.3:

b) Les fundacions públiques.

(Requisits: 1r Que es constitueixin de manera inicial, amb una aportació majoritària, directa o 
indirecta, d'una o diverses entitats integrades en el sector públic, o bé rebin aquesta aportació amb 
posterioritat a la seva constitució. 2n Que el patrimoni de la fundació estigui integrat en més d'un 50 
per cent per béns o drets aportats o cedits per subjectes integrants del sector públic amb caràcter 
permanent. 3r Que la majoria de drets de vot en el seu patronat correspongui a representants del 
sector públic)

c) Les mútues col∙laboradores amb la Seguretat Social.



ÀMBIT SUBJECTIU

d) Totes les altres entitats amb personalitat jurídica pròpia diferents de les 
expressades en les lletres anteriors que hagin estat creades específicament per 
satisfer necessitats d'interès general que no tinguin caràcter industrial o 
mercantil, sempre que un o diversos subjectes que s'hagin de considerar poder 
adjudicador d'acord amb els criteris d'aquest apartat 3, bé financin 
majoritàriament la seva activitat; bé controlin la seva gestió; o bé nomenin més 
de la meitat dels membres del seu òrgan d'administració, direcció o vigilància.

e) Les associacions constituïdes per les entitats esmentades en les lletres 
anteriors.



ÀMBIT SUBJECTIU

- Sobre el poder adjudicador, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha interpretado las
nociones de interés general (TJCE 16-10-03, asunto C-283/00), financiación mayoritaria
(TJCE 3-10-00, asunto C-380/98) y control (TJCE 27-2-03, asunto C-373/00). La jurisprudencia
europea ha interpretado los requisitos exigidos para ser poderes adjudicadores de forma
extensiva, para evitar la huida del Derecho europeo de la contratación, considerando que
son necesidades de interés general que no tienen carácter industrial o mercantil las que no se
satisfacen mediante la oferta de bienes y servicios en el mercado a aquellas en las que el
Estado desea conservar una influencia determinante, y que una entidad del sector público está
financiada mayoritariamente por el Estado u otro ente público no solo cuando se nutre de
transferencias presupuestarias, sino también cuando la mayoría de sus recursos proceden
de algún canon o exacción pública establecida por la Ley dado que el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea sostiene que el concepto de financiación a cargo del Estado es un concepto
funcional (TJCE 3-10-00, asunto C-380/



ÀMBIT SUBJECTIU

3.4 Els PARTITS POLÍTICS, en el sentit definit en l'article 1 de la Llei Orgànica 8/2007, 
de finançament dels partits polítics; així com les ORGANITZACIONS SINDICALS 
regulades a la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical, i les 
organitzacions empresarials i associacions professionals a què es refereix la Llei 
19/1977, d'1 d'abril, sobre regulació del dret d'associació sindical, a més de les 
fundacions i associacions vinculades a qualsevol d'ells, quan compleixin els requisits 
per ser poder adjudicador d'acord amb la lletra d) de l'apartat 3 del present article, i 
respecte dels contractes subjectes a regulació harmonitzada han d'actuar d'acord als 
principis de publicitat, concurrència, transparència, igualtat i no discriminació sense 
perjudici del respecte a l'autonomia de la voluntat i de la confidencialitat quan sigui 
procedent.



ÀMBIT SUBJECTIU

Els subjectes obligats han d'aprovar unes instruccions internes en matèria de
contractació que s'adequaran al que preveu el paràgraf anterior i amb la
normativa comunitària, i que hauran de ser informades abans de la seva
aprovació per l'òrgan a què correspongui el seu assessorament jurídic. Aquestes
instruccions s'han de publicar en les seves respectives pàgines web.

Ara bé: Art. 11. 5. Es troben, així mateix, exclosos els contractes que tinguin per objecte serveis 
relacionats amb campanyes polítiques, inclosos en els codis CPV 79341400-0, 92111230-3 i 
92111240-6, quan siguin adjudicats per un partit polític



ÀMBIT SUBJECTIU

C) ALTRES ENS DE L'SP (NO SÓN poder adjudicador).

Son els altres ens del sector públic que no són ni Administracions Públiques ni
poders adjudicadors

• 3.1.h) Les societats mercantils en el capital social la participació, directa o
indirecta, d'entitats de les esmentades a les lletres a), b), c), d), e), g) i h) del
present apartat sigui superior al 50 per 100, o en els casos en què, sense
superar aquest percentatge.



ÀMBIT SUBJECTIU
La distinción entre la entidad que ostenta la condición de poder adjudicador y aquella que no
ostenta tal condición se reconduce a la distinción entre finalidad mercantil (o industrial) y
finalidad no mercantil (o no industrial).
Para esta distinción debe traerse necesariamente a colación la jurisprudencia comunitaria (TJCE
27-2-03, asunto C-373/00; 10-5-01, asunto C-223/99; 12-12-02, asunto C-470/99), resultando
como criterios relevantes los siguientes:

• Consideración del objeto de la entidad: la vinculación del objeto de la entidad que se
considere a funciones o potestades públicas orienta su calificación hacia actividad de interés
general no mercantil o industrial.

• Existencia de competencia desarrollada en el sector en el que opere la entidad: la existencia
de una situación de competencia en el mercado que pueda considerarse normal constituye un
indicio de que se trata de una entidad que persigue una finalidad mercantil o industrial.

• Existencia de mecanismos para compensar pérdidas: la existencia de tales mecanismos de
forma que la entidad no soporte el riesgo de sus actividades permite apreciar que no se está en
presencia de una actividad de carácter mercantil o industrial.

• Sistema de fijación de precios. La fijación de los precios de los bienes que produzca o de los
servicios que preste la entidad con arreglo exclusivamente a las Leyes de la oferta y la
demanda orienta la calificación hacia el carácter mercantil o industrial de la entidad.



ÀMBIT SUBJECTIU DE L’APLICACIÓ DE LS LCSP (ESQUEMA)

SECTOR PÚBLIC: ART 3.1 LCSP
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: ART 3.2 LCSP

PODERS ADJUDICADORS: ART 3.3 LCSP



Tramitació:

• AAPP: Contractes administratius: LCSP en la Preparació, adjudicació,
execució i extinció

• Poder adjudicador no AP. Preparació i adjudicació LCSP (art. 316‐319)

• Altres ens del SP: Instruccions internes de contractació (art. 321)



Contractes dels poders adjudicadors que no tinguin la condició d’administracions
públiques

Article 316. Règim jurídic.

Els contractes dels poders adjudicadors que no tinguin la condició d’administracions públiques
s’han de regir per les normes d’aquest títol.

Article 317. Preparació i adjudicació dels contractes subjectes a regulació harmonitzada.

La preparació i l’adjudicació dels contractes subjectes a regulació harmonitzada que concertin
els poders adjudicadors a què es refereix aquest títol s’han de regir per les normes que
estableixen les seccions 1a i 2a del capítol I del títol I del llibre II d’aquesta Llei.

Article 318. Adjudicació de contractes no subjectes a regulació harmonitzada.

En l’adjudicació de contractes no subjectes a regulació harmonitzada s’apliquen les
disposicions següents:

a) Els contractes que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de
contractes d’obres, de concessions d’obres i concessions de serveis, o a 15.000 euros, quan
es tracti de contractes de serveis i subministraments, es poden adjudicar directament a
qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que tingui l’habilitació professional necessària
per dur a terme la prestació objecte del contracte.



b) Els contractes d’obres, concessions d’obres i concessions de serveis que tinguin un valor
estimat igual o superior a 40.000 euros i inferior a 5.548.000 euros, i els contractes de
serveis i subministraments d’un valor estimat superior a 15.000 euros i inferior a 221.000
euros, es poden adjudicar per qualsevol dels procediments que preveu la secció 2a del
capítol I del títol I del llibre segon d’aquesta Llei, a excepció del procediment negociat sense
publicitat, que únicament es pot utilitzar en els casos que preveu l’article 168.

Article 319. Efectes i extinció.

1. Els efectes i l’extinció dels contractes subscrits pels poders adjudicadors que no
pertanyin a la categoria d’administracions públiques s’han de regir per normes de dret
privat. No obstant això, és aplicable el que disposen els articles 201 sobre obligacions en
matèria mediambiental, social o laboral; 202 sobre condicions especials d’execució; 203
a 205 sobre supòsits de modificació del contracte; 214 a 217 sobre cessió i
subcontractació, i 218 a 228 sobre racionalització tècnica de la contractació; així com les
condicions de pagament que estableixen els apartats 4t de l’article 198, 4t de l’article 210
i 1r de l’article 243.

Així mateix, en els casos en què el plec de clàusules administratives particulars no prevegi la
modificació del contracte, sempre que el seu import sigui igual o superior a 6.000.000
d’euros i la quantia de la modificació, de manera aïllada o conjunta, sigui superior a un 20 per
cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs, cal l’autorització del departament ministerial o
l’òrgan de l’administració autonòmica o local al qual estigui.



Contractes de les entitats del sector públic que no tinguin el caràcter de poders
adjudicadors

Article 321. Adjudicació de contractes de les entitats del sector públic que no tinguin el caràcter
de poders adjudicadors.

L’adjudicació de contractes per part de les entitats del sector públic que no tinguin la condició de
poders adjudicadors s’ha d’ajustar a les regles següents:

1. Els òrgans competents d’aquestes entitats han d’aprovar unes INSTRUCCIONS en les
quals regulin els procediments de contractació de manera que quedi garantida
l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i
no-discriminació, així com que els contractes s’adjudiquin als qui presentin la millor oferta,
de conformitat amb el que disposa l’article 145.

Aquestes instruccions s’han de posar a disposició de tots els interessats a participar en els
procediments d’adjudicació dels contractes regulats per aquelles i s’han de publicar en el perfil
de contractant de l’entitat.



En l’àmbit del sector públic estatal, l’aprovació de les instruccions requereix l’informe previ de
l’òrgan al qual correspongui l’assessorament jurídic de l’entitat. No obstant el que indica l’apartat
anterior, els òrgans competents de les entitats a què es refereix aquest article poden adjudicar
contractes sense aplicar les instruccions aprovades per aquells amb subjecció a les regles
següents:

a) Els contractes que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de
contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de serveis i
subministraments, es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que tingui l’habilitació que, si s’escau, es requereixi per dur a terme la prestació
objecte del contracte.

b) Els contractes o acords que tinguin un valor estimat igual o superior als que s’indiquen en
la lletra anterior, o els que es concertin per seleccionar proveïdors, s’han de subjectar, com a
mínim, a les regles següents, respectant en tot cas els principis d’igualtat, no-discriminació,
transparència, publicitat i lliure concurrència:

- 1r L’anunci de licitació s’ha de publicar en el perfil de contractant de l’entitat, sense perjudici
que es puguin utilitzar altres mitjans addicionals de publicitat. Tota la documentació necessària
per presentar les ofertes ha d’estar disponible per mitjans electrònics des que es publiqui l’anunci
de licitació.



- 2n El termini per presentar ofertes l’ha de fixar l’entitat contractant tenint en compte el temps
raonablement necessari per preparar-les, i aquest termini en cap cas pot ser inferior a deu dies
a comptar des de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant.

- 3r L’adjudicació del contracte ha de recaure en la millor oferta, de conformitat amb el que
disposa l’article 145. Excepcionalment, l’adjudicació es pot efectuar atenent altres criteris objectius
que s’han de determinar en la documentació contractual.

- 4t La selecció del contractista, que ha de ser motivada en tot cas, s’ha de publicar en el perfil
de contractant de l’entitat



III. Els contractes del sector públic

Secció 2a NEGOCIS I CONTRACTES EXCLOSOS

Article 4 Règim aplicable als negocis jurídics exclosos

Les relacions jurídiques, els negocis i els contractes que esmenta aquesta secció
queden exclosos de l’àmbit d’aquesta Llei i es regeixen per les seves normes
especials, i s’apliquen els principis d’aquesta Llei per resoldre els dubtes i
llacunes que es puguin presentar.

Article 5 Negocis jurídics i contractes exclosos en l’àmbit de la defensa i de la
seguretat

1. Queden exclosos de l’àmbit d’aquesta Llei els convenis inclosos en l’àmbit de
l’article 346 del Tractat de funcionament de la Unió Europea que es concloguin
en el sector de la defensa i la seguretat.



Article 6 Convenis i comandes de gestió

1. Queden exclosos de l’àmbit d’aquesta Llei els convenis el contingut dels quals 
no estigui comprès en el dels contractes regulats en aquesta Llei o en normes 
administratives especials subscrits entre si per l’Administració General de l’Estat, 
les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social, les universitats 
públiques, les comunitats autònomes i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, 
les entitats locals, les entitats amb personalitat jurídica pública que en 
depenguin i les entitats amb personalitat jurídica privada, sempre que, en 
aquest últim cas, tinguin la condició de poder adjudicador.

LA SEVA EXCLUSIÓ QUEDA CONDICIONADA AL 
COMPLIMENT DE LES CONDICIONS SEGÜENTS:



a) Les entitats intervinents no han de tenir vocació de mercat, la qual es presumeix
quan duguin a terme en el mercat obert un percentatge igual o superior al 20 per
cent de les activitats objecte de col∙laboració. Per calcular el percentatge
esmentat s’ha de prendre en consideració la mitjana del volum de negocis total o
un altre indicador alternatiu d’activitat apropiat, com les despeses suportades
considerades en relació amb la prestació que constitueixi l’objecte del conveni en
els tres exercicis anteriors a l’adjudicació del contracte. Quan, a causa de la data de
creació o d’inici d’activitat o de la reorganització de les activitats, el volum de
negocis o un altre indicador alternatiu d’activitat apropiat, com les despeses, no
estiguin disponibles respecte dels tres exercicis anteriors o hagin perdut la seva
vigència, n’hi ha prou que es demostri que el càlcul del nivell d’activitat es
correspon amb la realitat, en especial mitjançant projeccions de negoci.

b) El conveni ha d’establir o desenvolupar una cooperació entre les entitats
participants amb la finalitat de garantir que els serveis públics que els
incumbeixen es presten de manera que s’aconsegueixin els objectius que tenen en
comú.

c) El desenvolupament de la cooperació s’ha de guiar únicament per
consideracions relacionades amb l’interès públic.



2. També estan exclosos de l’àmbit d’aquesta Llei els convenis que subscriguin les 
entitats del sector públic amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret 
privat, sempre que el seu contingut no estigui comprès en el dels contractes 
regulats en aquesta Llei o en normes administratives especials.



- Habría que admitir la calificación de convenio de colaboración en todos aquellos supuestos
en los que no se satisfaga precio o retribución alguna, pues siendo el precio esencial a la
figura del contrato administrativo, la falta del mismo impide apreciar la existencia de contrato.
La nota característica del convenio de colaboración es la cooperación o colaboración de las
partes por razón precisamente de esa comunidad de fines.

- Así, se califica como negocio excluido el convenio celebrado entre un ayuntamiento y una
fundación sometida al Derecho privado, toda vez que el objeto del mismo comprende
distintas actividades, como el préstamo temporal de documentos, materiales y obras del artista
que da nombre a la fundación, la creación de una beca de investigación estética o la
organización de seminarios y talleres, que exceden el ámbito de cualquier tipo de contrato
regulado en la legislación de contratos

- Los convenios urbanísticos, en las diversas modalidades que existen, se amparan en la
exclusión de la LCSP, incluso si la cuantía supera el umbral fijado por la normativa
comunitaria para los contratos de obras. Ello, a pesar de que el TJCE entendiera lo contrario,
ya que, entre otras razones, en estos convenios la Administración no tiene libertad para elegir a
la otra parte, que han de ser los propietarios de los terrenos, por lo que resultaría absurdo llevar
a cabo los trámites de publicidad y licitación (TJCE 12-7-01 asunto C-399.



