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LA CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA

Triple perspectiva:

a) Tramitació interna (Llei 39 i 40/2015)

b) Comunicacions i notificacions (DA 15)

c) Presentació d’ofertes (DA 15, 16 i 17)



Comunicacions:

- 63.1 Els òrgans de contractació han de difondre exclusivament a través d’Internet
el seu perfil de contractant,..

- Plataforma 347.1

Notificacions

- 51.1.e) recurs especial

e) Una adreça de correu electrònic «habilitada» a la qual enviar, de
conformitat amb la disposició addicional quinzena, les comunicacions i
notificacions.



- 136.4

4. La presentació de proposicions o la recepció de la documentació en format
electrònic necessària per presentar-les en qualsevol procediment no pot suposar
l’exigència de cap quantitat als licitadors.

- 336.1. Informes específics sobre els procediments per adjudicar els contractes.

h) Si s’escau, els motius pels quals s’han utilitzat mitjans de comunicació
diferents dels electrònics per a la presentació electrònica d’ofertes;

- 337.4 Registre electrònic d’apoderaments

4. El Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic ha
d’estar interconnectat i ser interoperable amb el Registre electrònic
d’apoderaments de l’Administració General de l’Estat



-334.2. L’Estratègia nacional de contractació pública s’ha de dissenyar per establir
mesures que permetin complir els objectius següents:

d) Generalitzar l’ús de la contractació electrònica en totes les fases del procediment.

Facturació electrònica:

• Art 198.4 ,210.4, 216.5

• Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público.

Disposició addicional trenta-dosena

Abans del 30 de juny de 2018, a través del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, s’ha
de posar a disposició dels operadors econòmics i particulars un registre electrònic
únic que, entre altres funcionalitats, ha de permetre acreditar la data en què es
presentin factures pels subcontractistes al contractista principal i traslladi aquestes
factures al seu destinatari d’acord amb la configuració per rebre les factures
electròniques que consignin en el directori d’empreses.



Disposició addicional quinzena. NORMES RELATIVES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
UTILITZABLES EN ELS PROCEDIMENTS QUE REGULA AQUESTA LLEI.

1. Les notificacions a què es refereix aquesta Llei es poden efectuar mitjançant una
adreça electrònica habilitada o mitjançant compareixença electrònica.

(article 43.1 Llei 39/2015)

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.

No obstant això, el requisit de publicitat en el perfil de contractant no és aplicable a
les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pels
òrgans competents per a la seva resolució computant els terminis des de la data
d’enviament d’aquella o de l’avís de notificació, si és mitjançant compareixença
electrònica.



2. La tramitació dels procediments d’adjudicació de contractes que regula
aquesta Llei comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions derivades
d’aquells per mitjans exclusivament electrònics.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, es pot utilitzar la comunicació
oral per a comunicacions diferents de les relatives als elements essencials d’un
procediment de contractació, sempre que el contingut de la comunicació oral
estigui prou documentat. Sobre això, els elements essencials d’un procediment
de contractació inclouen: els plecs de la contractació, les sol·licituds de
participació i les ofertes. En particular, les comunicacions orals amb els licitadors
que puguin incidir substancialment en el contingut i l’avaluació de les ofertes
han d’estar documentades de manera suficient i a través dels mitjans adequats,
com ara els arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la
comunicació.



3. La presentació d’ofertes i sol·licituds de participació s’ha de fer utilitzant
mitjans electrònics, de conformitat amb els requisits que estableix aquesta
disposició addicional.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, els òrgans de contractació no estan
obligats a exigir l’ús de mitjans electrònics en el procediment de presentació
d’ofertes en els casos següents:

a) Quan, a causa del caràcter especialitzat de la contractació, l’ús de mitjans
electrònics requeriria eines, dispositius o formats d’arxiu específics que no
estan generalment disponibles o que no accepten els programes generalment
disponibles.

b) Quan les aplicacions que suporten formats d’arxiu adequats per descriure les
ofertes utilitzen formats d’arxiu que no poden ser processats per altres
programes oberts o generalment disponibles, o estan subjectes a un règim de
llicències d’ús privatiu i l’òrgan de contractació no les pugui oferir per
descarregar-les o per utilitzar-les a distància.



c) Quan la utilització de mitjans electrònics requereixi equips ofimàtics
especialitzats dels quals no disposen generalment els òrgans de contractació.

d) Quan els plecs de la contractació requereixin presentar models físics o a
escala que no es poden transmetre utilitzant mitjans electrònics.

Respecte als intercanvis d’informació per als quals no s’utilitzin mitjans electrònics
d’acord amb aquest apartat, la informació s’ha d’enviar per correu o per
qualsevol altre mitjà apropiat, o mitjançant una combinació de correu o de
qualsevol altre mitjà apropiat i de mitjans electrònics. En aquest cas, els òrgans de
contractació han d’indicar en un informe específic les raons per les quals s’ha
considerat necessari utilitzar mitjans diferents dels electrònics.





CAPÍTOL II CAPACITAT I SOLVÈNCIA DE L’EMPRESARI

Secció 1a Aptitud per contractar amb el sector públic

Subsecció 1a Normes generals i normes especials sobre capacitat

Article 65. Condicions d’aptitud.

1. Només poden contractar amb el sector públic les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses
en cap prohibició de contractar i acreditin la seva solvència econòmica i financera i
tècnica o professional o, en els casos en què ho exigeixi aquesta Llei, estiguin
classificades degudament.

Quan, perquè ho determina la normativa aplicable, es requereixin al contractista determinats requisits
relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o d’altres per poder
participar en el procediment d’adjudicació corresponent, el licitador els ha d’acreditar quan hi concorri.



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

La habilitación profesional, que se concreta en el inscripción en un Registro
mercantil o profesional, o la autorización especial empresarial o la pertenencia a
una determinada organización, son circunstancias atinentes a la persona del
profesional o al empresario para poder ejercer la profesión o desarrollar la
actividad, pero no puede equipararse a aquellas otras autorizaciones que
legalmente sean precisas con carácter sectorial en la ejecución o desarrollo de
una concreta actividad económica o productiva, y menos aún, a las
autorizaciones de apertura o de funcionamiento de instalaciones o
establecimientos, que solo son exigibles para la ejecución del contrato (TACRC
376/2018 ).



Article 66. Persones jurídiques.

1. Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries de contractes les
prestacions dels quals estiguin compreses dins dels fins, objecte o àmbit d’activitat
que, segons els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis.

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



No se exige una coincidencia literal y exacta entre el objeto del contrato y el
reflejado en la escritura, pero sí la existencia de una relación clara, directa o
indirecta, entre ambos objetos, de forma que no se pueda dudar de que el objeto
social descrito en la escritura comprende todas las prestaciones objeto del contrato
y que atribuye, por tanto, a la sociedad la capacidad necesaria para efectuar dichas
prestaciones (TACRC Resol 48/2011; 154/2013).
Se permite a las personas físicas, individual o colectivamente, concurrir a la licitación
de una concesión de obras con el compromiso de, caso de resultar adjudicatarios,
constituir una sociedad que será la titular de la concesión. La constitución y forma
de estas sociedades deben sujetarse a lo establecido por la legislación específica del
tipo de concesión que se trate.



Article 67. Empreses comunitàries o d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai
Econòmic Europeu.

1. Tenen capacitat per contractar amb el sector públic, en tot cas, les empreses no
espanyoles d’estats membres de la Unió Europea o dels estats signataris de l’Acord
sobre l’Espai Econòmic Europeu que, d’acord amb la legislació de l’Estat en què
estiguin establertes, estiguin habilitades per dur a terme la prestació de què es
tracti.
2. Quan la legislació de l’Estat en què estiguin establertes aquestes empreses
exigeixi una autorització especial o la pertinença a una determinada organització
per poder prestar-hi el servei de què es tracti, han d’acreditar que compleixen
aquest requisit.



Article 68. Empreses no comunitàries.

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

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



Article 69. Unions d’empresaris.

1. Poden contractar amb el sector públic les unions d’empresaris que es
constitueixin temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària
formalitzar-les en escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació del
contracte a favor seu.

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



Subsecció 2a Prohibicions de contractar

Article 71. Prohibicions de contractar.

1. No poden contractar amb les entitats que preveu l’article 3 d’aquesta
Llei amb els efectes establerts a l’article 73 les persones en les quals
concorri alguna de les circumstàncies següents:

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



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

b) Haver estat sancionades amb caràcter ferm per una infracció greu en matèria
professional que posi en dubte la seva integritat, de disciplina de mercat, de
falsejament de la competència, d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i no-
discriminació de les persones amb discapacitat, o d’estrangeria, de conformitat
amb el que estableix la normativa vigent; o per una infracció molt greu en matèria
mediambiental de conformitat amb el que estableix la normativa vigent, o per una
infracció molt greu en matèria laboral o social, d’acord amb el que disposa el text
refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret
legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, així com per la infracció greu prevista a l’article 22.2
del text esmentat.



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

d) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de
Seguretat Social que imposen les disposicions vigents, en els termes que es
determinin per reglament; o en el cas d’empreses de 50 o més treballadors, no
complir el requisit que almenys el 2 per cent dels seus empleats siguin treballadors
amb discapacitat, de conformitat amb l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013,
de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, en les condicions que es
determinin per reglament; o, en el cas d’empreses de més de 250 treballadors, no
complir l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat de conformitat amb el que
disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes.