3. Així mateix, queden excloses de l’àmbit d’aquesta Llei les comandes de gestió
que regula la legislació vigent en matèria de règim jurídic del sector públic.

Llei 40/2015:

Article 11. Encàrrecs de gestió

1. La realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans
administratius o de les entitats de dret públic es pot encarregar a altres òrgans o entitats de
dret públic de la mateixa Administració o d’una altra, sempre que entre les seves competències
estiguin aquestes activitats, per raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics
idonis per exercir-les.
Els encàrrecs de gestió no poden tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes
regulats a la legislació de contractes del sector públic. En aquest cas, la seva naturalesa i règim
jurídic s’ha d’ajustar al que preveu aquesta.



- La distinción entre el convenio de colaboración y la encomienda de gestión gira en torno
a la idea de que el convenio de colaboración tiene como punto de partida la existencia de dos o
más partes que, teniendo competencias o funciones concurrentes sobre una misma realidad
material, pretenden la consecución de un fin común a ellas, para lo cual aportan
conjuntamente medios personales, materiales o de ambas clases, resultando así cogestoras en
la obtención del resultado perseguido y del que participan conjuntamente. Por el contrario, en la
encomienda de gestión no hay propiamente concurrencia de competencias o funciones, ni
existe comunidad de fines o resultados para cuya consecución el encomendante y el
encomendatario pongan en común medios personales, materiales o de ambas clases (Abogacía
General del Estado Dict 4/2009).



Article 7 Negocis jurídics i contractes exclosos en l’àmbit internacional

1. S’exclouen de l’àmbit d’aquesta Llei els acords que subscrigui l’Estat amb altres
estats o amb altres subjectes de dret internacional.

Article 8 Negocis i contractes exclosos en l’àmbit de la recerca, el desenvolupament
i la innovació.

Queden exclosos d’aquesta Llei els contractes de recerca i desenvolupament,
excepte els que, a més d’estar inclosos en els codis CPV 73000000‐2 (serveis de
recerca i desenvolupament i serveis de consultoria connexos), 73100000‐3 (servei de
recerca i desenvolupament experimental), 73110000‐6 (serveis de recerca),
73111000‐3 (serveis de laboratori de recerca), 73112000‐0 (serveis de recerca
marina); 73120000‐9 (serveis de desenvolupament experimental), 73300000‐5
(disseny i execució en matèria de recerca i desenvolupament), 73420000‐2 (estudi de
previabilitat i demostració tecnològica) i 73430000‐5 (assaig i avaluació) compleixen
amb les condicions següents:



a) Que els beneficis pertanyin exclusivament al poder adjudicador per a la seva
utilització en l’exercici de la seva pròpia activitat.

b) Que el servei prestat sigui remunerat íntegrament pel poder adjudicador.

Article 9 Relacions jurídiques, negocis i contractes exclosos en l’àmbit del
domini públic i en l’àmbit patrimonial

1. Estan exclosos d’aquesta Llei les autoritzacions i concessions sobre béns de
domini públic i els contractes d’explotació de béns patrimonials diferents dels
que defineix l’article 14, que es regulen per la seva legislació específica, excepte
en els casos en què es declarin expressament aplicables les prescripcions
d’aquesta Llei.



2. Així mateix, queden exclosos d’aquesta Llei els contractes de compravenda,
donació, permuta, arrendament i altres negocis jurídics anàlegs sobre béns
immobles, valors negociables i propietats incorporals, a menys que recaiguin
sobre programes d’ordinador i s’hagin de qualificar de contractes de
subministrament o serveis, que tenen sempre el caràcter de contractes privats i
es regeixen per la legislació patrimonial. En aquests contractes només es poden
incloure prestacions que siguin pròpies dels contractes típics que regula la secció
1a del capítol II del títol preliminar si el seu valor estimat no és superior al 50 per
100 de l’import total del negoci i, al seu torn, mantenen amb la prestació
característica del contracte patrimonial relacions de vinculació i
complementarietat en els termes que preveu l’article 34.2.



Article 10 Negocis i contractes exclosos en l’àmbit financer

Estan exclosos de l’àmbit d’aquesta Llei els contractes relatius a serveis
financers relacionats amb l’emissió, compra, venda o transferència de valors o
altres instruments financers en el sentit de la Directiva 2004/39/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’abril de 2004, relativa als mercats
d’instruments financers, per la qual es modifiquen les directives 85/611/CEE i
93/6/CEE del Consell i la Directiva 2000/12/CE del Parlament Europeu i del
Consell i es deroga la Directiva 93/22/CEE del Consell. Així mateix, queden
exclosos els serveis prestats pel Banc d’Espanya i les operacions efectuades
amb la Facilitat Europea d’Estabilització Financera i el Mecanisme Europeu
d’Estabilitat i els contractes de préstec i operacions de tresoreria, tant si estan
relacionats amb l’emissió, venda, compra o transferència de valors o d’altres
instruments financers com si no.



Article 11 Altres negocis o contractes exclosos

1. La relació de servei dels funcionaris públics i els contractes que regula la 
legislació laboral queda exclosa de l’àmbit d’aquesta Llei.

2. Així mateix, s’exclouen d’aquesta Llei les relacions jurídiques consistents en la 
prestació d’un servei públic la utilització del qual pels usuaris requereixi 
l’abonament d’una tarifa, taxa o preu públic d’aplicació general.

3. Els contractes relatius a serveis d’arbitratge i conciliació queden exclosos 
d’aquesta Llei.

4. Així mateix, estan exclosos els contractes pels quals una entitat del sector 
públic s’obligui a lliurar béns o drets o a prestar algun servei, sense perjudici que 
l’adquirent dels béns o el receptor dels serveis, si és una entitat del sector públic 
subjecta a aquesta Llei, s’hagi d’ajustar a les seves prescripcions per subscriure el 
contracte corresponent.



5. Així mateix, estan exclosos els contractes que tinguin per objecte serveis
relacionats amb campanyes polítiques, inclosos en els codis CPV 79341400‐0,
92111230‐3 i 92111240‐6, quan siguin adjudicats per un partit polític.

6. Queda exclosa d’aquesta Llei la prestació de serveis socials per entitats
privades, sempre que aquesta es dugui a terme sense necessitat de subscriure
contractes públics, a través, entre altres mitjans, del simple finançament
d’aquests serveis o la concessió de llicències o autoritzacions a totes les entitats
que compleixin les condicions que el poder adjudicador hagi fixat prèviament,
sense límits ni quotes, i que el sistema esmentat garanteixi una publicitat
suficient i s’ajusti als principis de transparència i no‐discriminació.



2.TIPUS DE CONTRACTES. NOVETATS RESPECTE LES CONCESSIONS

CAPÍTOL II. CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

Secció 1a Delimitació dels tipus contractuals

Article 12 Qualificació dels contractes

1. Els contractes d’obres, concessió d’obres, concessió de serveis,
subministrament i serveis que subscriguin les entitats pertanyents al sector
públic es qualifiquen d’acord amb les normes que conté aquesta secció.

2. La resta de contractes del sector públic es qualifiquen segons les normes de
dret administratiu o de dret privat que els siguin aplicables.



Article 13. CONTRACTE D’OBRES.

1. Són contractes d’obres els que tenen per objecte un dels següents:

a) L’execució d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del
projecte, o la realització d’algun dels treballs que enumera l’annex I.
b) La realització, per qualsevol mitjà, d’una obra que compleixi els requisits
que fixa l’entitat del sector públic contractant que exerceixi una influència
decisiva en el tipus o el projecte de l’obra.

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

També es considera «obra» la realització de treballs que modifiquin la
forma o substància del terreny o del seu vol, o de millora del mitjà físic o
natural.



3. Els contractes d’obres es refereixen a una obra completa, entenent per
aquesta la susceptible de ser destinada a l’ús general o al servei
corresponent, sense perjudici de les ampliacions de què pugui ser objecte
posteriorment, i comprenen tots i cadascun dels elements que siguin
necessaris per utilitzar l’obra.

No obstant això, es poden contractar obres definides mitjançant projectes
independents relatius a cadascuna de les parts d’una obra completa, sempre
que aquestes siguin susceptibles d’utilització independent, en el sentit de
l’ús general o del servei, o es puguin definir substancialment i es requereixi
l’autorització administrativa prèvia de l’òrgan de contractació que fonamenti
la conveniència de la contractació referida.

Es poden subscriure contractes d’obres sense referir‐se a una obra completa
en els supòsits que preveu l’apartat 4 de l’article 30 d’aquesta Llei quan la
responsabilitat de l’obra completa correspongui a l’Administració perquè es
tracta d’un supòsit d’execució d’obres per la mateixa Administració pública.



Execució: Articles 231‐246

Secció 1a Actuacions preparatòries del contracte d’obres

Article 231. Projecte d’obres.

1. En els termes que preveu aquesta Llei, l’adjudicació d’un contracte d’obres
requereix la prèvia elaboració, supervisió, aprovació i replantejament del
projecte corresponent que ha de definir amb precisió l’objecte del contracte.
L’aprovació del projecte correspon a l’òrgan de contractació llevat que aquesta
competència estigui específicament atribuïda a un altre òrgan per una norma
jurídica.

2. En el supòsit d’adjudicació conjunta de projecte i obra, l’execució d’aquesta queda
condicionada a la supervisió, aprovació i replantejament del projecte per l’òrgan de
contractació.

Article 232. Classificació de les obres.

1. Als efectes de l’elaboració dels projectes, les obres es classifiquen, segons l’objecte i
la naturalesa, en els grups següents:



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

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

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

Article 235. Supervisió de projectes.

Abans de l’aprovació del projecte, quan el pressupost base de licitació del contracte d’obres
sigui igual o superior a 500.000 euros, IVA exclòs, els òrgans de contractació han de solꞏlicitar
un informe de les corresponents oficines o unitats de supervisió dels projectes
encarregades de verificar que s’han tingut en compte les disposicions generals de caràcter
legal o reglamentari i la normativa tècnica que siguin aplicables per a cada tipus de projecte. La
responsabilitat per l’aplicació incorrecta d’aquestes en els diferents estudis i càlculs s’exigeix de
conformitat amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 233 d’aquesta Llei.



• En els projectes de pressupost base de licitació inferior a l’assenyalat, l’informe té
caràcter facultatiu, llevat que es tracti d’obres que afectin l’estabilitat, la seguretat o
l’estanquitat de l’obra, cas en què l’informe de supervisió és igualment preceptiu.

Article 236. Replantejament del projecte.

1. Aprovat el projecte i prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació de l’obra,
se n’ha d’efectuar el replantejament, el qual consisteix a comprovar la realitat geomètrica
de l’obra i la disponibilitat dels terrenys necessaris per a la seva execució normal. Així
mateix, s’han de comprovar tots els supòsits que figurin en el projecte elaborat i siguin bàsics
per al contracte que s’ha de subscriure.



Article 14. CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRES.

1. La concessió d’obres és un contracte que té per objecte que el concessionari dugui a
terme algunes de les prestacions a què es refereix l’article anterior, incloses les de
restauració i reparació de construccions existents, així com la conservació i el
manteniment dels elements construïts, i en el qual la contraprestació a favor d’aquell
consisteix o bé únicament en el dret a explotar l’obra en el sentit de l’apartat quart
següent, o bé en aquest dret acompanyat del de percebre un preu.

2. El contracte pot comprendre, a més, el contingut següent:
a) L’adequació, reforma i modernització de l’obra per adaptar‐la a les característiques
tècniques i funcionals requerides per a la prestació correcta dels serveis o la realització
de les activitats econòmiques a les quals serveix de suport material.



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

3. El contracte de concessió d’obres també pot preveure que el concessionari estigui
obligat a projectar, executar, conservar, reposar i reparar aquelles obres que siguin
accessòries o estiguin vinculades amb la principal i que siguin necessàries perquè
aquesta compleixi la finalitat determinant de la seva construcció i que permetin el seu
millor funcionament i explotació, així com a efectuar les actuacions ambientals
relacionades amb aquestes que s’hi prevegin. En el supòsit que les obres vinculades o
accessòries puguin ser objecte d’explotació o aprofitament econòmic, aquests
corresponen al concessionari conjuntament amb l’explotació de l’obra principal, en la
forma que determinin els plecs respectius.



Article 260. Zones complementàries d’explotació comercial.

1. Atenent la seva finalitat, les obres poden incloure, a més de les superfícies que siguin
necessàries segons la seva naturalesa, altres zones o terrenys per a l’execució d’activitats
complementàries, comercials o industrials que siguin necessàries o convenients per la utilitat
que presten als usuaris de les obres i que siguin susceptibles d’un aprofitament econòmic
diferenciat, com ara establiments d’hostaleria, estacions de servei, zones d’oci,
estacionaments, locals comercials i altres susceptibles d’explotació.

4. El dret d’explotació de les obres, a què es refereix l’apartat primer d’aquest
article, ha d’implicar la transferència al concessionari d’un risc operacional en
l’explotació de les obres esmentades que abraci el risc de demanda o el de
subministrament, o tots dos. S’entén per risc de demanda el que es deu a la
demanda real de les obres o serveis objecte del contracte, i risc de
subministrament el relatiu al subministrament de les obres o serveis objecte
del contracte, en particular el risc que la prestació dels serveis no s’ajusti a la
demanda.



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

La característica principal de una concesión, el derecho a explotar las obras o los servicios, implica
siempre la transferencia al concesionario de un riesgo operacional de carácter económico”
(Considerando 18)

El riesgo operacional debe ser ajeno al control de las partes. El TJUE ha ido desgranando
manifestaciones concretas de dichos factores externos (no recogidas, sin embargo, por la Directiva
2014/23

a) el riesgo de enfrentarse a la competencia de otros operadores;
b) el riesgo de un desajuste entre la oferta y la demanda de los servicios;
c) el riesgo de insolvencia de los deudores de los precios por los servicios prestados;



Execució. Articles 247‐283

d) el riesgo de que los ingresos no cubran íntegramente los gastos de explotación;
y e) el riesgo de responsabilidad por un perjuicio causado por una irregularidad en la prestación
del servicio.

Article 247. Estudi de viabilitat.

1. Amb caràcter previ a la decisió de construir i explotar en règim de concessió unes obres,
l’òrgan que correspongui de l’Administració concedent ha d’acordar la realització d’un estudi
de viabilitat d’aquestes obres.

2. L’estudi de viabilitat ha de contenir, almenys, les dades, anàlisi, informes o estudis que
escaiguin sobre els punts següents:

a) Finalitat i justificació de les obres, així com definició de les característiques essencials.
b) Justificació dels avantatges quantitatius i qualitatius que aconsellen la utilització del

contracte de concessió d’obres enfront d’altres de tipus contractuals, amb indicació dels
nivells de qualitat que és necessari complir, l’estructura administrativa necessària per
verificar la prestació, així com les variables en relació amb l’impacte de la concessió en
l’estabilitat pressupostària.



c) Previsions sobre la demanda d’ús i incidència econòmica i social de les obres en la seva àrea
d’influència i sobre la rendibilitat de la concessió.
d) Valoració de les dades i els informes existents que facin referència al planejament sectorial,
territorial o urbanístic.
e) Estudi d’impacte ambiental quan aquest sigui preceptiu d’acord amb la legislació vigent. En els
altres casos, una anàlisi ambiental de les alternatives i les corresponents mesures correctores i
protectores necessàries.
f) Justificació de la solució elegida, que indiqui, entre les alternatives considerades, si es tracta
d’infraestructures viàries o lineals, les característiques del seu traçat.
g) Riscos operatius i tecnològics en la construcció i explotació de les obres.
h) Cost de la inversió a realitzar, així com el sistema de finançament proposat per a la construcció
de les obres amb la justificació, així mateix, de la procedència d’aquesta.
i) Estudi de seguretat i salut o, si s’escau, estudi bàsic de seguretat i salut, en els termes previstos
en les disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.
j) El valor actual net de totes les inversions, costos i ingressos del concessionari, als efectes de
l’avaluació del risc operacional, així com els criteris que siguin necessaris per valorar la taxa de
descompte.
k) Existència d’una possible ajuda d’Estat i compatibilitat d’aquesta ajuda amb el Tractat de
funcionament de la Unió Europea, en els casos en què per a la viabilitat de la concessió es prevegin
ajudes a la seva construcció o explotació.



3. L’Administració concedent ha de sotmetre l’estudi de viabilitat a informació pública pel termini
d’un mes, prorrogable per un termini idèntic per raó de la seva complexitat, i n’ha de donar trasllat
per a informe als òrgans de l’Administració General de l’Estat, les comunitats autònomes i entitats
locals afectats quan l’obra no figuri en el planejament urbanístic corresponent, que l’han d’emetre en
el termini d’un mes.

4. El tràmit d’informació pública que preveu l’apartat anterior també serveix per acomplir el que es
refereix a l’estudi d’impacte ambiental, en els casos en què la declaració d’impacte ambiental sigui
preceptiva.

5. S’admet la iniciativa privada en la presentació d’estudis de viabilitat d’eventuals concessions.
Presentat l’estudi, s’ha d’elevar a l’òrgan competent perquè en el termini de tres mesos comuniqui al
particular la decisió de tramitar-lo o no tramitar-lo o fixi un termini més llarg per al seu estudi, que en
cap cas no pot ser superior a sis mesos. El silenci de l’Administració o de l’entitat que correspongui
equival a la no-acceptació de l’estudi.

En el supòsit que l’estudi de viabilitat culmini en l’atorgament de la concessió corresponent, llevat
que aquest estudi hagi resultat insuficient d’acord amb la seva pròpia finalitat, el seu autor té dret en
la licitació corresponent a 5 punts percentuals addicionals als obtinguts per aplicació dels criteris
d’adjudicació establerts en el plec de clàusules administratives particulars corresponent.



Si no ha resultat adjudicatari, té dret al rescabalament de les despeses efectuades per a la seva
elaboració, incrementades en un 5 per cent com a compensació, despeses que es poden imposar al
concessionari com a condició contractual en el plec de clàusules administratives particulars
corresponent. L’import de les despeses es determina en funció de les que siguin justificades per qui
hagi presentat l’estudi.

6. L’Administració concedent pot acordar motivadament la substitució de l’estudi de viabilitat a què es
refereixen els apartats anteriors per un estudi de viabilitat economicofinancera quan per la
naturalesa i finalitat de les obres o per la quantia de la inversió requerida consideri que aquest és
suficient. En aquests supòsits l’Administració ha d’elaborar, a més, abans de licitar la concessió,
l’avantprojecte o projecte corresponent per assegurar els tràmits que estableixen els apartats 3 i 4 de
l’article següent.

7. L’òrgan que correspongui de l’Administració concedent ha d’aprovar l’estudi de viabilitat o, si
s’escau, adoptar la decisió de substitució que esmenta l’apartat anterior, i ha de publicar aquestes
decisions en el perfil del contractant corresponent.



Article 248. Avantprojecte de construcció i explotació de les obres.

1. En funció de la complexitat de les obres i del grau de definició de les seves característiques,
l’Administració concedent, aprovat l’estudi de viabilitat, pot acordar la redacció de l’avantprojecte
corresponent. Aquest pot incloure, d’acord amb la naturalesa de les obres, zones complementàries
d’explotació comercial.

Article 267. Retribució per la utilització de les obres.

1. El concessionari té dret a percebre dels usuaris o de l’Administració una retribució per la utilització
de les obres de la forma que preveu el plec de clàusules administratives particulars i de conformitat
amb el que estableix aquest article, que es denomina tarifa i té la naturalesa de prestació patrimonial
de caràcter públic no tributari.

2. Les tarifes que abonin els usuaris per la utilització de les obres han de ser fixades per l’òrgan de
contractació en l’acord d’adjudicació. Les tarifes tenen el caràcter de màximes i els concessionaris
poden aplicar tarifes inferiors quan ho estimin convenient.



Article 15. CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE SERVEIS.

1. El contracte de concessió de serveis és aquell en virtut del qual un o diversos poders
adjudicadors encarreguen a títol onerós a una o diverses persones, naturals o
jurídiques, la gestió d’un servei la prestació del qual sigui de la seva titularitat o
competència, i la contrapartida del qual estigui constituïda pel dret a explotar els
serveis objecte del contracte o per aquest dret acompanyat del de percebre un preu.

2. El dret d’explotació dels serveis implica la transferència al concessionari del risc
operacional, en els termes que assenyala l’apartat quart de l’article anterior.

- La mayoría de los autores y la doctrina jurisprudencial, se entiende que el principal criterio
diferenciador , es que el contrato de concesión de obra, a diferencia del contrato de concesión de
servicios, es que, propiamente, el de concesión de obra requiere de la construcción de una
infraestructura.



- La mayoría de los autores y la doctrina jurisprudencial, se entiende que el principal criterio
diferenciador , es que el contrato de concesión de obra, a diferencia del contrato de concesión de
servicios, es que, propiamente, el de concesión de obra requiere de la construcción de una
infraestructura.

- En la concesión de servicios el objeto está constituido por la explotación o gestión del servicio
en sí mismo, consistiendo la retribución del concesionario el importe de las tarifas que los usuarios
deben pagar. Lo anterior, no obsta que concurra el supuesto en el que el contrato de concesión de
servicios requiere de obras, con carácter previo al comienzo de la explotación, las cuales también
serán a cargo del concesionario.

Es decir, el elemento diferenciador se encuentra en el hecho de que el objeto constituya la
construcción de la obra o la explotación del servicio. En aquellos casos en los que la explotación del
servicio requiera la ejecución de obras de instalación, estas tendrán un carácter accesorio y una
entidad económica menor respecto de la explotación del servicio.



Execució articles 284‐297

Article 284. Àmbit del contracte de concessió de serveis.

1. L’Administració pot gestionar indirectament, mitjançant un contracte de concessió de serveis, els
serveis de la seva titularitat o competència sempre que siguin susceptibles d’explotació econòmica
per particulars. En cap cas es poden prestar mitjançant concessió de serveis els que
impliquin exercir l’autoritat inherent als poders públics.

2. Abans de procedir a contractar una concessió de serveis, en els casos en què es tracti de
serveis públics, se n’ha d’haver establert el règim jurídic, que declari expressament que l’activitat
de què es tracta queda assumida per l’Administració respectiva com a pròpia d’aquella, que
determini l’abast de les prestacions a favor dels administrats, i que reguli els aspectes de caràcter
jurídic, econòmic i administratiu relatius a la prestació del servei.

3. El contracte ha d’expressar amb claredat, en tot cas, l’àmbit de la concessió, tant en l’ordre
funcional com en el territorial.



Article 16. CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT.

1. Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l’adquisició,
l’arrendament financer, o l’arrendament, amb opció de compra o sense, de productes
o béns mobles.

2. Sense perjudici del que disposa la lletra b) de l’apartat 3 d’aquest article respecte
dels contractes que tinguin per objecte programes d’ordinador, no tenen la
consideració de contracte de subministrament els contractes relatius a propietats
incorporals o valors negociables.

3. En tot cas, es consideren contractes de subministrament els següents:

a) Aquells en què l’empresari s’obligui a lliurar una pluralitat de béns de manera
successiva i per un preu unitari sense que la quantia total es defineixi amb exactitud
en el moment de subscriure el contracte, perquè els lliuraments estan subordinats a
les necessitats de l’adquirent.



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

c) Els de fabricació, pels quals la cosa o coses que l’empresari hagi de lliurar s’hagin
d’elaborar d’acord amb característiques peculiars fixades prèviament per l’entitat
contractant, encara que aquesta s’obligui a aportar, totalment o parcialment, els
materials necessaris.

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



Un contrato público de suministro podrá incluir, de forma accesoria, operaciones de colocación e
instalación (Dir 2014/24/UE art.2.1.8)

La adquisición de bienes semovientes se refirió la Junta, indicando que tienen la consideración de
bienes muebles (CC art.333 y 335)

Sobre la diferencia entre el arrendamiento financiero, el arrendamiento con o sin opción de compra y
el contrato de renting , la Junta indicó que la diferencia entre ambos contratos se encuentra en la
intervención de un tercero que interviene como financiador de la operación en el contrato de
arrendamiento financiero

Cabe citar a tal efecto, respecto del denominado contrato de renting , la sentencia del Tribunal
Supremo en la que se distingue el arrendamiento financiero del renting en que el arrendador asume
el riesgo de la inversión, ya que su finalidad es ceder única y exclusivamente el uso del bien (TS 19-
1-00).



Execució. Articles 298‐307

CAPÍTOL IV. Del contracte de subministrament

Secció 1a Regulació de determinats contractes de subministrament

Article 298. Arrendament.

En el contracte d’arrendament, l’arrendador o empresari ha d’assumir durant el termini de vigència
del contracte l’obligació de mantenir-ne l’objecte. Les quantitats que, si s’escau, hagi de satisfer
l’Administració en concepte de cànon de manteniment s’han de fixar separadament de les
constitutives del preu de l’arrendament.

Article 299. Contractes de fabricació.

Als contractes de fabricació se’ls apliquen directament les normes generals i especials del contracte
d’obres que l’òrgan de contractació determini en el plec de clàusules administratives particulars
corresponent, excepte les relatives a la seva publicitat i procediment d’adjudicació, que s’han
d’acomodar, en tot cas, al contracte de subministrament..



Secció 3a Compliment del contracte de subministrament

Article 304. Despeses de lliurament i recepció.

1. Tret que hi hagi un pacte en contra, les despeses del lliurament i transport dels béns objecte del
subministrament al lloc convingut han de ser a compte del contractista.
2. Si els béns no es troben en estat de ser rebuts, s’ha de fer constar així en l’acta de recepció i
s’han de donar les instruccions necessàries al contractista perquè repari els defectes observats o
procedeixi a un nou subministrament de conformitat amb el que s’hagi pactat.

Article 17. CONTRACTE DE SERVEIS.

Són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer
consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un
resultat diferent d’una obra o subministrament, inclosos aquells en què l’adjudicatari
s’obligui a executar el servei de manera successiva i per un preu unitari.
No poden ser objecte d’aquests contractes els serveis que impliquin exercici de
l’autoritat inherent als poders públics.





11.6. Queda exclosa d’aquesta Llei la prestació de serveis socials per entitats privades, sempre
que aquesta es dugui a terme sense necessitat de subscriure contractes públics, a través, entre altres
mitjans, del simple finançament d’aquests serveis o la concessió de llicències o autoritzacions a
totes les entitats que compleixin les condicions que el poder adjudicador hagi fixat prèviament, sense
límits ni quotes, i que el sistema esmentat garanteixi una publicitat suficient i s’ajusti als principis de
transparència i no-discriminació

Disposició addicional quaranta-setena. Principis aplicables als contractes de concessió de serveis de
l’annex IV i als contractes de serveis de caràcter social, sanitari o educatiu de l’annex IV.

.. els òrgans de contractació han de vetllar en totes les seves fases per la necessitat de garantir la
qualitat, continuïtat, accessibilitat, assequibilitat, disponibilitat i exhaustivitat dels serveis; les
necessitats específiques de les diferents categories d’usuaris, inclosos els grups desafavorits i
vulnerables; la implicació dels usuaris dels serveis, i la innovació en la prestació del servei.

Així mateix, en establir els criteris d’adjudicació dels contractes a què es refereix aquesta disposició
addicional, l’òrgan de contractació els pot referir a aspectes com ara: l’experiència del personal adscrit
al contracte en la prestació de serveis dirigits a sectors especialment desafavorits o en la prestació de
serveis de naturalesa similar en els termes que estableix l’article 145; la reinversió dels beneficis
obtinguts en la millora dels serveis que presta; l’establiment de mecanismes de participació dels
usuaris i d’informació i orientació d’aquests.



Execució. Articles 308‐312

CAPÍTOL V Del contracte de serveis

Secció 1a Disposicions generals

Article 308. Contingut i límits.

1. Llevat que els plecs de clàusules administratives o el document contractual disposin una altra
cosa, els contractes de serveis que tinguin per objecte desenvolupar i posar a disposició
productes protegits per un dret de propietat intelꞏlectual o industrial han de comportar la
cessió d’aquest a l’Administració contractant. En tot cas, i encara que s’exclogui la cessió
dels drets de propietat intelꞏlectual, l’òrgan de contractació pot sempre autoritzar l’ús del
producte corresponent als ens, organismes i entitats pertanyents al sector públic.

2. En cap cas l’entitat contractant pot instrumentar la contractació de personal a través del
contracte de serveis, inclosos els que per raó de la quantia es tramitin com a contractes
menors.

En extingir-se els contractes de serveis, no es pot produir en cap cas la consolidació de les
persones que hagin efectuat els treballs objecte del contracte com a personal de l’entitat
contractant.



Amb aquesta finalitat, els empleats o responsables de l’Administraciós’han d’abstenir de dur a terme
actes que impliquin exercir facultats que, com a part de la relació juridicolaboral, corresponen a
l’empresa contractista.

3. En els contractes de serveis que impliquin desenvolupar o mantenir aplicacions informàtiques,
l’objecte del contracte es pot definir per referència a components de prestació del servei. . A
aquests efectes, en el plec de clàusules administratives particulars s’ha d’establir el preu referit a
cada component de la prestació en termes d’unitats d’activitat, definides en termes de categories
professionals o cost, homogènies per a qualsevol desenvolupament, d’unitats de temps o en una
combinació de totes dues modalitats.

Aquesta definició s’ha de completar amb referència a les funcionalitats que cal desenvolupar, el marc
de les quals ha de quedar determinat inicialment, sense perjudici que l’Administració pugui concretar
aquestes funcionalitats atenent consideracions tècniques, econòmiques o necessitats de l’usuari
durant el període d’execució, en els termes que prevegi el plec de clàusules administratives
particulars.

El finançament i pagament d’aquests contractes s’ha d’ajustar al ritme requerit en l’execució dels
components de prestació requerits, i amb aquesta finalitat el responsable del contracte ha d’adoptar
les mesures que siguin necessàries per programar les anualitats i durant el període d’execució.



Article 310. Règim de contractació per a activitats docents.