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

L’acreditació del compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per
cent per a persones amb discapacitat i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat
a què es refereix el primer paràgraf d’aquesta lletra s’ha de fer mitjançant la
presentació de la declaració responsable a què es refereix l’article 140.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, el Consell de Ministres, mitjançant
un reial decret, pot establir una forma alternativa d’acreditació que, en tot cas, ha
de ser o bé mitjançant certificació de l’òrgan administratiu corresponent, amb
vigència mínima de sis mesos, o bé mitjançant certificació del Registre de licitadors
corresponent, en els casos en què la circumstància esmentada hi figuri inscrita.



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

82.4 En tot cas, l’empresari està obligat a posar en coneixement de l’òrgan
competent en matèria de classificació qualsevol variació en les circumstàncies
que s’hagin tingut en compte per concedir-la que pugui donar lloc a la seva
revisió

343.1 Els empresaris inscrits en els registres de licitadors i empreses classificades
estan obligats a comunicar al registre qualsevol variació que es produeixi en les
seves dades reflectides en aquells, així com la supervenció de qualsevol
circumstància que determini la concurrència d’una prohibició de contractar
susceptible d’inscriure’s en els registres esmentats.



f) Estar afectat per una prohibició de contractar imposada en virtut d’una
sanció administrativa ferma, d’acord amb el que preveuen la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, o la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària.

Aquesta causa de prohibició de contractar es deixa d’aplicar quan l’òrgan de
contractació, en aplicació del que disposa l’article 72.1, comprovi que
l’empresa ha complert les seves obligacions de pagament o subscrit un acord
vinculant amb vista al pagament de les quantitats degudes, inclosos, si
s’escau, els interessos acumulats o les multes imposades.

g) Estar incursa la persona física o els administradors de la persona jurídica
en algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de
l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat, o les respectives
normes de les comunitats autònomes, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o
tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985,
de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que s’hi estableixen.



La prohibició arriba a les persones jurídiques en el capital de les quals
participin, en els termes i les quanties que estableix la legislació esmentada, el
personal i els alts càrrecs a què es refereix el paràgraf anterior, així com els
càrrecs electes al servei d’aquestes.

La prohibició s’estén igualment, en tots dos casos, als cònjuges, persones
vinculades amb relació anàloga de convivència afectiva, ascendents i
descendents, així com a parents en segon grau per consanguinitat o afinitat de
les persones a què es refereixen els paràgrafs anteriors, quan es produeixi
conflicte d’interessos amb el titular de l’òrgan de contractació o els titulars dels
òrgans en què s’hagi delegat la facultat per contractar o els que exerceixin la
substitució del primer.



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

Ley 3/2015. Art. 15.1. Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la
fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan
resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado.



2. A més de les que preveu l’apartat anterior, són circumstàncies que impedeixen
als empresaris contractar amb les entitats compreses a l’article 3 d’aquesta Llei, en
les condicions que estableix l’article 73, les següents:

a) Haver retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un
procediment d’adjudicació, o haver impossibilitat l’adjudicació del contracte a
favor seu per no complir el que estableix l’apartat 2 de l’article 150 dins del termini
assenyalat i hi hagi dol, culpa o negligència.

b) Haver deixat de formalitzar el contracte, que ha estat adjudicat a favor seu, en
els terminis que preveu l’article 153 per causa imputable a l’adjudicatari.

c) Haver incomplert les clàusules que són essencials en el contracte, incloses les
condicions especials d’execució establertes d’acord amb el que assenyala l’article
202, quan aquest incompliment s’hagi definit en els plecs o en el contracte com a
infracció greu, i hi concorri dol, culpa o negligència en l’empresari, i sempre que
hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i
perjudicis.



c) Haver incomplert les clàusules que són essencials en el contracte, incloses les
condicions especials d’execució establertes d’acord amb el que assenyala l’article
202, quan aquest incompliment s’hagi definit en els plecs o en el contracte com a
infracció greu, i hi concorri dol, culpa o negligència en l’empresari, i sempre que
hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i
perjudicis.

d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la
resolución firme de cualquier contrato celebrado con una entidad de las
comprendidas en el artículo 3 de la presente Ley. La prohibición alcanzará a las
empresas cuyo contrato hubiere quedado resuelto por incumplimiento culpable
del contratista de las obligaciones que los pliegos hubieren calificados como
esenciales de acuerdo con lo previsto en el artículo 211.1.f).*

* Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre,.



3. Les prohibicions de contractar també afecten aquelles empreses de les quals,
per raó de les persones que les regeixen o altres circumstàncies, es pugui
presumir que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o
successió, d’altres empreses en les quals hagin concorregut aquelles.

Conviene recordar que la incursión en prohibición de contratar no constituye
causa de resolución del contrato, por lo que la declaración de prohibición de
contratar no afectará a contratos vigentes. Así lo ha entendido JCCA en su
Informe 45/13, de 26 de febrero de 2015.

Article 72. Apreciació de la prohibició de contractar. Competència i procediment.

1. Les prohibicions de contractar relatives a les circumstàncies que contenen les
lletres c),(concurs) d), (no estar al corrent SS i tributs) f), (sanció tributaria o
subvencions) g) i h) (incompatibilitats) de l’apartat 1 de l’article anterior les han
d’apreciar directament els òrgans de contractació, i subsisteixen mentre
concorrin les circumstàncies que en cada cas les determinen.



2. La prohibició de contractar per les causes que preveuen les lletres a) (condemna
penal) i b) de l’apartat 1 de l’article anterior l’han d’apreciar directament els
òrgans de contractació, quan la sentència o la resolució administrativa s’hagi
pronunciat expressament sobre el seu abast i la seva durada, i subsisteix durant el
termini que s’hi assenyala.

En cas que la sentència o la resolució administrativa no continguin cap
pronunciament sobre l’abast o la durada de la prohibició de contractar; en els
casos de la lletra e) de l’apartat primer de l’article anterior; i en els supòsits que
preveu l’apartat segon, també de l’article anterior, l’abast i la durada de la
prohibició s’ha de determinar mitjançant un procediment instruït a aquest efecte,
de conformitat amb el que disposa aquest article.



3. La competència per fixar la durada i l’abast de la prohibició de contractar en el
cas de les lletres a) i b) de l’apartat 1 de l’article anterior, en els casos en què no
figuri en la sentència o resolució corresponent, i la competència per a la declaració
de la prohibició de contractar en el cas de la lletra e) de l’apartat primer de l’article
anterior respecte de l’obligació de comunicar la informació que preveuen l’article
82.4 i l’article 343 (falsedat), correspon al ministre d’Hisenda i Funció Pública, amb
la proposta prèvia de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat, o als
òrgans que siguin competents en l’àmbit de les comunitats autònomes en el cas
de la lletra e) esmentada.
Per tal de complir el que estableix el paràgraf anterior, l’òrgan judicial o
administratiu del qual emani la sentència o resolució administrativa ha de remetre
d’ofici testimoni d’aquella o còpia d’aquesta a la Junta Consultiva de Contractació
Pública de l’Estat, sense perjudici que aquest òrgan, si té coneixement de la seva
existència i no ha rebut el testimoni esmentat de la sentència o la còpia de la
resolució administrativa, els pugui sol·licitar a l’òrgan del qual van emanar.



Tanmateix, no és procedent declarar la prohibició de contractar quan, en seu del 
tràmit d’audiència del procediment corresponent, la persona incursa en la causa 
de prohibició acrediti el pagament o compromís de pagament de les multes i 
indemnitzacions fixades per una sentència o resolució administrativa de les quals 
derivi la causa de prohibició de contractar, sempre que les persones esmentades 
hagin estat declarades responsables del seu pagament en la sentència o resolució 
esmentada, i l’adopció de mesures tècniques, organitzatives i de personal 
apropiades per evitar la comissió de futures infraccions administratives, entre les 
quals queda inclòs acollir-se al programa de clemència en matèria de falsejament 
de la competència. Aquest paràgraf no s’aplica quan sigui aplicable la causa de 
prohibició de contractar a què es refereix l’article 71.1, lletra a).



73.2. Totes les prohibicions de contractar, excepte aquelles en què es doni
alguna de les circumstàncies que preveuen les lletres c), d), g) i h) de l’apartat
primer de l’article 71, una vegada adoptada la resolució corresponent, s’han de
comunicar sense dilació per a la seva inscripció al Registre oficial de licitadors i
empreses classificades del sector públic o l’equivalent en l’àmbit de les
comunitats autònomes, en funció de l’àmbit de la prohibició de contractar i de
l’òrgan que l’hagi declarat.

Article 85. Prova de la no-concurrència d’una prohibició de contractar.
Sense perjudici del que estableix el segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 140,
la prova, per part dels empresaris, de no estar incursos en prohibicions per
contractar es pot realitzar mitjançant un testimoni judicial o una certificació
administrativa, segons els casos.
Quan el document esmentat no pugui ser expedit per l’autoritat competent, es
pot substituir per una declaració responsable atorgada davant una autoritat
administrativa, notari públic o organisme professional qualificat.