1. En els contractes que tinguin per objecte prestar activitats docents en centres del sector públic
desenvolupades en forma de cursos de formació o perfeccionament del personal al servei de
l’Administració, o quan es tracti de seminaris, colꞏloquis, taules rodones, conferències,
colꞏlaboracions o qualsevol altre tipus d’activitat similar, sempre que aquestes activitats les
duguin a terme persones físiques, les disposicions d’aquesta Llei no són aplicables a la
preparació i l’adjudicació del contracte.

2. En aquesta classe de contractes es pot establir el pagament parcial anticipat, ambla constitució
prèvia de garantia per part del contractista, sense que se’n pugui autoritzar la cessió.

3. Per acreditar l’existència dels contractes a què es refereix aquest article, n’hi ha prou amb la
designació o el nomenament per l’autoritat competent.

Article 312. Especialitats dels contractes de serveis que comportin prestacions directes a favor de
la ciutadania.

En els contractes de serveis que comportin prestacions directes a favor de la ciutadania, s’han de
complir les prescripcions següents:



a) Abans de procedir a contractar un servei d’aquesta naturalesa, s’ha d’haver establert el seu règim
jurídic, que declari expressament que l’activitat de què es tracta queda assumida per l’Administració
respectiva com a pròpia d’aquella, que determini l’abast de les prestacions a favor dels administrats, i
que reguli els aspectes de caràcter jurídic, econòmic i administratiu relatius a la prestació del servei.

b) L’adjudicatari d’un contracte de serveis d’aquest tipus està subjecte a les obligacions de prestar el
servei amb la continuïtat convinguda i garantir als particulars el dret a utilitzar-lo en les condicions
que s’hagin establert i mitjançant l’abonament si s’escau de la contraprestació econòmica fixada; de
cuidar-se del bon ordre del servei; d’indemnitzar els danys que es causin a tercers com a conseqüència
de les operacions requerides per portar a terme el servei, amb l’excepció dels que es produeixin per
causes imputables a l’Administració; i de lliurar, si s’escau, les obres i instalꞏlacions a què estigui obligat
d’acord amb el contracte en l’estat de conservació i funcionament adequats.

c) Els béns afectes als serveis que regula aquest article no poden ser objecte d’embargament.

e) L’Administració ha de conservar els poders de policia necessaris per assegurar la bona marxa dels
serveis que comportin prestacions directes a favor de la ciutadania de què es tracti.

f) Amb caràcter general, la prestació dels serveis que comportin prestacions directes a favor de la
ciutadania s’ha d’efectuar en dependències o instalꞏlacions diferenciades de les de la mateixa
Administració contractant. Si això no és possible, s’han de fer constar les raons objectives que ho
motiven.



En aquests casos, a l’efecte d’evitar la confusió de plantilles, s’ha d’intentar que els treballadors de
l’empresa contractista no comparteixin espais i llocs de treball amb el personal al servei de
l’Administració, i els treballadors i els mitjans de l’empresa contractista s’han d’identificar mitjançant
els signes distintius corresponents, com ara uniformitat o retolacions.

g) A més de les causes de resolució del contracte que estableix l’article 313, són causes de resolució
dels contractes de serveis tractats en aquest article les que s’assenyalen a les lletres c), d), i f) de
l’article 294

Disposició addicional trenta-tresena. Contractes de subministraments i serveis en funció de les
necessitats.

En els contractes de subministraments i de serveis que tramitin les administracions públiques i altres
entitats del sector públic amb pressupost limitador, en els quals l’empresari s’obligui a lliurar una
pluralitat de béns o a executar el servei de manera successiva i per preu unitari, sense que el nombre
total de lliuraments o prestacions inclosos en l’objecte del contracte es defineixi amb exactitud en el
moment de signar-lo, pel fet d’estar subordinats a les necessitats de l’Administració, s’ha d’aprovar
un pressupost màxim.



En cas que, dins de la vigència del contracte, les necessitats reals siguin superiors a les
estimades inicialment, s’ha de tramitar la modificació corresponent. A aquests efectes, s’ha de
preveure en la documentació que regeixi la licitació la possibilitat que es pugui modificar el
contracte com a conseqüència d’aquesta circumstància, en els termes que estableix l’article 204
d’aquesta Llei. La modificació s’ha de tramitar abans que s’esgoti el pressupost màxim
aprovat inicialment, i amb aquesta finalitat s’ha de reservar el crèdit necessari per cobrir l’import
màxim de les noves necessitats.

Article 18. CONTRACTES MIXTOS.

1. S’entén per contracte mixt aquell que contingui prestacions corresponents a un
altre o altres d’una classe diferent.

Únicament es poden subscriure contractes mixtos en les condicions que estableix
l’article 34.2 d’aquesta Llei.



34.2 Només es poden fusionar prestacions corresponents a diferents contractes en un contracte mixt
quan aquestes prestacions estiguin vinculades directament entre si i mantinguin relacions de
complementarietat que n’exigeixin la consideració i el tractament com una unitat funcional dirigida a
la satisfacció d’una necessitat determinada o a la consecució d’un fi institucional propi de l’entitat
contractant.

El règim jurídic de la preparació i adjudicació dels contractes mixtos es determina de
conformitat amb el que estableix aquest article; i el dels seus efectes, compliment i
extinció es determina d’acord amb el que disposa l’article 122.2. (PCAP)

Per determinar les normes que regeixen l’adjudicació dels contractes mixtos l’objecte
dels quals contingui prestacions de diversos contractes que regula aquesta Llei, cal
atenir‐se a les regles següents:

a) Quan un contracte mixt comprengui prestacions pròpies de dos o més contractes
d’obres, subministraments o serveis, cal atenir‐se al caràcter de la prestació principal.



En el cas dels contractes mixtos que comprenguin en part serveis especials de l’annex
IV i en part altres serveis, o en el cas dels contractes mixtos compostos en part per
serveis i en part per subministraments, l’objecte principal es determina en funció de
quin sigui el més alt dels valors estimats dels respectius serveis o subministraments.

b) Quan el contracte mixt contingui prestacions dels contractes d’obres,
subministraments o serveis, d’una banda, i contractes de concessions d’obra o
concessions de serveis, de l’altra, s’ha d’actuar de la manera següent:

1r Si les diferents prestacions no són separables, cal atenir‐se al caràcter de la
prestació principal.

2n Si les diferents prestacions són separables i es decideix adjudicar un contracte únic,
s’apliquen les normes relatives als contractes d’obres, subministraments o serveis
quan el valor estimat de les prestacions corresponents a aquests contractes superi les
quanties que estableixen els articles 20, 21 i 22 d’aquesta Llei, respectivament. Si
passa altrament, s’apliquen les normes relatives als contractes de concessió d’obres i
concessió de serveis.



2. Quan el contracte mixt prevegi prestacions de contractes regulats en aquesta Llei
amb prestacions d’altres contractes diferents dels que s’hi regulen, per determinar les
normes aplicables a la seva adjudicació cal atenir‐se a les regles següents:

a) Si les diferents prestacions no són separables, cal atenir‐se al caràcter de la
prestació principal.
b) Si les prestacions són separables i es decideix subscriure un únic contracte, s’aplica
el que disposa aquesta Llei.

3. No obstant el que estableix l’apartat 1, en els casos en què un element del contracte
mixt sigui una obra i aquesta superi els 50.000 euros, s’ha d’elaborar un projecte i
tramitar‐se de conformitat amb els articles 231 i següents d’aquesta Llei.

En el supòsit que el contracte mixt contingui elements d’una concessió d’obres o d’una
concessió de serveis, s’ha d’acompanyar de l’estudi de viabilitat corresponent i, si
s’escau, de l’avantprojecte de construcció i explotació de les obres que preveuen els
articles 247, 248 i 285 d’aquesta Llei.



Podrán celebrarse contratos con pluralidad de objetos, pero cada una de las prestaciones deberá
ser definida con independencia de las demás” (art. 2.1 RD 1098/2001)

RTACRC 499/2014, de 27 de junio: suministro de césped artificial para campo de fútbol

A juicio de este Tribunal, asiste la razón al recurrente: el contrato licitado como adquisición de césped
ensistema de “renting” comprende una pluralidad de prestaciones (cfr.: antecedentes de hecho
segundo yquinto), algunas propias del contrato de obra (así, los trabajos de movimiento de tierras,
capa de zahorras,sellado, instalación de red de riego), otras del de suministro (arrendamiento de la
alfombra de céspedartificial, adquisición e instalación de equipamiento deportivo) y, en fin, otras del
de servicios (redacción delproyecto de las obras, denominado memoria en los Pliegos o el
mantenimiento de los bienes suministrados,.,

Se trata, en suma, de un contrato mixto, en el que, con arreglo al artículo 12 TRLCSP, en el que la
determinación del régimen jurídico aplicable a su adjudicación (y también a su preparación, como
tuvimosocasión de precisar en nuestra Resolución 281/2014) exige conocer cuál sea la prestación
más importantedesde el punto de vista económico.



CONTRACTES SUBJECTES A UNA 
REGULACIÓ HARMONITZADA

Cal que l’entitat contractant sigui un
poder adjudicador

Valor estimat igual o superior a:

Obres i concessions (obres i
serveis):

 5.350.000€*

 Subministrament i serveis:  214.000 € *
( 139.000 AGE i entitats gestores de la SS)

 Serveis socials (i Annex IV)  750.000 €

 TAMBÉ tenen la consideració de
contractes subjectes a una regulació
harmonitzada els contractes
subvencionats per aquestes
entitats.

• Obres (enginyeria civil determinades
construccions)
i serveis vinculats a les obres

5.350.000 €

214.000€

* Els esmentats valors han estat modificats per
Orden HAC/1272/2019, de 16 de diciembre

Secció 2a CONTRACTES SUBJECTES A UNA REGULACIÓ HARMONITZADA



Secció 3a CONTRACTES ADMINISTRATIUS I CONTRACTES PRIVATS

Article 24. Règim jurídic aplicable als contractes del sector públic.

Els contractes del sector públic poden estar sotmesos a un règim jurídic de dret
administratiu o de dret privat.

Article 25. CONTRACTES ADMINISTRATIUS.

1. Tenen caràcter administratiu els contractes següents, sempre que els subscrigui una
Administració pública:

a) Els contractes d’obra, concessió d’obra, concessió de serveis, subministrament i
serveis. No obstant això, tenen caràcter privat els contractes següents:

1r Els contractes de serveis que tinguin per objecte serveis financers amb número de
referència CPV de 66100000‐1 a 66720000‐3 i els que tinguin per objecte la creació i
interpretació artística i literària i els d’espectacles amb número de referència CPV de
79995000‐5 a 79995200‐7, i de 92000000‐1 a 92700000‐8, excepte 92230000‐2,
92231000‐9 i 92232000‐6



• Serveis financers i assegurances: 





• Creació artística i literària:



2n Aquells l’objecte dels quals sigui la subscripció a revistes, publicacions periòdiques
i bases de dades.

Disposició addicional novena. Normes especials per a la contractació de l’accés a bases de dades i
la subscripció a publicacions.

1. La subscripció a revistes i altres publicacions, sigui quin sigui el seu suport, així com la
contractació de l’accés a la informació continguda en bases de dades especialitzades, i en la
mesura que siguin imprescindibles, la contractació dels serveis necessaris per a la subscripció o
la contractació esmentades anteriorment, es poden efectuar, sigui quina sigui la seva quantia
sempre que no tinguin el caràcter de contractes subjectes a regulació harmonitzada, d’acord
amb les normes que estableix aquesta Llei per als contractes menors i amb subjecció a les
condicions generals que apliquin els proveïdors, incloent-hi les referides a les fórmules de
pagament. L’abonament del preu, en aquests casos, s’ha de fer en la forma que preveuen les
condicions que regeixin aquests contractes, i és admissible el pagament amb anterioritat al
lliurament o a la realització de la prestació, sempre que això respongui als usos habituals del
mercat.

2. Quan els contractes a què es refereix l’apartat anterior se subscriguin per mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics, les entitats del sector públic contractants tenen la consideració de
consumidors, als efectes que preveu la legislació de serveis de la societat de la informació i
comerç electrònic.



b) Els contractes declarats així expressament per una llei, i aquells altres d’un objecte
diferent dels que expressa la lletra anterior, però que tinguin naturalesa administrativa
especial perquè estan vinculats al gir o trànsit específic de l’Administració contractant
o per satisfer de manera directa o immediata una finalitat pública de la competència
específica d’aquella.

2. Els contractes administratius es regeixen, quant a la seva preparació, adjudicació,
efectes, modificació i extinció, per aquesta Llei i les seves disposicions de
desplegament; supletòriament s’aplica la resta de normes de dret administratiu i, si no
n’hi ha, les normes de dret privat. No obstant això, als contractes administratius
especials a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior els són aplicables, en primer
terme, les seves normes específiques.

Article 26. CONTRACTES PRIVATS.

1. Tenen la consideració de contractes privats:

a) Els que subscriguin les administracions públiques l’objecte dels quals sigui diferent 
dels referits a les lletres a) i b) de l’apartat primer de l’article anterior.



b) Els subscrits per entitats del sector públic que, tot i ser poder adjudicador, no
reuneixin la condició d’administracions públiques.
c) Els subscrits per entitats del sector públic que no reuneixin la condició de poder
adjudicador.

2. Els contractes privats que subscriguin les administracions públiques es regeixen,
quant a la seva preparació i adjudicació, si no hi ha normes específiques, per les
seccions 1a i 2a del capítol I del títol I del llibre segon d’aquesta Llei amb caràcter
general, i per les seves disposicions de desplegament, i s’aplica supletòriament la resta
de normes de dret administratiu o, si s’escau, les normes de dret privat, segons
correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. Pel que fa als seus efectes,
modificació i extinció, aquests contractes es regeixen pel dret privat.



No obstant el que estableix el paràgraf anterior, als contractes que esmenten els
números 1r i 2n de la lletra a) de l’apartat primer de l’article anterior, (contractes
privats de les AAPP: serveis financers, assegurances, creació artística i DA 9)els són
aplicables, a més del llibre primer d’aquesta Llei, (Configuració general de la
contractació amb el SP: capacitat, solvència, prohibició, etc..) el seu llibre segon quant
a la seva preparació i adjudicació. Quant als seus efectes i extinció, els són aplicables
les normes de dret privat, llevat del que estableixen els articles d’aquesta Llei relatius
a les condicions especials d’execució, modificació, cessió, subcontractació i resolució
dels contractes, que els són aplicables quan el contracte estigui subjecte a una
regulació harmonitzada.

3. Els contractes privats que subscriguin els poders adjudicadors que no pertanyin a la
categoria d’administracions públiques que esmenta la lletra b) de l’apartat primer del
present article, l’objecte dels quals estigui comprès en l’àmbit d’aquesta Llei, es
regeixen pel que disposa el títol I del seu llibre tercer, quant a la seva preparació i
adjudicació



Quant als seus efectes i extinció, els són aplicables les normes de dret privat i les
normes a què es refereix el paràgraf primer de l’article 319 en matèria mediambiental,
social o laboral, de condicions especials d’execució, de modificació del contracte, de
cessió i subcontractació, de racionalització tècnica de la contractació; i la causa de
resolució del contracte referida a la impossibilitat d’executar la prestació en els termes
inicialment pactats, quan no sigui possible modificar el contracte, de conformitat amb
els articles 204 i 205.

4. Els contractes que subscriguin les entitats del sector públic que no tinguin la
condició de poder adjudicador es regeixen pel que disposen els articles 321 i 322.

Pel que fa als seus efectes, modificació i extinció, es regulen per les normes de dret
privat que els siguin aplicables.