PROHIBICIONS PER CONTRACTAR art 
71.

a) Condemna penal • Si la sentencia o sanció o determina
les aprecia l’òrgan de contractació

• Si no ho determina correspon al
Ministre d’Hisenda prèvia proposta
JCCP

b) Sanció administrativa • Si la sentencia o sanció o determina 
les aprecia l’òrgan de contractació

• Si no ho determina correspon al 
Ministre d’Hisenda prèvia proposta 
JCCP



PROHIBICIONS PER CONTRACTAR art 
71.

c) Concurs de creditors Les aprecia l’òrgan de contractació 

d) No estar al corrent SS i tributs Les aprecia l’òrgan de contractació

e) Falsedat

1. Art 140 (procediment obert) o 
dades de capacitat i solvència

2. Art 82.4 i 343.1 Falsedat dades 
comunicades a la JCCA

1. Òrgan de contractació

2. Ministre d’Hisenda prèvia proposta
JCCP

3. Òrgans competents CCAA

f) Sanció tributària o de subvencions Les aprecia l’òrgan de contractació



PROHIBICIONS PER CONTRACTAR art 
71.

g) Incompatibilitats Les aprecia l’òrgan de contractació

h) Incompatibilitat post càrrec Les aprecia l’òrgan de contractació

Prohibicions 71.2 Les aprecia l’òrgan de contractació



• Las prohibiciones consistentes en haber incumplido un previo contrato así 
como la de incurrir en falsedad en la declaración o al facilitar otros datos 
relativos a su capacidad y solvencia, afectan exclusivamente al ámbito 
del órgano de contratación competente para su declaración.

• Dicha prohibición se puede extender al correspondiente sector público 
en el que se integre el órgano de contratación. En el caso del sector 
público estatal, la extensión de efectos corresponde al ministro del ramo 
competente en materia de Hacienda, previa propuesta de la Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado.

• Las prohibiciones de contratar para cuya declaración sean competentes 
los órganos de las comunidades autónomas (LCSP art.72.3) afectan a 
todos los órganos de contratación del correspondiente sector público.

• Los efectos de las prohibiciones referidas en los dos supuestos 
precedentes pueden afectar a la totalidad del sector público cuando así lo 
disponga el ministro del ramo competente en materia de Hacienda, 
previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del 
Estado, y a solicitud de la comunidad autónoma o entidad local 
correspondiente en los casos en que la prohibición de contratar provenga 
de tales ámbitos.



Subsecció 3a Solvència

Article 74. Exigència de solvència.

1. Per subscriure contractes amb el sector públic els empresaris han d’acreditar que
compleixen les condicions mínimes de solvència econòmica i financera, i
professional o tècnica que determini l’òrgan de contractació. Aquest requisit s’ha de
substituir pel de la classificació quan aquesta sigui exigible de conformitat amb el
que disposa aquesta Llei.
2. Els requisits mínims de solvència que hagi de reunir l’empresari i la
documentació requerida per acreditar-los s’han d’indicar en l’anunci de licitació i
s’han d’especificar en el plec del contracte, han d’estar vinculats al seu objecte i
han de ser proporcionals a aquest.



1) La relación de proporcionalidad del requisito exigido con el objeto del contrato
debe resultar de la necesidad de que se cumpla el primero para que el segundo
sea llevado a la práctica de forma adecuada (TACRC Resol 146/2012, 12-7-12).

2) El TACRC diferencia entre los elementos acreditativos de la solvencia, atenientes
a las características de la entidad licitadora, y aquellos referidos a las
características de la oferta, siendo estos últimos los únicos que deberían incluirse
como criterios de valoración (TACRC Resol 514/2013, 14-11-13), recogiendo así el
criterio de la JCCA que había afirmado que los requisitos de solvencia debían
determinar la aptitud del empresario para ejecutar el contrato y determinar su
admisión o exclusión como licitador mientras que los requisitos de adjudicación
deben permitir valorar de forma objetiva la oferta presentada (JCCA Inf 4/2006,
20-6-06).



Article 75. Integració de la solvència amb mitjans externs.

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

En les mateixes condicions, els empresaris que concorrin agrupats en les unions
temporals a què es refereix l’article 69 poden recórrer a les capacitats d’entitats
alienes a la unió temporal.
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d’estudis i professionals que
indica l’article 90.1.e), o a l’experiència professional pertinent, les empreses
únicament poden recórrer a les capacitats d’altres entitats si aquestes han
d’executar les obres o prestar serveis per als quals són necessàries les capacitats
esmentades.



1Aunque la Ley no parece establecer limitación a la acreditación de la solvencia con
medios externos, el TACRC exige acreditar un mínimo de solvencia con recursos
propios. Esta conclusión se basa en el límite a la subcontratación que establece
RDLeg 3/2011 art.227.2.e (actual LCSP art.213.1), y es que si un porcentaje del
contrato ha de ser ejecutado necesariamente por el licitador con sus recursos
propios es lógico que se le exija acreditar que dichos recursos propios cumplen las
exigencias de solvencia (TACRC Resol 117/2012).

Article 76. Concreció de les condicions de solvència

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



2. Els òrgans de contractació poden exigir als candidats o licitadors, fent-ho constar
en els plecs, que, a més d’acreditar la seva solvència o, si s’escau, classificació, es
comprometin a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals
o materials suficients per a això. Aquests compromisos s’han d’integrar en el
contracte, i els plecs o el document contractual els han d’atribuir el caràcter
d’obligacions essencials als efectes que preveu l’article 211 (causa de resolució), o
establir penalitats, de conformitat amb el que assenyala l’article 192.2 per al cas
que l’adjudicatari els incompleixi.
En el cas de contractes en què, atesa la seva complexitat tècnica, sigui determinant

la concreció dels mitjans personals o materials necessaris per a l’execució del
contracte, els òrgans de contractació han d’exigir el compromís a què es refereix el
paràgraf anterior.

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



Subsecció 4a Classificació de les empreses

Article 77. Exigència i efectes de la classificació.

1. La classificació dels empresaris com a contractistes d’obres o com a
contractistes de serveis dels poders adjudicadors és exigible i té efectes per
acreditar la seva solvència per contractar en els casos i termes següents:

a) Per als contractes d’obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000
euros és requisit indispensable que l’empresari estigui classificat degudament
com a contractista d’obres dels poders adjudicadors. Per a aquests contractes, la
classificació de l’empresari en el grup o subgrup que correspongui en funció de
l’objecte del contracte, amb una categoria igual o superior a la que exigeix el
contracte, acredita les seves condicions de solvència per contractar.



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



b) Per als contractes de serveis no és exigible la classificació de l’empresari.
En l’anunci de licitació o en la invitació a participar en el procediment i en els
plecs del contracte s’han d’establir els criteris i requisits mínims de solvència
econòmica i financera i de solvència tècnica o professional tant en els termes
que estableixen els articles 87 i 90 de la Llei com en termes de grup o subgrup
de classificació i de categoria mínima exigible, sempre que l’objecte del
contracte estigui inclòs en l’àmbit de classificació d’algun dels grups o subgrups
de classificació vigents, tenint en compte per a això el codi CPV del contracte,
segons el vocabulari comú de contractes públics aprovat pel Reglament (CE)
2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de novembre de 2002.

En aquests casos, l’empresari pot acreditar la seva solvència indistintament
mitjançant la seva classificació en el grup o subgrup de classificació i categoria
de classificació corresponents al contracte o bé acreditant el compliment dels
requisits específics de solvència que exigeixen l’anunci de licitació o la
invitació a participar en el procediment i que detallen els plecs del contracte.



Article 81. Inscripció registral de la classificació.

Els acords relatius a la classificació de les empreses que han adoptat les
comissions classificadores de la Junta Consultiva de Contractació Pública de
l’Estat s’han d’inscriure d’ofici en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic.

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



Article 82. Termini de vigència i revisió de les classificacions.

1. La classificació de les empreses té una vigència indefinida mentre l’empresari
mantingui les condicions i circumstàncies en què es va basar la seva concessió.

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



La suspensió de les classificacions s’aixeca per l’aportació de les declaracions o
documents esmentats, si encara no s’ha comunicat a l’interessat l’inici de
l’expedient de revisió, o per l’acord de revisió de classificació adoptat per l’òrgan
competent, en cas contrari.

3. La classificació és revisable a petició dels interessats o d’ofici per l’Administració
quan variïn les circumstàncies que es tenen en compte per concedir-la.

4. En tot cas, l’empresari està obligat a posar en coneixement de l’òrgan
competent en matèria de classificació qualsevol variació en les circumstàncies que
s’hagin tingut en compte per concedir-la que pugui donar lloc a la seva revisió.
L’omissió d’aquesta comunicació fa incórrer l’empresari en la prohibició de
contractar que preveu la lletra e) de l’apartat 1 de l’article 71.



Article 86. Mitjans d’acreditar la solvència.

1. La solvència econòmica i financera i tècnica o professional per a un contracte
s’acredita mitjançant l’aportació dels documents que determini l’òrgan de
contractació dels que preveuen els articles 87 a 91 d’aquesta Llei.
Sense perjudici del que estableix el paràgraf següent, per als contractes que no
estiguin subjectes a una regulació harmonitzada, l’òrgan de contractació, a més dels
documents als quals es refereix el paràgraf primer, pot admetre de forma justificada
altres mitjans de prova de la solvència diferents dels que preveuen els articles 87 a
91.



Quan, per una raó vàlida, l’operador econòmic no estigui en condicions de
presentar les referències que sol·licita l’òrgan de contractació, se l’autoritza a
acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre
document que el poder adjudicador consideri apropiat.

2. La solvència econòmica i financera i tècnica o professional per a la classificació
d’empreses s’acredita mitjançant l’aportació dels documents que s’estableixin per
reglament dels que preveuen els articles 87 a 91 d’aquesta Llei.