CONTRACTES PRIVATS Tipus Règim jurídic

Els subscrit per entitats que no

son administració pública

Tots Poder Adjudicador No AP:

- Preparació i adjudicació:

LCSP

- Efectes i extinció: Dret privat

- Excepte 26.3

Sector Públic no Poder

Adjudicador:

Efectes i extinció Dret privat (322)
Els subscrits per les

administracions públiques

 Serveis financers

 Creació i interpretació artística

 Subscripció a revistes,

publicacions i bases de dades

- Preparació i adjudicació. 
LCSP

- Efectes i extinció: Dret privat

- En els SARHA s’aplica la 
LCSP en: condicions 
especials d’execució, 
modificació, cessió, 
subcontractació i resolució 
dels contractes

- En els NO SARHA efectes i

extinció Dret privat excepte:

26.3



Contractes privats SARHA AAPP:

Condicions especials d’execució, 

modificació, cessió, subcontractació i 

resolució dels contractes,

26.3

és aplicable el que disposen els

articles 201 sobre obligacions en

matèria mediambiental, social o

laboral;

202 sobre condicions especials

d’execució;

203 a 205 sobre supòsits de

modificació del contracte;

214 a 217 sobre cessió i

subcontractació,

i 218 a 228 sobre racionalització

tècnica de la contractació;

així com les condicions de pagament

que estableixen els apartats 4t de

l’article 198, 4t de l’article 210 i 1r de

l’article 243.

la causa de resolució del contracte

referida a la impossibilitat d’executar la

prestació



Article 27. Jurisdicció competent.

1. Són competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu les qüestions
següents:

a) Les relatives a la preparació, adjudicació, efectes, modificació i extinció dels
contractes administratius.
b) Les que se suscitin en relació amb la preparació i adjudicació dels contractes
privats de les administracions públiques.

Addicionalment, respecte dels contractes referits als números 1r i 2n de la lletra a) de
l’apartat primer de l’article 25 d’aquesta Llei que estiguin subjectes a una regulació
harmonitzada, les impugnacions de les modificacions basades en l’incompliment del
que estableixen els articles 204 i 205 d’aquesta Llei, perquè s’entén que la modificació
havia de ser objecte d’una nova adjudicació.



c) Les referides a la preparació, adjudicació i modificacions contractuals, quan la
impugnació d’aquestes últimes es basi en l’incompliment del que estableixen els
articles 204 i 205 d’aquesta Llei, quan s’entengui que aquesta modificació havia de ser
objecte d’una nova adjudicació dels contractes subscrits pels poders adjudicadors que
no tinguin la consideració d’Administració pública.

d) Les relatives a la preparació i adjudicació dels contractes d’entitats del sector públic
que no tinguin el caràcter de poders adjudicadors.

e) Els recursos interposats contra les resolucions que dictin els òrgans administratius
de resolució dels recursos que preveu l’article 44 d’aquesta Llei, així com l’article
321.5.

f) Les qüestions que se suscitin en relació amb la preparació, adjudicació i modificació
dels contractes subvencionats a què es refereix l’article 23 d’aquesta Llei.



2. L’ordre jurisdiccional civil és el competent per resoldre:

a) Les controvèrsies que se suscitin entre les parts en relació amb els efectes i
l’extinció dels contractes privats de les entitats que tinguin la consideració de poders
adjudicadors, siguin o no administracions públiques, a excepció de les modificacions
contractuals que esmenten les lletres b) i c) de l’apartat anterior.

b) De les qüestions referides a efectes i extinció dels contractes que subscriguin les
entitats del sector públic que no tinguin el caràcter de poders adjudicadors.

c) El coneixement de les qüestions litigioses relatives al finançament privat del
contracte de concessió d’obra pública o de concessió de serveis, excepte pel que fa a
les actuacions en exercici de les obligacions i potestats administratives que, d’acord
amb el que disposa aquesta Llei, s’atribueixen a l’Administració concedent, i en les
quals és competent l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.



LLIBRE PRIMER CONFIGURACIÓ GENERAL DE LA CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC I
ELEMENTS ESTRUCTURALS DELS CONTRACTES

TÍTOL I Disposicions generals sobre la contractació del sector públic

CAPÍTOL I RACIONALITAT I CONSISTÈNCIA de la contractació del sector públic

Article 28. Necessitat i idoneïtat del contracte i eficiència en la contractació.

1. Les entitats del sector públic no poden subscriure contractes que no siguin els
necessaris per complir i dur a terme els seus fins institucionals. A aquest efecte, la
naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte
projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer‐les, quan
s’adjudiqui per un procediment obert, restringit o negociat sense publicitat, s’han de
determinar amb precisió, i se n’ha de deixar constància en la documentació
preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació.



2. Les entitats del sector públic han de vetllar per l’eficiència i el manteniment dels
termes acordats en l’execució dels processos de contractació pública, han d’afavorir
l’agilitació de tràmits, han de valorar la incorporació de consideracions socials,
mediambientals i d’innovació com a aspectes positius en els procediments de
contractació pública i han de promoure la participació de la petita i mitjana empresa i
l’accés sense cost a la informació, en els termes que preveu aquesta Llei.

3. D’acord amb els principis de necessitat, idoneïtat i eficiència que estableix aquest
article, les entitats del sector públic, amb el compliment previ dels requisits legalment
establerts, poden subscriure contractes derivats de projectes promoguts per la
iniciativa privada, en particular respecte als contractes de concessió d’obres i
concessió de serveis, inclosos en la seva modalitat de societat d’economia mixta.

4. Les entitats del sector públic han de programar l’activitat de contractació pública,
que han de dur a terme en un exercici pressupostari o períodes plurianuals i han de
donar a conèixer el seu pla de contractació anticipadament mitjançant un anunci
d’informació prèvia previst a l’article 134 que almenys reculli els contractes que han
de quedar subjectes a una regulació harmonitzada.



Article 29. TERMINI DE DURADA DELS CONTRACTES I D’EXECUCIÓ DE LA PRESTACIÓ.

1. La durada dels contractes del sector públic s’ha d’establir tenint en compte la
naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat
de sotmetre’n la realització periòdicament a concurrència, sense perjudici de les
normes especials aplicables a determinats contractes.

2. El contracte pot preveure una o diverses pròrrogues sempre que les seves
característiques romanguin inalterables durant el seu període de durada, sense
perjudici de les modificacions que es puguin introduir de conformitat amb el que
estableixen els articles 203 a 207 d’aquesta Llei.

La pròrroga l’acorda l’òrgan de contractació i és obligatòria per a l’empresari, sempre
que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització del
termini de durada del contracte, llevat que en el plec que regeixi el contracte se
n’estableixi un de superior. Queden exceptuats de l’obligació de preavís els contractes
amb una durada inferior a dos mesos.



En cap cas no es pot produir la pròrroga pel consentiment tàcit de les parts.

La pròrroga del contracte que estableix aquest apartat no és obligatòria per al
contractista en els casos en què en el contracte es doni la causa de resolució
establerta a l’article 198.6 perquè l’Administració s’ha demorat en l’abonament del
preu més de sis mesos.

3. Quan es produeixi demora en l’execució de la prestació per part de l’empresari,
l’òrgan de contractació pot concedir una ampliació del termini d’execució, sense
perjudici de les penalitats que si s’escau siguin procedents, i en el cas dels contractes
administratius és aplicable el que preveuen els articles 192 i següents d’aquesta Llei.

4. Els contractes de SUBMINISTRAMENTS I DE SERVEIS de prestació successiva tenen
un termini màxim de durada de cinc anys, incloses les possibles pròrrogues que en
aplicació de l’apartat segon d’aquest article acordi l’òrgan de contractació, respectant
les condicions i els límits que estableixen les respectives normes pressupostàries que
siguin aplicables a l’ens contractant.



«Excepcionalmente, en los contratos de suministros* y de servicios se podrá
establecer un plazo de duración superior al establecido en el párrafo anterior, cuando
lo exija el período de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con
el contrato y estas no sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad
productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica, siempre que la
amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación del
suministro o servicio, circunstancias que deberán ser justificadas en el expediente de
contratación con indicación de las inversiones a las que se refiera y de su período de
recuperación. El concepto de coste relevante en la prestación del suministro o servicio
será objeto de desarrollo reglamentario.»

* Se modifica el segundo párrafo del apartado 4 por la disposición final 7.1 del Real Decreto‐ley
11/2020, de 31 de marzo. Ref. BOE‐A‐2020‐4208



El contracte de serveis de manteniment que es concerti conjuntament amb el de la
compra del bé que s’ha de mantenir, quan aquest manteniment només el pugui
prestar per raons d’exclusivitat l’empresa que va subministrar el bé esmentat, pot
tenir com a termini de durada el de la vida útil del producte adquirit.

Així mateix, es pot establir en els contractes de serveis relatius als serveis a les
persones un termini de durada superior quan sigui necessari per a la continuïtat
d’aquells tractaments als usuaris en què el canvi del prestador pugui repercutir
negativament.



No obstant el que estableixen els apartats anteriors, quan al venciment d’un contracte
no s’hagi formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació que
ha d’efectuar el contractista com a conseqüència d’incidències resultants
d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació produïdes en el
procediment d’adjudicació i hi hagi raons d’interès públic per no interrompre la
prestació, es pot prorrogar el contracte originari fins que comenci l’execució del nou
contracte i en tot cas per un període màxim de nou mesos, sense modificar la resta de
condicions del contracte, sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi
publicat amb una antelació mínima de tres mesos respecte de la data de finalització
del contracte originari.



5. La durada dels contractes d’arrendament de béns mobles no pot excedir, incloses
les possibles pròrrogues que en aplicació de l’apartat segon d’aquest article acordi
l’òrgan de contractació, els cinc anys.

6. Els contractes de concessió d’obres i de concessió de serveis tenen un termini de
durada limitat, el qual s’ha de calcular en funció de les obres i dels serveis que
constitueixin el seu objecte i s’ha de fer constar al plec de clàusules administratives
particulars.

Si la concessió d’obres o de serveis sobrepassa el termini de cinc anys, la seva durada
màxima no pot excedir el temps que es calculi raonable perquè el concessionari
recuperi les inversions efectuades per a l’explotació de les obres o serveis, juntament
amb un rendiment sobre el capital invertit, tenint en compte les inversions necessàries
per assolir els objectius contractuals específics.



Les inversions que es tinguin en compte als efectes del càlcul han d’incloure tant les
inversions inicials com les efectuades durant la vida de la concessió.

En qualsevol cas, la durada dels contractes de concessió d’obres o de concessió de
serveis a què es refereix el segon paràgraf del present apartat, incloses les possibles
pròrrogues, no pot excedir els:

a) Quaranta anys per als contractes de concessió d’obres, i de concessió de serveis
que comprenguin l’execució d’obres i l’explotació de servei.

b) Vint‐i‐cinc anys en els contractes de concessió de serveis que comprenguin
l’explotació d’un servei no relacionat amb la prestació de serveis sanitaris.

c) Deu anys en els contractes de concessió de serveis que comprenguin l’explotació
d’un servei l’objecte del qual consisteixi en la prestació de serveis sanitaris sempre que
no estiguin compresos en la lletra a).



Els terminis fixats en els plecs de condicions només es poden ampliar en un 15 per
cent de la seva durada inicial per restablir l’equilibri econòmic del contracte en les
circumstàncies que preveuen els articles 270 i 290.

No es tenen en compte, als efectes del còmput del termini de durada de la concessió i
del que s’estableix per a l’execució de les obres, els períodes en què aquestes s’hagin
de suspendre per una causa imputable a l’Administració concedent o deguda a força
major. Si el concessionari és responsable del retard en l’execució de les obres, cal
atenir‐se al que disposa el règim de penalitats contingut en el plec de clàusules
administratives particulars i en aquesta Llei, sense que pertoqui ampliar el termini de
la concessió.

7. No obstant el que s’ha disposat anteriorment, els contractes de serveis que siguin
complementaris d’altres contractes d’obres o de subministrament poden tenir un
termini de vigència superior al que assenyala l’apartat 4, (cinc anys) que, en cap cas,
no ha d’excedir el termini de durada del contracte principal, excepte en els contractes
que comprenguin treballs relacionats amb la liquidació del contracte principal, el
termini final del qual excedeix el d’aquest en el temps necessari per realitzar‐los. La
iniciació del contracte complementari a què es refereix aquest apartat queda en
suspens, llevat de causa justificada derivada del seu objecte i contingut, fins que
comenci l’execució del contracte principal corresponent.



S’han d’entendre per contractes complementaris els que tenen una relació de
dependència respecte d’un altre, el principal, i l’objecte dels quals es consideri
necessari per a la realització correcta de la prestació o prestacions a què es refereixi el
contracte principal esmentat.

8. Els contractes menors que defineix l’apartat primer de l’article 118 no poden tenir
una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga.

9. El període de recuperació de la inversió a què es refereixen els apartats 4 i 6
d’aquest article es calcula d’acord amb el que estableix el Reial decret a què es
refereixen els articles 4 i 5 de la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de
l’economia espanyola





Article 31. POTESTAT D’AUTOORGANITZACIÓ I SISTEMES DE COOPERACIÓ PÚBLICA
VERTICAL I HORITZONTAL.

1. Les entitats que pertanyen al sector públic poden cooperar entre si d’alguna de les
formes següents, sense que el resultat d’aquesta cooperació es pugui qualificar de
contractual:

a) Mitjançant sistemes de COOPERACIÓ VERTICAL consistents en l’ús demitjans propis
personificats en el sentit i amb els límits que estableixen l’article 32 per als poders
adjudicadors i l’article 33 per als ens del sector públic que no tinguin la consideració
de poder adjudicador, en l’exercici de la seva potestat d’autoorganització, mitjançant
l’acord d’encàrrec oportú.
b) Mitjançant sistemes de COOPERACIÓ HORITZONTAL entre entitats que pertanyen al
sector públic, amb la subscripció prèvia dels convenis corresponents, en les
condicions i amb els límits que estableix l’apartat 1 de l’article 6.
....



La LCSP cambia la denominación utilizada para esta figura, llamando encargos a lo que antes eran
encomiendas de gestión y diferenciándolas definitivamente de las encomiendas de gestión
reguladas en LRJSP art.11

Article 11. Encàrrecs de gestió

1. La realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans administratius
o de les entitats de dret públic es pot encarregar a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa
Administració o d’una altra, sempre que entre les seves competències estiguin aquestes activitats, per
raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics idonis per exercir-les.

Els encàrrecs de gestió no poden tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes regulats
a la legislació de contractes del sector públic. En aquest cas, la seva naturalesa i règim jurídic s’ha
d’ajustar al que preveu aquesta.



Article 32. Encàrrecs dels poders adjudicadors a mitjans propis personificats.

1. Els poders adjudicadors es poden organitzar executant de manera directa
prestacions pròpies dels contractes d’obres, subministraments, serveis, concessió
d’obres i concessió de serveis, a canvi d’una compensació tarifària, valent‐se d’una
altra persona jurídica diferent d’ells, ja sigui de dret públic o de dret privat, amb
l’encàrrec previ a aquesta, amb subjecció al que disposa aquest article, sempre que la
persona jurídica que utilitzin mereixi la qualificació jurídica de mitjà propi
personificat respecte d’ells de conformitat amb el que disposen els tres apartats
següents, i sense perjudici dels requisits que estableix per als mitjans propis de l’àmbit
estatal la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

L’encàrrec que compleixi aquests requisits no té la consideració de contracte.