La classificació de l’empresari acredita la seva solvència per subscriure contractes
del mateix tipus i import que aquells per als quals s’hagi obtingut i per a la
subscripció dels quals no s’exigeixi tenir-la.



Article 87. Acreditació de la solvència econòmica i financera.

1. La solvència econòmica i financera de l’empresari s’ha d’acreditar per un o
diversos dels mitjans següents, a elecció de l’òrgan de contractació:

a) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al qual es
refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en
funció de les de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació
de les ofertes per un import igual o superior al que exigeixen l’anunci de licitació
o la invitació a participar en el procediment i els plecs del contracte o, si no n’hi
ha, al que s’estableixi per reglament. El volum de negocis mínim anual exigit no
ha d’excedir una vegada i mitja el valor estimat del contracte, excepte en casos
degudament justificats com els relacionats amb els riscos especials vinculats a la
naturalesa de les obres, els serveis o els subministraments. L’òrgan de
contractació ha d’indicar les raons principals de la imposició del requisit
esmentat en els plecs de la contractació o en l’informe específic a què es refereix
l’article 336.



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

b) En els casos en què sigui apropiat, justificant de l’existència d’una assegurança
de responsabilitat civil per riscos professionals per un import igual o superior al
que exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i els
plecs del contracte o, si no n’hi ha, al que s’estableix per reglament.

c) Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al tancament de l’últim exercici 
econòmic per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals per 
un import igual o superior al que exigeixin l’anunci de licitació o la invitació a 
participar en el procediment i els plecs del contracte o, si no n’hi ha, al que 
s’estableixi per reglament. La ràtio entre actiu i passiu es pot tenir en compte si el 
poder adjudicador especifica en els plecs de la contractació els mètodes i criteris 
que s’han d’aplicar per valorar aquesta dada. Aquests mètodes i criteris han de ser 
transparents, objectius i no discriminatoris.



Com a mitjà addicional als que preveuen les lletres anteriors d’aquest apartat,
l’òrgan de contractació pot exigir que el període mitjà de pagament a proveïdors
de l’empresari, sempre que es tracti d’una societat que no pugui presentar
compte de pèrdues i guanys abreujat, no superi el límit que a aquests efectes
estableixi l’ordre del ministre d’Hisenda i Funció Pública tenint en compte la
normativa sobre morositat.

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



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

a) El criteri per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera és el volum
anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de més volum de
negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor
estimat del contracte quan seva durada no sigui superior a un any, i almenys una
vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un
any.



El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels
seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari
està inscrit en el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en
què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre
Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

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



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

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

4. La solvència econòmica i financera requerida ha de ser proporcional a l’objecte
contractual de conformitat amb el que estableix l’article 74.2, i en cap cas no ha de
suposar un obstacle a la participació de les petites i mitjanes empreses.



Article 88. Solvència tècnica en els contractes d’obres.

1. En els contractes d’obres, la solvència tècnica de l’empresari s’ha d’acreditar
per un o diversos dels mitjans següents, a elecció de l’òrgan de contractació:

a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per
certificats de bona execució; aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el
lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles
per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si
s’escau, els certificats esmentats els ha de comunicar directament a l’òrgan de
contractació l’autoritat competent. Quan sigui necessari per garantir un nivell
adequat de competència, els poders adjudicadors poden indicar que es tenen en
compte les proves de les obres pertinents efectuades més de cinc anys abans. A
aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del
contractista d’obres tenen la mateixa consideració que les directament executades
pel mateix contractista, sempre que aquest últim en tingui el control directament o
indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de comerç.



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

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

c) Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, 
en particular, del responsable o responsables de les obres, així com dels tècnics 
que se n’encarreguen directament, sempre que no s’avaluïn com un criteri 
d’adjudicació.

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



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

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

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



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



Article 89. Solvència tècnica en els contractes de subministrament.

1. En els contractes de subministrament la solvència tècnica dels empresaris s’ha
d’acreditar per un o diversos dels mitjans següents, a elecció de l’òrgan de
contractació:

a) Una relació dels subministraments principals efectuats de la mateixa naturalesa
o similar que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a
màxim, els tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari,
públic o privat; quan sigui necessari per garantir un nivell adequat de competència,
els poders adjudicadors poden indicar que es tenen en compte les proves dels
subministraments pertinents efectuats més de tres anys abans. Quan li ho
requereixin els serveis dependents de l’òrgan de contractació, els subministraments
efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a
falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels
documents que tingui en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si
s’escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l’òrgan de
contractació l’autoritat competent.



Per determinar que un subministrament és de la mateixa o similar naturalesa
que el que constitueix l’objecte del contracte, el plec de clàusules
administratives particulars pot acudir, a més del CPV, a altres sistemes de
classificació d’activitats o productes com el Codi normalitzat de productes i
serveis de les Nacions Unides (UNSPSC), la Classificació central de productes
(CPC) o la Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), que en tot cas
ha de garantir la competència efectiva per a l’adjudicació del contracte. Si el plec
no ho preveu, s’han de tenir en compte els tres primers dígits dels codis
respectius de la CPV. La Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat pot
efectuar recomanacions per indicar quins codis de les classificacions respectives
s’ajusten amb més precisió a les prestacions més habituals en la contractació
pública.

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



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

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

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



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

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

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



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

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



Article 90. Solvència tècnica o professional en els contractes de serveis.

1- En els contractes de serveis, la solvència tècnica o professional dels empresaris
s’ha d’apreciar tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia,
experiència i fiabilitat, cosa que s’ha d’acreditar, segons l’objecte del contracte,
per un o diversos dels mitjans següents, a elecció de l’òrgan de contractació:

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



Quan li ho requereixin els serveis que depenen de l’òrgan de contractació, els
serveis o treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o
visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la
realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats els ha de comunicar
directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.

Per determinar que un treball o servei és de la mateixa o similar naturalesa que
el que constitueix l’objecte del contracte, el plec de clàusules administratives
particulars pot acudir, a més del CPV, a altres sistemes de classificació d’activitats
o productes com el Codi normalitzat de productes i serveis de les Nacions Unides
(UNSPSC), la Classificació central de productes (CPC) o la Classificació nacional
d’activitats econòmiques (CNAE), que en tot cas ha de garantir la competència
efectiva per a l’adjudicació del contracte.



Si el plec no ho preveu, s’han de tenir en compte els tres primers dígits dels codis
respectius de la CPV. La Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat pot
efectuar recomanacions per indicar quins codis de les classificacions respectives
s’ajusten amb més precisió a les prestacions més habituals en la contractació
pública.

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

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

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



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

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

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

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

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



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



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

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



Article 92. Concreció dels requisits i criteris de solvència.

La concreció dels requisits mínims de solvència econòmica i financera i de
solvència tècnica o professional exigits per a un contracte, així com dels mitjans
admesos per a la seva acreditació, l’ha de determinar l’òrgan de contractació i
s’ha d’indicar a l’anunci de licitació o a la invitació a participar en el procediment i
s’ha de detallar en els plecs, en els quals s’han de concretar les magnituds, els
paràmetres o les ràtios i els llindars o rangs de valors que determinen l’admissió o
l’exclusió dels licitadors o candidats. En la seva absència, són aplicables els que
estableixen els articles 87 a 90 per al tipus de contractes corresponent, que tenen
igualment caràcter supletori per als no concretats en els plecs.

En tot cas, la classificació de l’empresari en un determinat grup o subgrup es
considera prova suficient de la seva solvència per als contractes l’objecte dels
quals estigui inclòs o es correspongui amb l’àmbit d’activitats o treballs d’aquest
grup o subgrup, i l’import anual mitjà dels quals sigui igual o inferior al
corresponent a la seva categoria de classificació en el grup o subgrup.



A aquest efecte, l’anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i
els plecs han d’indicar el codi o codis del «vocabulari comú dels contractes
públics» (CPV) corresponents a l’objecte del contracte, els quals han de
determinar el grup o subgrup de classificació, si n’hi ha, en què es considera inclòs
el contracte.

Es pot eximir per reglament l’exigència d’acreditació de la solvència econòmica i
financera o de la solvència tècnica o professional per als contractes amb un
import que no superi un determinat llindar.

Rd 1098/2001.

11.5. Salvo que en los pliegos del contrato se establezca de modo expreso su
exigencia, los licitadores o candidatos estarán exentos de los requisitos de
acreditación de la solvencia económica y financiera y de acreditación de la
solvencia técnica y profesional para los contratos de obras cuyo valor estimado
no exceda de 80.000 euros y para los contratos de los demás tipos cuyo valor
estimado no exceda de 35.000 euros



Article 94. Acreditació del compliment de les normes de gestió mediambiental.

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



TÍTOL III OBJECTE, PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, VALOR ESTIMAT, PREU DEL
CONTRACTE I LA SEVA REVISIÓ

CAPÍTOL I Normes generals

Article 99. Objecte del contracte.

1. L’objecte dels contractes del sector públic ha de ser determinat. Aquest objecte
es pot definir segons les necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen
satisfer, sense tancar l’objecte del contracte a una solució única. En especial, s’han
de definir d’aquesta manera en els contractes en què es consideri que es poden
incorporar innovacions tecnològiques, socials o ambientals que millorin
l’eficiència i sostenibilitat dels béns, obres o serveis que es contractin.

2. NO ES POT FRACCIONAR UN CONTRACTE amb la finalitat de disminuir-ne la
quantia i eludir així els requisits de publicitat o els relatius al procediment
d’adjudicació que corresponguin.



Se define el objeto del contrato como “un conjunto de prestaciones destinadas a
cumplir por sí mismas una función económica o técnica, cubriendo las necesidades
del órgano de contratación, la necesidad de su determinación responde al
cumplimiento de los principio de transparencia, fomento de la concurrencia, pero
también de eficacia y eficiencia.” (Acuerdo 44/2012 del Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos de Aragón).
Sentencia de 5 de octubre de 2000 Asunto C-16/1998 del Tribunal de Justicia de la
Unión
Para determinar si estamos ante una única obra, con diversas prestaciones, o ante
obras distintas ha de atenderse a la finalidad técnica y económica a que responde la
licitación (considerando 38).
Coincidencia entre sujeto, objeto y causa:
“existirá un único contrato cuando haya coincidencia en los tres citados elementos,
es decir cuando la prestación a realizar para atender una necesidad haya de
contratarse con un mismo sujeto, para realizar un mismo objeto, y motivado por
una misma causa. Por el contrario, deberán formalizarse contratos distintos desde el
momento en que la adecuada ejecución de la prestación a realizar motive que uno de
esos tres elementos varíe, aunque haya coincidencia en los otros dos.” (Informe
1/2010 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Gobierno de
Canarias).



3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de
preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la
seva DIVISIÓ EN LOTS, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa
la disposició addicional quarta.

No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del
contracte quan hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en
l’expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d’obres.

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots
de l’objecte del contracte, els següents:



a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de
restringir injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri,
l’òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a l’autoritat de
defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre
l’apreciació de la circumstància esmentada.

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en
l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista
tècnic; o bé que el risc per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la
naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució
de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per
la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents.
Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient.



DIRECTRIU 1/2018 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA, PER LA QUAL ES
FIXEN CRITERIS D’ACTUACIÓ PER A LA DIVISIÓ EN LOTS DELS CONTRACTES D’OBRA EN
L’ÀMBIT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL SEU SECTOR PÚBLIC

CRITERIS D’ACTUACIÓ

1. Criteris orientatius per a la divisió en lots dels contractes d’obra

1.1 Divisió territorial
En els contractes d’obra que afectin més d’un edifici, finca, immoble, obra hidràulica, conca
fluvial o llera, tant si és obra nova com si és reforma, es recomana com a criteri preferent de
divisió en lots el territorial, sens perjudici que es puguin utilitzar d’altres o justificar la no
divisió en lots d’acord amb el que estableix el punt 3 en relació al valor estimat del contracte
i el termini d’execució.

1.2 Divisió material
Quan l’òrgan de contractació consideri més adequat dividir el contracte en base a criteris
materials, l’objecte del contracte es pot dividir d’acord amb alguna o algunes de les
tipologies de lots següents:
Obres d’edificació Obres de carreteres Obres de transports Obres hidràuliques (sanejament ,
abastament, medi)



4. L’òrgan de contractació, quan procedeixi a la divisió en lots de l’objecte del
contracte, pot introduir les limitacions següents, que ha de justificar degudament
en l’expedient:

a) Pot limitar el nombre de lots per als quals un mateix candidat o licitador pot
presentar una oferta.

b) També pot limitar el nombre de lots que es poden adjudicar a cada licitador.

Quan l’òrgan de contractació consideri oportú introduir alguna de les dues
limitacions a què es refereixen les lletres a) i b) anteriors, així ho ha d’indicar
expressament en l’anunci de licitació i en el plec de clàusules administratives
particulars.

Quan s’introdueixi la limitació a què es refereix la lletra b) anterior, s’han d’incloure,
a més, en els plecs de clàusules administratives particulars, els criteris o les normes
que s’han d’aplicar quan, com a conseqüència de l’aplicació dels criteris
d’adjudicació, un licitador pugui resultar adjudicatari d’un nombre de lots que
excedeixi el màxim indicat en l’anunci i en el plec. Aquests criteris o normes en tot
cas han de ser objectius i no discriminatoris.



Llevat del que disposi el plec de clàusules administratives particulars, als efectes de
les limitacions que preveuen les lletres a) i b) anteriors, en les unions d’empresaris
són aquestes, i no els seus components, les considerades candidat o licitador.

Pot reservar algun o alguns dels lots per a centres especials d’ocupació o per a
empreses d’inserció, o un percentatge mínim de reserva de l’execució d’aquests
contractes en el marc de programes d’ocupació protegida, de conformitat amb el
que disposa la disposició addicional quarta. Igualment, es poden reservar lots a
favor de les entitats a què es refereix la disposició addicional quaranta-vuitena, en
les condicions que estableix la disposició esmentada.



Disposició addicional quarta. Contractes reservats.

1. Mitjançant un acord del Consell de Ministres o de l’òrgan competent en l’àmbit
de les comunitats autònomes i de les entitats locals, s’han de fixar percentatges
mínims de reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de
determinats contractes, o de determinats lots d’aquests, a centres especials
d’ocupació d’iniciativa social i a empreses d’inserció regulades, respectivament,
en el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la
seva inclusió social, aprovada mitjançant el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre, i en la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de
les empreses d’inserció, que compleixin amb els requisits que estableix la
normativa esmentada per tenir aquesta consideració, o un percentatge mínim de
reserva de l’execució d’aquests contractes en el marc de programes d’ocupació
protegida, a condició que el percentatge de treballadors amb discapacitat o en
situació d’exclusió social dels centres especials d’ocupació, de les empreses
d’inserció o dels programes sigui el que preveu la seva normativa de referència i,
en tot cas, almenys del 30 per 100.



L’acord referit del Consell de Ministres o de l’òrgan competent en l’àmbit de les
comunitats autònomes i de les entitats locals ha de fixar les condicions mínimes
per garantir el compliment del que estableix el paràgraf anterior.

L’acord del Consell de Ministres a què es refereix aquest apartat s’ha d’adoptar
en el termini màxim d’un any a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Si transcorregut aquest termini no s’ha adoptat l’acord del Consell de Ministres,
els òrgans de contractació del sector públic estatal han d’aplicar el percentatge
mínim de reserva de 7 per cent, que s’ha d’incrementar fins a un 10 per cent
quatre anys després d’entrar en vigor aquesta Llei, sobre l’import global dels
procediments d’adjudicació de subministraments i serveis inclosos en els codis
CPV que recull l’annex VI efectuats en l’exercici anterior a aquell al qual es
refereixi la reserva, en els termes que s’indiquen en el primer paràgraf d’aquest
apartat.

2. En l’anunci de licitació s’ha de fer referència a aquesta disposició.



5. Quan l’òrgan de contractació hagi decidit dividir en lots l’objecte del contracte
i, a més, permetre que es pugui adjudicar més d’un lot al mateix licitador, aquell
pot adjudicar a una oferta integradora, sempre que es compleixin tots i
cadascun dels requisits següents:

a) Que aquesta possibilitat s’hagi establert en el plec que regeixi el contracte i
es reculli en l’anunci de licitació. Aquesta previsió ha de concretar la
combinació o combinacions que s’hagi d’admetre, si s’escau, així com la
solvència i capacitat exigida a cadascuna.

b) Que es tracti de supòsits en què hi hagi diversos criteris d’adjudicació.

c) Que prèviament es porti a terme una avaluació comparativa per determinar
si les ofertes presentades per un licitador concret per a una combinació
particular de lots compliria millor, en conjunt, els criteris d’adjudicació que
estableix el plec respecte als lots esmentats, que les ofertes presentades per
als lots separats de què es tracti, considerats aïlladament.



d) Que els empresaris acreditin la solvència econòmica, financera i tècnica
corresponent, o, si s’escau, la classificació, al conjunt de lots pels quals liciti.

6. Quan es procedeixi a la divisió en lots, les normes procedimentals i de publicitat
que s’han d’aplicar en l’adjudicació de cada lot o prestació diferenciada s’han de
determinar en funció del valor acumulat del conjunt, calculat segons el que
estableix l’article 101, llevat que es doni alguna de les excepcions a què es
refereixen els articles 20.2, 21.2 i 22.2.

7. En els contractes adjudicats per lots, i llevat que s’estableixi una altra previsió en
el plec que regeixi el contracte, cada lot constitueix un contracte, excepte en casos
en què es presentin ofertes integradores, en els quals totes les ofertes
constitueixen un contracte.



Article 100. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ.

1. Als efectes d’aquesta Llei, per pressupost base de licitació s’entén el límit
màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de
contractació, inclòs l’impost sobre el valor afegit, llevat de disposició en
contra.

2. En el moment d’elaborar-lo, els òrgans de contractació han de tenir cura que
el pressupost base de licitació sigui adequat als preus del mercat. A aquest
efecte, el pressupost base de licitació s’ha de desglossar per indicar en el plec
de clàusules administratives particulars o el document regulador de la
licitació els costos directes i indirectes i altres despeses eventuals calculades
per a la seva determinació. En els contractes en què el cost dels salaris de les
persones ocupades per a la seva execució formin part del preu total del
contracte, el pressupost base de licitació ha d’indicar de manera desglossada
i amb desagregació de gènere i categoria professional els costos salarials
estimats a partir del conveni laboral de referència.



3. Amb caràcter previ a la tramitació d’un acord marc o d’un sistema dinàmic
d’adquisició no és necessari que s’aprovi un pressupost base de licitació.

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Artículo 131. Presupuesto de ejecución material y presupuesto base de
licitación.