2. Tenen la consideració de mitjà propi personificat respecte d’una única entitat
concreta del sector públic les persones jurídiques, de dret públic o de dret privat, que
compleixin tots i cadascun dels requisits que s’estableixen a continuació:

a) Que el poder adjudicador que li pugui conferir encàrrecs exerceixi sobre l’ens
destinatari d’aquests un control, directe o indirecte, anàleg al que ostentaria sobre els
seus mateixos serveis o unitats, de manera que el primer pugui exercir sobre el segon
una influència decisiva sobre els seus objectius estratègics i decisions significatives.

En tot cas, s’entén que el poder adjudicador que li pot conferir encàrrecs ostenta
sobre l’ens destinatari d’aquest un control anàleg al que exerceix sobre els seus propis
serveis o unitats quan ell mateix o bé un altre o altres poders adjudicadors o persones
jurídiques controlats de la mateixa manera pel primer li puguin conferir encàrrecs que
siguin d’execució obligatòria per a l’ens destinatari de l’encàrrec, perquè així ho
estableixen els estatuts o l’acte de creació, de manera que hi hagi una unitat de
decisió entre ells, d’acord amb instruccions fixades unilateralment per l’ens que pot
dur a terme l’encàrrec.



La compensació s’estableix per referència a tarifes aprovades per l’entitat pública de
la qual depèn el mitjà propi personificat per a les activitats objecte d’encàrrec dutes a
terme pel mitjà propi directament i, en la forma que es determini per reglament,
tenint en compte el cost efectiu suportat pel mitjà propi per a les activitats objecte de
l’encàrrec que se subcontractin amb empresaris particulars en els casos en què aquest
cost sigui inferior al resultant d’aplicar les tarifes a les activitats subcontractades.

Aquestes tarifes es calculen de manera que representin els costos reals de realització
de les unitats produïdes directament pel mitjà propi.

b) Que més del 80 per cent de les activitats de l’ens destinatari de l’encàrrec es portin
a terme en l’exercici de les comeses que li han confiat el poder adjudicador que fa
l’encàrrec i que el controla o altres persones jurídiques controlades de la mateixa
manera per l’entitat que fa l’encàrrec.



A aquests efectes, per calcular el 80 per cent de les activitats de l’ens destinatari de
l’encàrrec s’han de prendre en consideració la mitjana del volum global de negocis, les
despeses suportades pels serveis prestats al poder adjudicador en relació amb la
totalitat de les despeses en què hagi incorregut el mitjà propi per raó de les
prestacions que hagi efectuat a qualsevol entitat, o un altre indicador alternatiu
d’activitat que sigui fiable, i tot això referit als tres exercicis anteriors al de
formalització de l’encàrrec.

Quan a causa de la data de creació o d’inici d’activitat del poder adjudicador que fa
l’encàrrec, o a causa de la reorganització de les activitats d’aquest, el volum global de
negocis, o un altre indicador alternatiu d’activitat, d’acord amb el que estableix el
paràgraf anterior, no estiguin disponibles respecte dels tres exercicis anteriors a la
formalització de l’encàrrec o hagin perdut la seva vigència, n’hi ha prou amb justificar
que el càlcul del nivell d’activitat es correspon amb la realitat, en especial mitjançant
projeccions de negoci.

El compliment efectiu del requisit que estableix aquesta lletra ha de quedar reflectit
en la memòria integrant dels comptes anuals de l’ens destinatari de l’encàrrec i, en
conseqüència, ha de ser objecte de verificació per l’auditor de comptes en la
realització de l’auditoria dels comptes anuals esmentats de conformitat amb la
normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes.



c) Quan l’ens destinatari de l’encàrrec sigui un ens de personificació juridicoprivada, a
més, la totalitat del seu capital o patrimoni ha de ser de titularitat o aportació
pública.

d) La condició de mitjà propi personificat de l’entitat destinatària de l’encàrrec
respecte del poder adjudicador concret que fa l’encàrrec s’ha de reconèixer
expressament en els seus estatuts o actes de creació, amb el compliment previ dels
requisits següents:

1r Conformitat o autorització expressa del poder adjudicador respecte del que hagi
de ser mitjà propi.

2n Verificació, per l’entitat pública de què depengui l’ens que hagi de ser mitjà propi,
que disposa de mitjans personals i materials apropiats per a la realització dels
encàrrecs de conformitat amb el seu objecte social.



Els estatuts o l’acte de creació de l’ens destinatari de l’encàrrec han de determinar: el
poder adjudicador respecte del qual té aquesta condició; precisar el règim jurídic i
administratiu dels encàrrecs que se’ls puguin conferir; i establir la impossibilitat que
participin en licitacions públiques convocades pel poder adjudicador del qual siguin
mitjà propi personificat, sense perjudici que, quan no concorri cap licitador, se’ls pugui
encarregar l’execució de la prestació objecte d’aquestes licitacions
...

6. Els encàrrecs que efectuïn les entitats del sector públic a un ens que, d’acord amb
els apartats segon, tercer o quart d’aquest article, pugui ser qualificat de mitjà propi
personificat del primer o primers, no tenen la consideració jurídica de contracte i
únicament han de complir les normes següents:



a) El mitjà propi personificat ha d’haver publicat a la Plataforma de Contractació
corresponent la seva condició com a tal; respecte de quins poders adjudicadors la té; i
els sectors d’activitat que estan compresos en el seu objecte social i en els quals seria
apte per executar les prestacions que hagin de ser objecte d’encàrrec.

b) L’encàrrec ha de ser objecte de formalització en un document que s’ha de publicar
a la Plataforma de Contractació corresponent en els supòsits que preveu l’article 63.6.
El document de formalització ha d’establir el termini de durada de l’encàrrec.

c) Els òrgans de les entitats del sector públic estatal que tinguin la condició de poder
adjudicador en virtut del que disposa l’article 3.3 d’aquesta Llei necessiten
l’autorització del Consell de Ministres quan l’import de la despesa que es derivi de
l’encàrrec sigui igual o superior a dotze milions d’euros.
...



7. A los negocios jurídicos que los entes destinatarios del encargo celebren en
ejecución del encargo recibido de conformidad con el presente artículo, se le aplicarán
las siguientes reglas:

a) El contrato quedará sometido a esta Ley, en los términos que sean procedentes, de
acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y valor estimado de
los mismos y, en todo caso, cuando el medio propio no sea un poder adjudicador se le
aplicarán las normas contenidas en el Título I del Libro Tercero de la presente Ley.

b) El importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con
terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo. No se considerarán
prestaciones parciales aquellas que el medio propio adquiera a otras empresas
cuando se trate de suministros o servicios auxiliares o instrumentales que no
constituyen una parte autónoma y diferenciable de la prestación principal, aunque
sean parte del proceso necesario para producir dicha prestación.



No será aplicable lo establecido en esta letra a los contratos de obras que celebren los
medios propios a los que se les haya encargado una concesión, ya sea de obras o de
servicios. Igualmente no será de aplicación en los supuestos en los que la gestión del
servicio público se efectúe mediante la creación de entidades de derecho público
destinadas a este fin, ni a aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad de
derecho privado cuyo capital sea, en su totalidad, de titularidad pública.

Tampoco será aplicable a los contratos que celebren los medios propios a los que se
les haya encargado la prestación de servicios informáticos y tecnológicos a la
Administración Pública con el fin de garantizar la compatibilidad, la comunicabilidad y
la seguridad de redes y sistemas, así como la integridad, fiabilidad y confidencialidad
de la información.



Excepcionalmente podrá superarse dicho porcentaje de contratación siempre que el
encargo al medio propio se base en razones de seguridad, en la naturaleza de la
prestación que requiera un mayor control en la ejecución de la misma, o en razones
de urgencia que demanden una mayor celeridad en su ejecución. La justificación de
que concurren estas circunstancias se acompañará al documento de formalización del
encargo y se publicará en la Plataforma de Contratación correspondiente
conjuntamente con este.

Apartado 7 modificado por la disposició final 44.1 de la Ley 6/2018, de 3 de julio.

Llei 40/2015. Article 86. Mitjà propi i servei tècnic (article no bàsic)

1. Les entitats integrants del sector públic institucional poden ser considerades mitjans propis i
serveis tècnics dels poders adjudicadors i de la resta d’ens i societats que no tinguin la consideració
de poder adjudicador quan compleixin les condicions i els requisits que estableix el text refós de la
Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.



2. Tenen la consideració de mitjà propi i servei tècnic quan s’acrediti que, a més de disposar de
mitjans suficients i idonis per realitzar prestacions en el sector d’activitat que es correspongui amb el
seu objecte social, d’acord amb la seva norma o acord de creació, es doni alguna de les
circumstàncies següents:

a) Sigui una opció més eficient que la contractació pública i resulti sostenible i eficaç, aplicant
criteris de rendibilitat econòmica.
b) Sigui necessari per raons de seguretat pública o d’urgència en la necessitat de disposar dels
béns o serveis subministrats pel mitjà propi o servei tècnic.

Ha de formar part del control d’eficàcia dels mitjans propis i serveis tècnics la comprovació de la
concurrència dels requisits esmentats.

En la denominació de les entitats integrants del sector públic institucional que tinguin la condició de
mitjà propi hi ha de figurar necessàriament la indicació «mitjà propi» o la seva abreviatura «MP».

3. La proposta de declaració de mitjà propi i servei tècnic s’ha d’acompanyar d’una memòria
justificativa que acrediti el que disposa l’apartat anterior i ha de ser objecte d’informe per part de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat que hagi de declarar el mitjà propi i servei tècnic.



CAPÍTOL IV RÈGIM D’INVALIDESA

Article 38. Supòsits d’invalidesa.

Els contractes subscrits pels poders adjudicadors, inclosos els contractes
subvencionats a què es refereix l’article 23, són invàlids:

a) Quan hi concorri alguna de les causes que els invaliden de conformitat amb les
disposicions del dret civil.
b) Quan ho sigui algun dels seus actes preparatoris o del procediment d’adjudicació,
perquè hi concorre alguna de les causes de dret administratiu a què es refereixen els
articles següents.
c) En els casos en què la invalidesa derivi de la il∙legalitat de les seves clàusules.



Article 39. Causes de nul∙litat de dret administratiu.

1. Són causes de nul∙litat de dret administratiu les que indica l’article 47 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

2. Són igualment nuls de ple dret els contractes subscrits per poders adjudicadors en
els quals concorri alguna de les causes següents:

a) La falta de capacitat d’obrar o de solvència econòmica, financera, tècnica o
professional; o la falta d’habilitació empresarial o professional quan sigui exigible per
a la realització de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte; o la
falta de classificació, quan aquesta sigui procedent, degudament acreditada, de
l’adjudicatari; o el fet que aquest estigui incurs en alguna de les prohibicions per
contractar que assenyala l’article 71.



b) La carència o insuficiència de crèdit, de conformitat amb el que estableixen la Llei
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, o les normes pressupostàries de
la resta d’administracions públiques subjectes a aquesta Llei, llevat dels supòsits
d’emergència.

c) La falta de publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant allotjat en la
Plataforma de Contractació del Sector Públic o en els serveis d’informació similars de
les comunitats autònomes, en el «Diari Oficial de la Unió Europea» o en el mitjà de
publicitat en què sigui preceptiu, de conformitat amb l’article 135.

d) La inobservança per l’òrgan de contractació del termini per formalitzar el contracte
sempre que concorrin els dos requisits següents:

1r Que per aquesta causa el licitador s’hagi vist privat de la possibilitat d’interposar
un recurs contra algun dels actes del procediment d’adjudicació i,



2n Que, a més, concorri alguna infracció dels preceptes que regulen el procediment
d’adjudicació dels contractes que li hagi impedit obtenir‐la.

e) Haver portat a efecte la formalització del contracte, en els casos en què s’hagi
interposat el recurs especial en matèria de contractació a què es refereixen els articles
44 i següents, sense respectar la suspensió automàtica de l’acte recorregut en els
casos en què sigui procedent, o la mesura cautelar de suspensió acordada per l’òrgan
competent per conèixer del recurs especial en matèria de contractació que s’hagi
interposat.

f) L’incompliment de les normes establertes per a l’adjudicació dels contractes basats
en un acord marc formalitzat amb diversos empresaris o dels contractes específics
basats en un sistema dinàmic d’adquisició en el qual estiguin admesos diversos
empresaris, sempre que aquest incompliment hagi determinat l’adjudicació del
contracte de què es tracti a un altre licitador.

g) L’incompliment greu de normes de dret de la Unió Europea en matèria de
contractació pública que comporti que el contracte no s’hauria hagut d’adjudicar al
funcionament de la Unió Europea.



Article 40. Causes d’anul∙labilitat de dret administratiu.

Són causes d’anul∙labilitat de dret administratiu les altres infraccions de l’ordenament
jurídic i, en especial, les de les regles que conté aquesta Llei, de conformitat amb el
que estableix l’article 48 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

En particular, s’inclouen entre les causes d’anul∙labilitat a què es refereix el paràgraf
anterior, les següents:

a) L’incompliment de les circumstàncies i els requisits que exigeixen els articles 204 i
205 per a la modificació dels contractes.
b) Totes les disposicions, resolucions, clàusules o actes emanats de qualsevol poder
adjudicador que atorguin, de manera directa o indirecta, avantatges a les empreses
que hagin contractat prèviament amb qualsevol Administració.



c) Els encàrrecs que acordin els poders adjudicadors per a l’execució directa de
prestacions a través de mitjans propis, quan no observin algun dels requisits que
estableixen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 32, relatius a la condició de mitjà propi.

CAPÍTOL V DEL RECURS ESPECIAL

Article 44. Recurs especial en matèria de contractació: actes recurribles.

1. Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, els actes i les
decisions que esmenta l’apartat 2 d’aquest mateix article, quan es refereixin als
contractes següents que pretenguin concertar les administracions públiques o la resta
d’entitats que tinguin la condició de poders adjudicadors:

a) CONTRACTES D’OBRES amb un valor estimat superior a tres milions d’euros, i de
SUBMINISTRAMENT I SERVEIS amb un valor estimat superior a cent mil euros.
b) Acords marc i sistemes dinàmics d’adquisició que tinguin per objecte la subscripció
d’algun dels contractes que tipifica la lletra anterior, així com els contractes basats en
qualsevol d’ells.



c) CONCESSIONS D’OBRES O DE SERVEIS amb un valor estimat que superi els tres
milions d’euros.

També són recurribles els contractes administratius especials, quan, per les seves
característiques, no sigui possible fixar‐ne el preu de licitació o, en un altre cas, quan
el seu valor estimat sigui superior al que s’estableix per als contractes de serveis.

Així mateix, són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació els
contractes subvencionats a què es refereix l’article 23, i els encàrrecs quan, per les
seves característiques, no sigui possible fixar‐ne l’import o, en un altre cas, quan
aquest, atesa la seva durada total més les pròrrogues, sigui igual o superior al que
s’estableix per als contractes de serveis.