Se denominará presupuesto de ejecución material el resultado obtenido por la
suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio
unitario y de las partidas alzadas.

El presupuesto base de licitación se obtendrá incrementando el de ejecución
material en los siguientes conceptos:

1. Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los
siguientes porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecución material:



a) Del 13 al 17 por 100, a fijar por cada Departamento ministerial, a la vista de
las circunstancias concurrentes, en concepto de gastos generales de la
empresa, gastos financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre el Valor Añadido
excluido, tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden
sobre el costo de las obras y demás derivados de las obligaciones del contrato.
Se excluirán asimismo los impuestos que graven la renta de las personas
físicas o jurídicas.

b) El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista.
Estos porcentajes podrán ser modificados con carácter general por acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuando por variación
de los supuestos actuales se considere necesario.



Respecte d’aquest precepte del RGLCAP, la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de l’Estat va posar de manifest en
l’Informe 8/2018, de 10 d’octubre de 2018, que
“es importante recordar que ni la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, ni el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, detallaron el concepto y contenido del
presupuesto de licitación, por lo que el citado artículo se ha
considerado vigente y se ha valorado como referencia interpretativa
para contratos distintos al de obras en ausencia de una regulación legal
expresa, y en tal sentido se ha pronunciado esta Junta Consultiva en
sus informes 26/2008, de 2 de diciembre, 43/2008, de 28 de julio y
50/2008, de 2 de diciembre.”



Desagregació per gènere:
• El TACRC, en la Resolució 1333/ 2019, analitza l’obligació de 

desagregar els costos salarials per gènere i conclou que cal 
fer aquesta desagregació, o justificar la impossibilitat de 
fer-la i la seva causa, per tant en el desglossament del 
pressupost l’òrgan de contractació haurà de fer constar, si 
és així, la inexistència de diferències en el conveni laboral 
i/o la impossibilitat de conèixer el gènere del personal que 
s'adscriurà a l'execució del contracte. Més concretament, 
aquesta Resolució estableix que " és indubtable que el 
mandat legal citat no es pot interpretar de manera extrema 
en el sentit que obligui a desagregar allò inexistent o 
desconegut, ja que no es pot obligar a fer el que és 
impossible.









https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/eines/calcul-pressupost-
licitacio/

https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/eines/calcul-pressupost-licitacio/


• Resolución nº 632/2018 del Tribunal Administrativo Central 
de Recursos Contractuales

Noveno…. El incumplimiento del artículo 100.2 de la LCSP 
supone la omisión de unos datos cuyo conocimiento es 
trascendental para la adjudicación y ejecución del contrato, 
pues sirve para justificar un correcto cálculo del valor 
estimado, y garantizar que la fijación del precio es ajustada a 
Derecho. También influirá en la admisión o rechazo de las 
ofertas que incurren en presunción de temeridad, y, 
constituirá la base a l a partir de la cual debe velar el órgano 
de contratación por la correcta ejecución del mismo, en 
cumplimiento de las normas convencionales, una vez 
formalizado.



Article 101. VALOR ESTIMAT.

1. A tots els efectes que preveu aquesta Llei, el valor estimat dels contractes es
determina de la manera següent:

a) En el cas dels contractes d’obres, subministraments i serveis, l’òrgan de
contractació ha de prendre l’import total, sense incloure l’impost sobre el
valor afegit, pagador segons les seves estimacions.

b) En el cas dels contractes de concessió d’obres i de concessió de serveis,
l’òrgan de contractació ha de prendre l’import net de la xifra de negocis,
sense incloure l’impost sobre el valor afegit, que, segons les seves
estimacions, ha de generar l’empresa concessionària durant la seva execució
com a contraprestació per les obres i els serveis objecte del contracte, així
com dels subministraments relacionats amb aquestes obres i serveis.



2. En el càlcul del valor estimat s’han de tenir en compte, com a mínim, a més
dels costos derivats de l’aplicació de les normatives laborals vigents, altres
costos que es derivin de l’execució material dels serveis, les despeses
generals d’estructura i el benefici industrial. Així mateix, s’han de tenir en
compte:

a) Qualsevol forma d’opció eventual i les pròrrogues eventuals del contracte.

b) Quan s’hagi previst abonar primes o efectuar pagaments als candidats o
licitadors, la seva quantia.

c) En cas que, de conformitat amb el que disposa l’article 204, s’hagi previst
en el plec de clàusules administratives particulars o en l’anunci de licitació
la possibilitat que el contracte sigui modificat, s’ha de considerar valor
estimat del contracte l’import màxim que aquest pugui assolir, tenint en
compte la totalitat de les modificacions a l’alça previstes.



En els contractes de serveis i de concessió de serveis en què sigui rellevant la mà
d’obra, en l’aplicació de la normativa laboral vigent a què es refereix el paràgraf
anterior s’han de tenir especialment en compte els costos laborals derivats dels
convenis col·lectius sectorials aplicables.

3. Addicionalment al que preveu l’apartat anterior, en el càlcul del valor estimat
dels contractes de concessió d’obres i de concessió de serveis s’han de tenir en
compte, quan escaigui, els conceptes següents:

a) La renda procedent del pagament de taxes i multes pels usuaris de les obres
o serveis, diferents de les recaptades en nom del poder adjudicador.

b) Els pagaments o avantatges financers, sigui quina sigui la seva forma, que el
poder adjudicador o qualsevol altra autoritat pública hagi concedit al
concessionari, inclosa la compensació pel compliment d’una obligació de
servei públic i subvencions a la inversió pública.



c) El valor dels subsidis o avantatges financers, sigui quina sigui la seva forma,
procedents de tercers a canvi de l’execució de la concessió.

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

e) El valor de tots els subministraments i serveis que el poder adjudicador
posi a disposició del concessionari, sempre que siguin necessaris per a
l’execució de les obres o la prestació de serveis.

4. L’elecció del mètode per calcular el valor estimat no es pot efectuar amb la
intenció de sostreure el contracte a l’aplicació de les normes d’adjudicació que
corresponguin.

5. El mètode de càlcul aplicat per l’òrgan de contractació per calcular el valor
estimat en tot cas ha de figurar en els plecs de clàusules administratives
particulars.



6. Quan un òrgan de contractació estigui compost per unitats funcionals
separades, s’ha de tenir en compte el valor total estimat per a totes les unitats
funcionals individuals.

No obstant això, quan una unitat funcional separada sigui responsable de
manera autònoma respecte de la seva contractació o de determinades
categories seves, els valors es poden estimar al nivell de la unitat de què es
tracti.

En tot cas, s’entén que es dona la circumstància al·ludida en el paràgraf anterior
quan la unitat funcional separada esmentada disposi de finançament específic i
de competències respecte a l’adjudicació del contracte.

7. L’estimació s’ha de fer tenint en compte els preus habituals al mercat, i ha
d’estar referida al moment de l’enviament de l’anunci de licitació o, en cas que
no es requereixi un anunci d’aquest tipus, al moment en què l’òrgan de
contractació iniciï el procediment d’adjudicació del contracte.



8. En els contractes d’obres el càlcul del valor estimat ha de tenir en compte el
seu import, així com el valor total estimat dels subministraments necessaris
per a la seva execució que l’òrgan de contractació hagi posat a disposició del
contractista.

9. En els contractes de subministrament que tinguin per objecte l’arrendament
financer, l’arrendament o la venda a terminis de productes, el valor que s’ha
de prendre com a base per calcular el valor estimat del contracte és el
següent:

a) En el cas de contractes de durada determinada, quan la seva durada sigui
igual o inferior a dotze mesos, el valor total estimat per a la durada del
contracte; quan la seva durada sigui superior a dotze mesos, el seu valor
total, inclòs l’import estimat del valor residual.

b) En el cas de contractes la durada dels quals no es fixi per referència a un
període de temps determinat, el valor mensual multiplicat per 48.



10. En els contractes de SUBMINISTRAMENT O DE SERVEIS que tinguin un
caràcter de periodicitat, o de contractes que s’hagin de renovar en un període de
temps determinat, s’ha de prendre com a base per al càlcul del valor estimat del
contracte alguna de les següents quantitats:

a) El valor real total dels contractes successius similars adjudicats durant
l’exercici precedent o durant els dotze mesos previs, ajustat, quan sigui
possible, en funció dels canvis de quantitat o valor previstos per als dotze
mesos posteriors al contracte inicial.

b) El valor estimat total dels contractes successius adjudicats durant els dotze
mesos següents al primer lliurament o en el transcurs de l’exercici, si aquest
és superior a dotze mesos.



11. En els contractes de SERVEIS, als efectes del càlcul del seu valor estimat,
s’han de prendre com a base, si s’escau, les quantitats següents:

a) En els serveis d’assegurances, la prima pagadora i altres formes de
remuneració.

b) En serveis bancaris i altres serveis financers, els honoraris, les comissions, els
interessos i altres formes de remuneració.

c) En els contractes relatius a un projecte, els honoraris, les comissions
pagadores i altres formes de remuneració, així com les primes o
contraprestacions que, si s’escau, es fixin per als participants en el concurs.

d) En els contractes de serveis en què no s’especifiqui un preu total, si tenen
una durada determinada igual o inferior a quaranta-vuit mesos, el valor total
estimat corresponent a tota la seva durada. Si la durada és superior a
quaranta-vuit mesos o no està fixada per referència a un període de temps
cert, el valor mensual multiplicat per 48.



Article 102. Preu.