2. Poden ser objecte del recurs les actuacions següents:

a) Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que hagin de regir la contractació.



b) Els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin una indefensió o un perjudici
irreparable a drets o interessos legítims. En tot cas, es considera que concorren les
circumstàncies anteriors en els actes de la mesa o de l’òrgan de contractació pels
quals s’acordi l’admissió o inadmissió de candidats o licitadors, o l’admissió o exclusió
d’ofertes, incloses les ofertes que siguin excloses perquè són anormalment baixes
com a conseqüència de l’aplicació de l’article 149.
c) Els acords d’adjudicació.
d) Les modificacions basades en l’incompliment del que estableixen els articles 204 i
205 d’aquesta Llei, perquè s’entén que la modificació havia de ser objecte d’una
adjudicació nova.
e) La formalització d’encàrrecs a mitjans propis en els casos en què aquests no
compleixin els requisits legals.
f) Els acords de rescat de concessions.



3. Els defectes de tramitació que afectin actes diferents dels que preveu l’apartat 2 els
poden posar de manifest els interessats a l’òrgan al qual correspongui la instrucció de
l’expedient o a l’òrgan de contractació, als efectes de la seva correcció d’acord amb el
dret, i sense perjudici que els interessats puguin al∙legar les irregularitats que els
afectin en recórrer l’acte d’adjudicació.

4. No es pot presentar aquest recurs en relació amb els procediments d’adjudicació
que se segueixin pel tràmit d’emergència.

5. Contra les actuacions que esmenta aquest article com a susceptibles de ser
impugnades mitjançant el recurs especial, no és procedent la interposició de recursos
administratius ordinaris.

6. Els actes que es dictin en els procediments d’adjudicació de contractes de les
administracions públiques que no reuneixin els requisits de l’apartat 1 poden ser
objecte de recurs de conformitat amb el que disposen la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.



En el cas d’actuacions dutes a terme per poders adjudicadors que no tinguin la
condició d’administracions públiques, aquelles s’han d’impugnar en via administrativa
de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, davant el titular del
departament, òrgan, ens o organisme al qual estigui adscrita l’entitat contractant o al
qual correspongui la seva tutela. Si l’entitat contractant està vinculada a més d’una
Administració, és competent l’òrgan corresponent de la que tingui el control o la
participació majoritària.

7. La interposició del recurs especial en matèria de contractació té caràcter potestatiu
i és gratuït per als recurrents.

Article 45. Òrgan competent per a la resolució del recurs en l’Administració General
de l’Estat.

1. En l’àmbit dels poders adjudicadors del sector públic estatal, el coneixement i la
resolució dels recursos a què es refereix l’article anterior estan encomanats al Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals, òrgan especialitzat que actua amb
plena independència funcional en l’exercici de les seves competències.



Aquest òrgan està adscrit al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i està compost per un
president i un mínim de dos vocals. Mitjançant un acord del Consell de Ministres, es
pot incrementar el nombre de vocals que hagin d’integrar el Tribunal quan el volum
d’afers sotmesos al seu coneixement ho aconselli.
...

Article 46. Òrgan competent per a la resolució del recurs en les comunitats
autònomes i entitats locals.

1. En l’àmbit de les comunitats autònomes, la competència per resoldre els recursos és
la que estableixen les seves normes respectives, i s’ha de crear un òrgan independent
el titular del qual, o, en cas que sigui col∙legiat, almenys el seu president, tingui
qualificacions jurídiques i professionals que garanteixin un coneixement adequat de
les matèries que siguin de la seva competència. El nomenament dels membres
d’aquesta instància independent i la terminació del seu mandat estan subjectes, pel
que fa a l’autoritat responsable del seu nomenament, la durada del seu mandat i la
seva revocabilitat, a condicions que en garanteixin la independència i la
inamovibilitat.
....



DECRET 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic i s’aprova la seva organització i el seu funcionament.

Article 1. Regulació del Tribunal

Es transforma l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya en òrgan colꞏlegiat amb 
la denominació de Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, i s’aprova la seva organització i 
el seu funcionament.

S’adscriu al departament competent en l’establiment de criteris, direcció i control de la contractació 
pública.

Article 2. Naturalesa jurídica

El Tribunal és un òrgan administratiu colꞏlegiat de caràcter especialitzat que exerceix les seves 
funcions amb plena independència, objectivitat i imparcialitat, sense estar subjecte a cap vincle 
jeràrquic, ni a instruccions de cap tipus dels òrgans de les administracions públiques afectades.



Article 3. Àmbit d’actuació

1. El Tribunal exerceix les seves funcions en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, de les entitats i els organismes que formen part del seu sector públic que tenen la
consideració de poders adjudicadors i, en el seu cas, de les administracions locals integrades en el
seu territori i de les entitats i els organismes de l’Administració local que tenen la consideració de
poders adjudicadors.

2. El Parlament de Catalunya i les institucions i entitats que en depenen, així com la resta
d’institucions i entitats de la Generalitat creades per l’Estatut d’autonomia, poden atribuir la
competència per resoldre els recursos i les reclamacions al Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic mitjançant la formalització del conveni corresponent.

Article 5. Composició del Tribunal

1. El Tribunal es compon del president/a i dues persones com a vocals, tots amb veu i vot. En el
cas que el volum d’assumptes sotmesos al coneixement del Tribunal ho aconselli per causes
degudament acreditades, el nombre de vocals podrà ser incrementat per decret del Govern. La
composició del Tribunal procurarà garantir la presència de dones i homes amb capacitació,
competència i preparació adequades.

2. El president/a i les persones vocals són nomenats per la persona titular del departament
competent en l’establiment de criteris, direcció i control de la contractació pública, entre persones
funcionàries que reuneixin els requisits establerts a l’article 6.1 d’aquest Decret. La resolució de
nomenament s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.



3. El president/a i una de les persones vocals són nomenats, mitjançant convocatòria pública i pel
procediment de lliure designació, entre candidats funcionaris de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya que reuneixin la resta de requisits establerts a l’article 6.1.

4. L’altre vocal és nomenat entre candidats funcionaris de l’Administració local de Catalunya que
reuneixin la resta de requisits establerts a l’article 6.1, a proposta conjunta de la Federació de
Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. En el cas que aquestes
entitats no efectuessin una proposta conjunta en el termini màxim d’un mes, des que fossin
requerides per l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat per fer-ho, podrà ser nomenat el
candidat proposat per qualsevol d’ambdues.

En els termes establerts en aquest apartat, podrà ser nomenada com a vocal una persona que
reuneixi els requisits de l’apartat 3 d’aquest article en el cas que no es presentessin candidats
funcionaris de l’Administració local que reunissin la resta de requisits de l’article 6.1.

5. El Tribunal disposa d’un secretari/ària tècnic/a, amb veu però sense vot, que no té la condició de
membre del Tribunal. Serà nomenat/ada per l’òrgan corresponent del departament competent en
l’establiment de criteris, direcció i control de la contractació pública, mitjançant el sistema de provisió
de llocs de treball per concurs específic, entre persones funcionàries de carrera de cossos o escales
del grup A1 de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb una antiguitat superior a 5 anys i
amb títol de llicenciatura o grau en dret. Per a la seva designació es valoraran els seus coneixements
i experiència en matèria de contractació pública.



Article 6. Requisits per ser membre del Tribunal

1. Per ser designat membre del Tribunal cal complir els requisits següents:
a) de l’Administració de la Generalitat de Catalunya o ésser funcionari o funcionària de carrera del
cos A1, subgrup A1 quivalent de l’Administració local de Catalunya.
b) Haver desenvolupat l’activitat professional per un temps superior a quinze anys, preferentment en
l’àmbit del dret administratiu relacionat directament amb la contractació pública.
c) Tenir la llicenciatura o grau en dret.
d) Disposar de competència professional acreditada en les matèries pròpies del Tribunal.

2. La provisió del lloc de membre del Tribunal s’ha d’ajustar als principis d’igualtat, publicitat, mèrit i
capacitat. El procés de selecció i designació s’inicia amb la convocatòria pública corresponent, en la
qual pot participar el personal funcionari que reuneixi els requisits i les condicions que estableix la
normativa vigent.

3. Les persones aspirants han de presentar la solꞏlicitud per prendre part en la convocatòria juntament
amb la declaració corresponent de dades professionals, en què ha de constar la titulació acadèmica i
la pertinença als cossos o les escales exigits, els anys de serveis prestats, els llocs de treball
desenvolupats a les administracions públiques amb indicació de les característiques de cada lloc i
dels nivells, i tots els altres mèrits que considerin adequats, especialment per acreditar d’una manera
fefaent l’experiència i la dedicació en l’àmbit del dret públic relacionat amb la contractació pública.

4. Les persones participants han d’acreditar documentalment les dades professionals que alꞏleguin
dins el termini de presentació de solꞏlicituds, llevat d’aquelles dades que constin en l’expedient
personal mecanitzat en el Registre Informàtic de Personal, cosa que hauran de fer constar les
persones concursants en la seva solꞏlicitud de participació.



Article 7. Mandat

El mandat dels membres del Tribunal té una durada de cinc anys, a comptar de la presa de
possessió, que s’ha de dur a terme un cop publicat el nomenament. Els membres poden ser
reelegits per períodes successius de la mateixa durada, sense necessitat de fer cap nou procés de
selecció, i publicant al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució per la qual se n’acordi la
reelecció.

Article 8. Estatut personal

L’estatut personal dels membres del Tribunal és el següent:

1. Els membres del Tribunal estan subjectes al mateix règim d’incompatibilitats que el que correspon
als alts càrrecs de la Generalitat.
[...]

Article 10. Assistència i adopció d'acords

1. Tots els membres del Tribunal estan obligats a assistir a les sessions a les quals siguin convocats
i a participar en les deliberacions necessàries per a l'adopció d'acords o resolucions.



2. Per a la vàlida constitució del Tribunal, als efectes de poder realitzar sessions, fer deliberacions i
poder adoptar acords, es requereix l’assistència de la majoria absoluta dels seus membres,
sempre que entre ells hi figuri el president/a o el/la vocal que el substitueixi. També hi ha de ser
present el secretari/ària tècnic/a o la persona que el substitueixi, per la seva funció de redacció de
l’acta.

3. Els acords s'adoptaran per majoria entre els assistents, amb vot de qualitat del president/a en el
cas d'empat.

4. Sens perjudici del que estableix l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, cap dels assistents podrà
abstenir-se de votar, i el que dissenteixi de la majoria, podrà formular vot particular per escrit en el
termini de 48 hores. El vot particular figurarà a la resolució del Tribunal.

Article 48. Legitimació.

Pot interposar el recurs especial en matèria de contractació qualsevol persona física o
jurídica els drets o interessos legítims, individuals o col∙lectius, de la qual s’hagin vist
perjudicats o puguin resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions
objecte del recurs.



També estan legitimades per interposar aquest recurs, contra els actes susceptibles
de ser recorreguts, les organitzacions sindicals, quan de les actuacions o decisions
recurribles se’n pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés
d’execució del contracte l’empresari incompleixi les obligacions socials o laborals
respecte dels treballadors que participin en la realització de la prestació. En tot cas,
s’entén legitimada l’organització empresarial sectorial representativa dels interessos
afectats

Article 49. Sol∙licitud de mesures cautelars.

1. Abans d’interposar el recurs especial, les persones legitimades per a això poden
sol∙licitar davant l’òrgan competent per resoldre el recurs l’adopció de mesures
cautelars. Aquestes mesures han d’anar dirigides a corregir infraccions de procediment
o impedir que es causin altres perjudicis als interessos afectats, i poden estar incloses,
entre aquestes, les destinades a suspendre o a fer que se suspengui el procediment
d’adjudicació del contracte en qüestió o l’execució de qualsevol decisió adoptada pels
òrgans de contractació.



2. L’òrgan competent per resoldre el recurs ha d’adoptar una decisió en forma
motivada sobre les mesures cautelars dins dels cinc dies hàbils següents a la
presentació de l’escrit en què se sol∙licitin.

A aquests efectes, l’òrgan que hagi de resoldre, el mateix dia que rebi la petició de la
mesura cautelar, l’ha de comunicar a l’òrgan de contractació, que disposa d’un termini
de dos dies hàbils per presentar les al∙legacions que consideri oportunes referides a
l’adopció de les mesures sol∙licitades o a les propostes pel mateix òrgan decisori. Si, un
cop transcorregut aquest termini, no es formulen al∙legacions, el procediment
continua.

Si abans de dictar resolució s’ha interposat el recurs, l’òrgan competent per resoldre’l
acumula a aquest la sol∙licitud de mesures cautelars.

Contra les resolucions dictades en aquest procediment no es pot interposar cap
recurs, sense perjudici dels que siguin procedents contra les resolucions que es dictin
en el procediment principal.



3. Quan de l’adopció de les mesures cautelars es puguin derivar perjudicis de
qualsevol naturalesa, la resolució pot imposar la constitució de caució o garantia
suficient per respondre’n, sense que aquelles produeixin efectes fins que la caució o
garantia esmentada sigui constituïda.

S’ha de determinar per reglament la quantia i forma de la garantia que s’ha de
constituir, així com els requisits per a la seva devolució, que, en tot cas, han de tenir en
compte el principi de proporcionalitat i el subjecte i l’objecte afectats.

4. Llevat que l’òrgan competent acordi el contrari, la suspensió del procediment que es
pugui acordar cautelarment no afecta el termini concedit perquè els interessats
presentin ofertes o proposicions.

5. Les mesures cautelars que se sol∙licitin i acordin abans de la presentació del recurs
especial en matèria de contractació decauen una vegada transcorri el termini establert
per a la seva interposició sense que l’interessat l’hagi deduït.



Article 50. Iniciació del procediment i termini.

1. El procediment de recurs s’inicia mitjançant un escrit que s’ha de presentar en el
termini de quinze dies hàbils. Aquest termini es computa:

a) Quan s’interposi contra l’anunci de licitació, el termini comença a comptar a partir
de l’endemà de la seva publicació en el perfil de contractant.
b) Quan el recurs s’interposi contra el contingut dels plecs i altres documents
contractuals, el còmput s’inicia a partir de l’endemà del dia en què s’hagi publicat en
el perfil de contractant l’anunci de licitació, sempre que s’hi hagi indicat la manera
com els interessats hi poden accedir. Quan no es faci aquesta indicació, el termini
comença a comptar a partir de l’endemà del dia en què s’hagin lliurat a l’interessat o
aquest hagi pogut accedir al seu contingut a través del perfil de contractant.

En el cas del procediment negociat sense publicitat, el còmput del termini comença
des de l’endemà de la remissió de la invitació als candidats seleccionats.



En els supòsits en què, de conformitat amb el que estableix l’article 138.2 d’aquesta
Llei, els plecs no es puguin posar a disposició per mitjans electrònics, el termini es
computa a partir de l’endemà en què s’hagin lliurat al recurrent.

Amb caràcter general, no s’admet el recurs contra els plecs i documents contractuals
que hagin de regir una contractació si el recurrent, amb caràcter previ a la seva
interposició, ha presentat una oferta o sol∙licitud de participació en la licitació
corresponent, sense perjudici del que es preveu per als supòsits de nul∙litat de ple
dret.

c) Quan s’interposi contra actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació o
contra un acte resultant de l’aplicació del procediment negociat sense publicitat, el
còmput s’inicia a partir de l’endemà del dia en què s’hagi tingut coneixement de la
possible infracció.

d) Quan s’interposi contra l’adjudicació del contracte, el còmput s’inicia a partir de
l’endemà del dia en què aquesta s’hagi notificat de conformitat amb el que disposa la
disposició addicional quinzena als candidats o licitadors que hagin estat admesos en el
procediment.



DA 15. Els terminis a comptar des de la notificació s’han de computar des de la data d’enviament
d’aquella o de l’avís de notificació, si és mitjançant compareixença electrònica, sempre que l’acte
objecte de notificació s’hagi publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de
contractació. En cas contrari, els terminis s’han de computar des de la recepció de la notificació per
part de l’interessat

e) Quan el recurs s’interposi en relació amb alguna modificació basada en
l’incompliment del que estableixen els articles 204 i 205 d’aquesta Llei, perquè s’entén
que la modificació hauria hagut de ser objecte d’una adjudicació nova, des de
l’endemà del dia en què s’hagi publicat en el perfil de contractant.

f) Quan el recurs s’interposi contra un encàrrec a un mitjà propi perquè no compleix
els requisits que estableix l’article 32 d’aquesta Llei, des de l’endemà del dia en què
s’hagi publicat en el perfil de contractant.

g) En tots els altres casos, el termini comença a comptar des de l’endemà de la
notificació efectuada de conformitat amb el que disposa la disposició addicional
quinzena.



2. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, quan el recurs es fonamenti en
alguna de les causes de nul∙litat que preveu l’apartat 2, lletres c), (manca anunci) d),
(inobservança termini 15 dies per formalitzar) e) (formalitzar sense suspendre) o f)
(incompliment normes acord marc o sistemes dinàmics) de l’article 39, el termini
d’interposició és el següent:

a) Trenta dies a comptar de la publicació de la formalització del contracte en la forma
que preveu aquesta Llei, incloses les raons justificatives per les quals no s’ha publicat
en forma legal la convocatòria de la licitació o des de la notificació, als candidats o
licitadors afectats, dels motius del rebuig de la seva candidatura o de la seva
proposició i de les característiques de la proposició de l’adjudicatari que van ser
determinants de l’adjudicació a favor seu.
b) En els casos restants, (manca capacitat, manca crèdit, contrari dret UE i articles 47.1
Llei 39) abans que transcorrin sis mesos a comptar de la formalització del contracte.



Article 51. Forma i lloc d’interposició del recurs especial.

1. En l’escrit d’interposició s’ha de fer constar l’acte recorregut, el motiu que
fonamenti el recurs, els mitjans de prova de què es pretengui valer el recurrent i, si
s’escau, les mesures de la mateixa naturalesa que les que esmenta l’article 49,
l’adopció de les quals sol∙liciti, i també s’hi ha d’adjuntar:

a) El document que acrediti la representació del compareixent, excepte si figura unit a
les actuacions d’un altre recurs pendent davant el mateix òrgan; en aquest cas, es pot
sol∙licitar que s’expedeixi una certificació per a la seva unió al procediment.
b) El document o documents que acreditin la legitimació de l’actor quan la tingui
perquè li ha transmès un altre per herència o per qualsevol altre títol.
c) La còpia o el trasllat de l’acte exprés que es recorri, o una indicació de l’expedient
que li hagi pertocat o del butlletí oficial o perfil de contractant en què s’hagi publicat.
d) El document o documents en què fonamenti el seu dret.
e) Una adreça de correu electrònic «habilitada» a la qual enviar, de conformitat amb
la disposició addicional quinzena, les comunicacions i notificacions.



2. Per esmenar els defectes que puguin afectar l’escrit de recurs, es requereix a
l’interessat que, en un termini de tres dies hàbils des del següent a la seva notificació,
repari la falta o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es
considerarà que desisteix de la seva petició, i queda suspesa la tramitació de
l’expedient amb els efectes que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. La presentació de documentació
esmenada s’ha de fer, necessàriament, en el registre de l’òrgan competent per
resoldre el recurs.

3. L’escrit d’interposició es pot presentar en els llocs que estableix l’article 16.4 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Així mateix, es pot presentar en el registre de l’òrgan de
contractació o en el de l’òrgan competent per resoldre el recurs.

Els escrits presentats en registres diferents dels dos esmentats específicament en el
paràgraf anterior s’han de comunicar al tribunal de manera immediata i de la forma
més ràpida possible.



4. L’òrgan competent per resoldre el recurs ha de fer públiques, a través de la seva
pàgina web, mitjançant una resolució del seu president, les adreces de registre en les
quals s’ha de fer la presentació dels escrits per entendre‐la efectuada davant el mateix
tribunal.

Article 52. Accés a l’expedient.

1. Si l’interessat vol examinar l’expedient de contractació de manera prèvia a la
interposició del recurs especial, ho ha de sol∙licitar a l’òrgan de contractació, el qual té
l’obligació de posar‐ho de manifest sense perjudici dels límits de confidencialitat que
estableix la Llei.

2. Els interessats poden fer la sol∙licitud d’accés a l’expedient dins del termini
d’interposició del recurs especial, i l’òrgan de contractació ha de facilitar l’accés en els
cinc dies hàbils següents a la recepció de la sol∙licitud. La presentació d’aquesta
sol∙licitud no paralitzaen cap cas el termini per interposar el recurs especial.



3. L’incompliment de les previsions que conté l’apartat 1 anterior no eximeix els
interessats de l’obligació d’interposar el recurs especial dins del termini legalment
establert.

No obstant això, el recurrent pot al∙legar aquest incompliment en el seu recurs; en
aquest cas, l’òrgan competent per resoldre’l ha de concedir al recurrent l’accés a
l’expedient de contractació en les seves oficines durant un termini de deu dies, amb
caràcter previ al tràmit d’al∙legacions, perquè completi el seu recurs. En aquest
supòsit, ha de concedir un termini de dos dies hàbils a l’òrgan de contractació perquè
emeti l’informe corresponent i cinc dies hàbils a la resta d’interessats perquè efectuïn
les al∙legacions que considerin convenients.

Article 53. Efectes derivats de la interposició del recurs.

Una vegada interposat el recurs, queda en suspens la tramitació del procediment
quan l’acte recorregut sigui el d’adjudicació, excepte en el cas de contractes basats en
un acord marc o de contractes específics en el marc d’un sistema dinàmic d’adquisició,
sense perjudici de les mesures cautelars que en relació amb aquests últims es podrien
adoptar en virtut del que assenyala l’article 56.3.



Article 54. Comunicacions i notificacions.

Les comunicacions i l’intercanvi de documentació entre els òrgans competents per
resoldre els recursos, els òrgans de contractació i els interessats en el procediment
s’han de fer per mitjans electrònics.

Article 55. Inadmissió.

L’òrgan encarregat de resoldre el recurs, després de la reclamació i l’examen de
l’expedient administratiu, pot declarar la seva inadmissió quan consti de manera
inequívoca i manifesta qualsevol dels supòsits següents:
a) La incompetència de l’òrgan per conèixer del recurs.
b) La falta de legitimació del recurrent o d’acreditació de la representació de la
persona que interposa el recurs en nom d’una altra, mitjançant un poder que sigui
suficient a aquest efecte.



c) La interposició del recurs contra actes no susceptibles d’impugnació de conformitat
amb el que disposa l’article 44.
d) La interposició del recurs una vegada finalitzat el termini establert per interposar‐
lo.

L’òrgan encarregat de resoldre’l, si aprecia que concorre algun d’aquests supòsits,
sense perjudici del que preveu l’article 51.2, ha de dictar una resolució en què acordi
la inadmissió del recurs.

Article 56. Tramitació del procediment.

1. El procediment per tramitar els recursos especials en matèria de contractació es
regeix per les disposicions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, amb les especialitats que
recullen els apartats següents.



2. Un cop interposat el recurs, l’òrgan competent per resoldre el recurs ho ha de
notificar el mateix dia a l’òrgan de contractació amb remissió de la còpia de l’escrit
d’interposició i ha de reclamar l’expedient de contractació a l’entitat, òrgan o servei
que l’hagi tramitat, que l’ha de remetre dins dels dos dies hàbils següents,
acompanyat de l’informe corresponent.

Si el recurs s’ha interposat davant l’òrgan de contractació autor de l’acte impugnat,
aquest l’ha de remetre a l’òrgan competent per resoldre el recurs dins dels dos dies
hàbils següents a la seva recepció, acompanyat de l’expedient administratiu i de
l’informe a què es refereix el paràgraf anterior.

3. Sense perjudici del que disposa l’article 52 respecte a l’accés a l’expedient per part
del recurrent, dins dels cinc dies hàbils següents a la interposició, l’òrgan competent
per resoldre el recurs l’ha de traslladar a la resta d’interessats, als quals ha de
concedir un termini de cinc dies hàbils per formular al∙legacions, que s’han de
presentar necessàriament en el registre de l’òrgan competent per resoldre el recurs.



De manera simultània a aquest tràmit, ha de decidir, en el termini de cinc dies hàbils,
sobre les mesures cautelars, si se n’ha sol∙licitat l’adopció d’alguna en l’escrit
d’interposició del recurs o s’ha procedit a l’acumulació, en cas que la sol∙licitud
d’aquestes mesures s’hagi fet amb anterioritat a la presentació del recurs.

Així mateix, en aquest termini, ha de resoldre, si s’escau, sobre si és procedent o no el
manteniment de la suspensió automàtica que preveu l’article 53, la qual s’entén
vigent mentre no es dicti una resolució expressa que n’acordi l’aixecament. Si les
mesures cautelars s’han sol∙licitat després de la interposició del recurs, l’òrgan
competent ha de resoldre sobre aquestes en els termes que preveu el paràgraf
anterior sense suspendre el procediment principal.

En tot cas, les mesures cautelars les pot acordar d’ofici l’òrgan competent en qualsevol
fase del procediment, i sobre això ha de donar audiència a l’òrgan de contractació
autor de l’acte impugnat, per un termini de dos dies.



4. Els fets rellevants per a la decisió del recurs es poden acreditar per qualsevol mitjà
de prova admissible en dret. Quan els interessats ho sol∙licitin o l’òrgan encarregat de
la resolució del recurs no consideri certs els fets que al∙leguen els interessats, o la
naturalesa del procediment ho exigeix, es pot acordar l’obertura del període de prova
durant un termini de deu dies hàbils, a fi que es puguin practicar totes les que
consideri pertinents.

L’òrgan competent per resoldre el recurs pot rebutjar les proves proposades pels
interessats quan siguin manifestament improcedents o innecessàries, mitjançant una
resolució motivada.

La pràctica de les proves s’ha d’anunciar amb antelació suficient als interessats.

5. L’òrgan competent per resoldre el recurs ha de garantir, en tot cas, la
confidencialitat i el dret a la protecció dels secrets comercials en relació amb la
informació continguda en l’expedient de contractació, sense perjudici que pugui
conèixer i prendre en consideració la informació esmentada a l’hora de resoldre.
Correspon a l’òrgan esmentat resoldre sobre com garantir la confidencialitat i el secret
de la informació que figuri a l’expedient de contractació, sense que, per això, resultin
perjudicats els drets dels altres interessats a la protecció jurídica efectiva i al dret de
defensa en el procediment.



Article 57. Resolució del recurs especial.

1. Una vegada rebudes les al∙legacions dels interessats, o transcorregut el termini
assenyalat per formular‐les, i el de la prova, si s’escau, l’òrgan competent ha de
resoldre el recurs dins dels cinc dies hàbils següents, i a continuació ha de notificar la
resolució a tots els interessats.

2. La resolució del recurs ha d’estimar en tot o en part o desestimar les pretensions
formulades o declarar‐ne la inadmissió, i ha de decidir motivadament totes les
qüestions que s’hagin plantejat. En tot cas, la resolució ha de ser congruent amb la
petició i, si és procedent, s’ha de pronunciar sobre l’anul∙lació de les decisions no
conformes a dret adoptades durant el procediment d’adjudicació, inclosa la supressió
de les característiques tècniques, econòmiques o financeres discriminatòries que
contenen l’anunci de licitació, l’anunci indicatiu, els plecs, les condicions reguladores
del contracte o qualsevol altre document relacionat amb la licitació o adjudicació, així
com, si escau, sobre la retroacció d’actuacions. En tot cas, l’estimació del recurs que
comporti anul∙lació de clàusules o condicions dels plecs o documentació contractual
de naturalesa anàloga determina l’anul∙lació dels actes de l’expedient de contractació
relacionats amb la seva aprovació.



3. La resolució ha d’acordar l’aixecament de la suspensió de l’acte d’adjudicació si en
el moment de dictar‐la continua suspès, així com de la resta de mesures cautelars que
s’hagin acordat i la devolució de les garanties la constitució de les quals s’hagi exigit
per a la seva efectivitat, si és procedent.

4. En cas d’estimació total o parcial del recurs, l’òrgan de contractació ha de donar
coneixement a l’òrgan que hagi dictat la resolució, de les actuacions adoptades per
complir‐la.

5. Si, un cop transcorreguts dos mesos comptats des del següent a la interposició del
recurs, no s’ha notificat la seva resolució, l’interessat el pot considerar desestimat a
l’efecte d’interposar un recurs contenciós administratiu.



Article 58. Indemnitzacions i multes.

1. L’òrgan competent per resoldre el recurs, a sol∙licitud de l’interessat, pot imposar a
l’entitat contractant l’obligació d’indemnitzar la persona interessada pels danys i
perjudicis que li hagi pogut ocasionar la infracció legal que hagi donat lloc al recurs,
rescabalant‐la, com a mínim, de les despeses ocasionades per la preparació de l’oferta
o la participació en el procediment de contractació. La quantia de la indemnització
s’ha de fixar tenint en compte en la mesura que sigui possible els criteris que estableix
el capítol IV del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.

2. L’òrgan competent, en cas que apreciï temeritat o mala fe en la interposició del
recurs o en la sol∙licitud de mesures cautelars, pot acordar la imposició d’una multa al
seu responsable.

L’import de la multa ha de ser de 1.000 a 30.000 euros, i la seva quantia s’ha de
determinar en funció de la mala fe apreciada i el perjudici ocasionat a l’òrgan de
contractació i als licitadors restants, així com del càlcul dels beneficis obtinguts.



L’import de la multa imposada s’ha d’ingressar en tot cas en el Tresor Públic.

Les quanties que indica aquest apartat es poden actualitzar per mitjà d’una ordre del
ministre d’Hisenda i Funció Pública.

Article 59. Efectes de la resolució del recurs especial.

1. Contra la resolució dictada en aquest procediment només es pot interposar un
recurs contenciós administratiu de conformitat amb el que disposen l’article 10, lletres
k) i l) de l’apartat 1, i l’article 11, lletra f) del seu apartat 1, de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
2. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, la resolució és directament
executiva.



3. No és procedent la revisió d’ofici de la resolució ni de cap dels actes dictats pels
òrgans competents per resoldre el recurs. Tampoc no estan subjectes a fiscalització
pels òrgans de control intern de les administracions a què cadascun estigui adscrit.

Els òrgans competents per resoldre el recurs poden rectificar en qualsevol moment,
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents
en els seus actes, inclosa la resolució del recurs.

Article 60. Emplaçament de les parts davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

1. Quan s’interposi un recurs contenciós administratiu contra una resolució de l’òrgan
competent per resoldre el recurs, aquest, una vegada rebuda la diligència del tribunal
jurisdiccional en què reclama l’expedient administratiu, ha d’emplaçar l’òrgan de
contractació autor de l’acte que hagi estat objecte del recursi a la resta de
compareguts en el procediment perquè compareguin davant la sala corresponent.



2. L’emplaçament indicat al paràgraf anterior s’ha de fer en la forma que preveu
l’article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
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