1. Els contractes del sector públic han de tenir sempre un preu cert, que s’ha
d’abonar al contractista en funció de la prestació realment executada i d’acord
amb el que s’ha pactat. En el preu s’entén inclòs l’import que s’ha d’abonar en
concepte d’impost sobre el valor afegit, que en tot cas s’ha d’indicar com a
partida independent.

2. Amb caràcter general, el preu s’ha d’expressar en euros, sense perjudici que el
seu pagament es pugui fer mitjançant el lliurament d’altres contraprestacions en
els casos en què aquesta o altres lleis així ho prevegin.

No obstant això, en els contractes es pot preveure que la totalitat o una part del
preu se satisfaci en moneda diferent de l’euro. En aquest supòsit s’ha d’expressar
en la divisa corresponent l’import que s’hagi de satisfer en aquesta moneda, i s’ha
d’incloure una estimació en euros de l’import total del contracte.



3. Els òrgans de contractació han de tenir cura que el preu sigui adequat per al
compliment efectiu del contracte mitjançant l’estimació correcta del seu import,
tenint en compte el preu general de mercat, en el moment de fixar el
pressupost base de licitació i l’aplicació, si s’escau, de les normes sobre ofertes
amb valors anormals o desproporcionats.

En els serveis en què el cost econòmic principal siguin els costos laborals, s’han
de considerar els termes econòmics dels convenis col·lectius sectorials,
nacionals, autonòmics i provincials aplicables al lloc de prestació dels serveis.

4. El preu del contracte es pot formular tant en termes de preus unitaris referits
als diferents components de la prestació o a les seves unitats que es lliurin o
executin, com en termes de preus aplicables a un tant alçat a la totalitat o a
una part de les prestacions del contracte.



5. Els preus fixats en els contractes del sector públic es poden revisar en els
termes que preveu el capítol II d’aquest títol, quan hagin de ser ajustats, a
l’alça o a la baixa, per tenir en compte les variacions econòmiques de costos
que s’esdevinguin durant l’execució del contracte.

6. Els contractes, quan la seva naturalesa i objecte ho permetin, poden
incloure clàusules de variació de preus en funció del compliment o
incompliment de determinats objectius de terminis o de rendiment, i s’han
d’establir amb precisió els supòsits en què es produeixin aquestes variacions i
les regles per determinar-les, de manera que el preu sigui determinable en tot
cas.



7. Excepcionalment es poden subscriure contractes amb preus provisionals
quan, després de la tramitació d’un procediment negociat, d’un diàleg
competitiu o d’un procediment d’associació per a la innovació, es posi de
manifest que l’execució del contracte ha de començar abans que la
determinació del preu sigui possible per la complexitat de les prestacions o la
necessitat d’utilitzar una tècnica nova, o que no hi ha informació sobre els
costos de prestacions anàlogues i sobre els elements tècnics o comptables que
permetin negociar amb precisió un preu cert.

8. Es prohibeix el pagament ajornat del preu en els contractes de les
administracions públiques, excepte en els supòsits en què el sistema de
pagament s’estableixi mitjançant la modalitat d’arrendament financer o
d’arrendament amb opció de compra, així com en els casos en què aquesta o
una altra llei ho autoritzi expressament.



CAPÍTOL II. REVISIÓ DE PREUS EN ELS CONTRACTES DE LES ENTITATS DEL
SECTOR PÚBLIC

Article 103. Procedència i límits.

1. Els preus dels contractes del sector públic només poden ser objecte de
revisió periòdica i predeterminada en els termes que estableix aquest capítol.
Excepte en els contractes no subjectes a una regulació harmonitzada als quals
es refereix l’apartat 2 de l’article 19, no és possible la revisió periòdica no
predeterminada o no periòdica dels preus dels contractes.
S’entén per preu qualsevol retribució o contraprestació econòmica del
contracte, ja siguin abonades per l’Administració o pels usuaris.



2. Amb la justificació prèvia en l’expedient i de conformitat amb el que preveu 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, la revisió periòdica i predeterminada
de preus només es pot portar a terme en els contractes d’obra, en els contractes
de subministraments de fabricació d’armament i equipament de les
administracions públiques, en els contractes de subministrament d’energia i en
aquells altres contractes en què el període de recuperació de la inversió sigui
igual o superior a cinc anys. Aquest període es calcula de conformitat amb el que
disposa el Reial decret esmentat anteriorment.

Las fórmulas-tipo son aprobadas por el Consejo de Ministros. Actualmente se
recogen en el RD 1359/2011, por el que se aprueba la relación de materiales
básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de
obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento
de las Administraciones Públicas.



No es consideren revisables en cap cas els costos associats a les amortitzacions,
els costos financers, les despeses generals o d’estructura ni el benefici industrial.
Els costos de mà d’obra dels contractes diferents dels d’obra, subministrament de
fabricació d’armament i equipament de les administracions públiques, s’han de
revisar quan el període de recuperació de la inversió sigui igual o superior a cinc
anys i la intensitat en l’ús del factor treball sigui considerada significativa, d’acord
amb els supòsits i límits establerts en el Reial decret.

3. En els supòsits en què sigui procedent, l’òrgan de contractació pot establir el
dret a revisió periòdica i predeterminada de preus i ha de fixar la fórmula de
revisió que s’hagi d’aplicar, tenint en compte la naturalesa de cada contracte i
l’estructura i evolució dels costos de les seves prestacions.



LLIBRE SEGON  DELS CONTRACTES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

TÍTOL I. Disposicions generals

CAPÍTOL I

De les actuacions relatives a la contractació de les administracions públiques

Secció 1a De la preparació dels contractes de les administracions públiques

Article 115. Consultes preliminars del mercat.

1. Els òrgans de contractació poden dur a terme estudis de mercat i dirigir 
consultes als operadors econòmics que hi estiguin actius amb la finalitat de 
preparar correctament la licitació i informar els operadors econòmics 
esmentats sobre els seus plans i dels requisits que exigiran per concórrer al 
procediment.



Amb aquesta finalitat, els òrgans de contractació es poden valer de
l’assessorament de tercers, que poden ser experts o autoritats independents,
col·legis professionals o, fins i tot, amb caràcter excepcional, operadors
econòmics actius en el mercat. Abans d’iniciar-se la consulta, l’òrgan de
contractació ha de publicar, en el perfil de contractant ubicat a la Plataforma
de Contractació del Sector Públic o servei d’informació equivalent d’àmbit
autonòmic, l’objecte d’aquesta consulta, quan s’ha d’iniciar i les
denominacions dels tercers que hi hagin de participar, als efectes que tots els
possibles interessats hi puguin tenir accés i la possibilitat de fer aportacions.
Així mateix, en el perfil del contractant s’han de publicar les raons que motivin
l’elecció dels assessors externs que resultin seleccionats.

2. L’assessorament a què es refereix l’apartat anterior l’ha d’utilitzar l’òrgan de
contractació per planificar el procediment de licitació i, també, durant la seva
substanciació, sempre que això no tingui l’efecte de falsejar la competència o
de vulnerar els principis de no-discriminació i transparència.



De les consultes efectuades no en pot resultar un objecte contractual tan concret
i delimitat que únicament s’ajusti a les característiques tècniques d’un dels
consultats. El resultat dels estudis i consultes, si s’escau, s’ha de concretar en la
introducció de característiques genèriques, exigències generals o fórmules
abstractes que assegurin una millor satisfacció dels interessos públics, sense que
en cap cas les consultes efectuades puguin comportar avantatges respecte de
l’adjudicació del contracte per a les empreses participants en aquelles.

3. Quan l’òrgan de contractació hagi efectuat les consultes a què es refereix
aquest article, ha de fer constar en un informe les actuacions efectuades. En
l’informe s’han de relacionar els estudis fets i els seus autors, les entitats
consultades, les qüestions que se’ls han formulat i les respostes a aquestes.
Aquest informe ha d’estar motivat, ha de formar part de l’expedient de
contractació i està subjecte a les mateixes obligacions de publicitat que els plecs
de condicions, i en tot cas s’ha de publicar al perfil del contractant de l’òrgan de
contractació.



En cap cas durant el procés de consultes a què es refereix aquest article, l’òrgan
de contractació no pot revelar als participants les solucions proposades pels
altres participants, i només l’òrgan de contractació pot conèixer íntegrament
aquestes solucions.

Amb caràcter general, l’òrgan de contractació, quan elabori els plecs, ha de tenir
en compte els resultats de les consultes efectuades; si no és així, ha de deixar
constància dels motius en l’informe a què es refereix el paràgraf anterior.

La participació en la consulta no impedeix la intervenció posterior en el
procediment de contractació que, si s’escau, es tramiti.

Las consultas preliminares del mercado, también denominadas «encuentro con el
mercado» o meet-the-market-event (MTM) han sido diseñadas en el marco de la
normativa europea sobre contratación administrativa con el fin de evitar la
participación irregular de los operadores económicos en la definición de las
características de los contratos. Son medidas destinadas a promover la integridad y se
muestran como un instrumento más al servicio de la lucha contra la corrupción en la
contratación del sector público.



Subsecció 1a EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ

Article 116. Expedient de contractació: iniciació i contingut.

1. La subscripció de contractes per part de les administracions públiques
requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar
l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que
preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que s’ha de publicar en el perfil de contractant.

Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre

,,,En aquellos contratos cuya ejecución requiera de la cesión de datos por parte
de entidades del sector público al contratista, el órgano de contratación en todo
caso deberá especificar en el expediente de contratación cuál será la finalidad
del tratamiento de los datos que vayan a ser cedidos



2. L’expedient s’ha de referir a la totalitat de l’objecte del contracte, sense
perjudici del que preveu l’apartat 7 de l’article 99 per als contractes adjudicats
per lots.

3. A l’expedient s’han d’incorporar el plec de clàusules administratives
particulars i el de prescripcions tècniques que hagin de regir el contracte. En
cas que el procediment elegit per adjudicar el contracte sigui el de diàleg
competitiu que regula la subsecció 5a, de la secció 2a, del capítol I, del títol I,
del llibre II, els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
s’han de substituir pel document descriptiu a què fa referència l’apartat 1 de
l’article 174. En el cas de procediments per adjudicar els contractes basats en
acords marc en què es convidi a una nova licitació a les empreses que en són
part, regulats a l’article 221.4, els plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques s’han de substituir pel document de licitació a què fa
referència l’últim paràgraf de l’article 221.5.



Així mateix, s’ha d’incorporar el certificat d’existència de crèdit o, en el cas
d’entitats del sector públic estatal amb pressupost estimatiu, el document
equivalent que acrediti l’existència de finançament, i la fiscalització prèvia de la
intervenció, si s’escau, en els termes que preveu la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, general pressupostària.

4. En l’expedient s’ha de justificar adequadament:

a) L’elecció del procediment de licitació.

b) La classificació que s’exigeixi als participants.

c) Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els
criteris que s’han de tenir en consideració per adjudicar el contracte, així com
les condicions especials de la seva execució.



d) El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que
l’integren, inclosos sempre els costos laborals si n’hi ha.

e) La necessitat de l’Administració que es vol satisfer mitjançant la contractació
de les prestacions corresponents; i la seva relació amb l’objecte del contracte,
que ha de ser directa, clara i proporcional.

f) En els contractes de serveis, l’informe d’insuficiència de mitjans.

g) La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, si s’escau.

5. Si el finançament del contracte s’ha de fer amb aportacions d’una procedència
diferent, encara que es tracti d’òrgans d’una mateixa Administració pública,
l’òrgan de contractació al qual correspongui l’adjudicació del contracte ha de
tramitar un sol expedient, en el qual s’ha d’acreditar la plena disponibilitat de
totes les aportacions i s’ha de determinar l’ordre del seu abonament, amb
inclusió d’una garantia per a la seva efectivitat.



Article 117. Aprovació de l’expedient.

1. Un cop completat l’expedient de contractació, l’òrgan de contractació ha de
dictar una resolució motivada en què l’aprovi i disposi l’obertura del
procediment d’adjudicació. Aquesta resolució també implica l’aprovació de
la despesa, excepte en el supòsit excepcional que el pressupost no s’hagi
pogut establir prèviament, o que les normes de desconcentració o l’acte de
delegació hagin establert el contrari; en aquest cas, s’ha de sol·licitar
l’aprovació de l’òrgan competent. Aquesta resolució ha de ser objecte de
publicació en el perfil de contractant.

2. Els expedients de contractació es poden ultimar fins i tot amb l’adjudicació i
formalització del contracte corresponent, encara que la seva execució, tant
si s’efectua en una anualitat com en diverses, s’hagi d’iniciar en l’exercici
següent. A aquests efectes es poden comprometre crèdits amb les
limitacions que determinin les normes pressupostàries de les diferents
administracions públiques subjectes a aquesta Llei.



• 63,3. En el cas de la informació relativa als contractes, s’ha de publicar
almenys la informació següent:

a) La memòria justificativa del contracte, l’informe d’insuficiència de mitjans
en el cas de contractes de serveis, la justificació del procediment utilitzat per
a la seva adjudicació quan s’utilitzi un procediment diferent de l’obert o del
restringit, el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions
tècniques que hagin de regir el contracte o documents equivalents, si s’escau,
i el document d’aprovació de l’expedient.



Disposició addicional tercera. Normes específiques de contractació pública en les
entitats locals.

2. Es poden tramitar anticipadament els contractes l’execució material dels
quals hagi de començar en l’exercici següent o els contractes el finançament dels
quals depengui d’un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a una altra
entitat pública o privada, i s’ha de sotmetre l’adjudicació a la condició
suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar el
contracte corresponent.

3. Els actes de fiscalització els exerceix l’òrgan interventor de l’entitat local.
Aquesta fiscalització recau també sobre la valoració que s’incorpori a l’expedient
de contractació sobre les repercussions de cada nou contracte, excepte els
contractes menors, en el compliment per part de l’entitat local dels principis
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que exigeix l’article 7.3 de la
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.



L’òrgan interventor ha d’assistir a la recepció material de tots els contractes,
excepte els contractes menors, en exercici de la funció de fiscalització material
de les inversions que exigeix l’article 214.2.d) del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals. Pot estar assistit en la recepció per un tècnic especialitzat en l’objecte
del contracte, que ha de ser diferent del director d’obra i del responsable del
contracte. Els serveis d’assistència de les diputacions provincials han d’assistir
els petits municipis a aquests efectes i als altres que preveu la Llei.

4. En els contractes subscrits en els municipis de menys de 5.000 habitants,
l’aprovació de la despesa es pot substituir per una certificació d’existència de
crèdit que ha d’expedir el secretari interventor o, si s’escau, l’interventor de la
corporació.



8. Els informes que la Llei assigna als serveis jurídics els ha d’evacuar el
secretari. També és preceptiu l’informe jurídic del secretari en l’aprovació
d’expedients de contractació, modificació de contractes, revisió de preus,
pròrrogues, manteniment de l’equilibri econòmic, interpretació i resolució dels
contractes. Correspon també al secretari coordinar les obligacions de publicitat
i informació que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.

De conformitat amb el que disposa la lletra e) de la disposició addicional vuitena
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en els
municipis acollits al règim que regula el títol X, correspon al titular de
l’assessoria jurídica emetre els informes que atribueix al secretari aquest
apartat. La coordinació de les obligacions de publicitat i informació esmentades.



INFORME 7/2019, JUNTA CONSULTIVA GENCAT

CONCLUSIÓN El informe jurídico preceptivo de la Secretaría en la aprobación de
expedientes de contratación de las Entidades Locales se prevé en la disposición
adicional tercera de la LCSP para todos los expedientes de contratación, sin
exceptuar los expedientes de los contratos menores, y con independencia del
número de habitantes del municipio, si bien en los de gran población lo tiene
que emitir la persona titular de la asesoría jurídica.

La aplicación en estos casos de la posibilidad prevista en la normativa
reguladora del régimen jurídico de los funcionarios de la Administración local
con habilitación de carácter nacional, de sustituir el informe del Secretario por
una nota de conformidad se considera adecuada e, incluso, necesaria, para
preservar la agilidad que debe caracterizar los contratos menores.



Article 119. Tramitació urgent de l’expedient.

1. Poden ser objecte de tramitació urgent els expedients corresponents als
contractes la subscripció dels quals respongui a una necessitat inajornable o
l’adjudicació dels quals s’hagi d’accelerar per raons d’interès públic. A aquests
efectes l’expedient ha de contenir la declaració d’urgència feta per l’òrgan de
contractació, degudament motivada.

2. Els expedients qualificats d’urgents s’han de tramitar seguint el mateix
procediment que els ordinaris, amb les especialitats següents:

a) Els expedients gaudeixen de preferència perquè els despatxin els diferents
òrgans que intervinguin en la tramitació, que disposen d’un termini de cinc dies
per emetre els informes respectius o emplenar els tràmits corresponents.



Quan la complexitat de l’expedient o qualsevol altra causa igualment justificada
impedeixi complir el termini abans indicat, els òrgans que hagin d’evacuar el
tràmit ho han de posar en coneixement de l’òrgan de contractació que hagi
declarat la urgència. En aquest cas, el termini queda prorrogat fins a deu dies.

b) Un cop acordada l’obertura del procediment d’adjudicació, els terminis que
estableix aquesta Llei per licitar, adjudicar i formalitzar el contracte es
redueixen a la meitat, llevat dels següents:

1r El termini de quinze dies hàbils que estableix l’apartat 3 de l’article 153, com
a període d’espera abans de formalitzar el contracte.

2n El termini de presentació de proposicions en el procediment obert en els
contractes d’obres, subministraments i serveis subjectes a una regulació
harmonitzada, que es pot reduir de conformitat amb el que indica la lletra b) de
l’apartat 3) de l’article 156.



3r Els terminis de presentació de sol·licituds i de proposicions en els
procediments restringit i de licitació amb negociació en els contractes d’obres,
subministraments i serveis subjectes a una regulació harmonitzada, que es poden
reduir segons el que estableixen el segon paràgraf de l’apartat 1 de l’article 161 i
la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 164, segons el cas.

4t Els terminis de presentació de sol·licituds en els procediments de diàleg
competitiu i d’associació per a la innovació en contractes d’obres,
subministraments i serveis subjectes a una regulació harmonitzada, no són
susceptibles de reduir-se.

5è El termini de 6 dies a tot tardar abans que finalitzi el termini fixat per a la
presentació d’ofertes, perquè els serveis dependents de l’òrgan de contractació
facilitin al candidat o licitador la informació addicional sol·licitada, és de 4 dies a
tot tardar abans que finalitzi aquest termini en els contractes d’obres,
subministraments i serveis subjectes a una regulació harmonitzada sempre que
s’adjudiquin per procediments obert i restringit.
La reducció anterior no s’aplica als contractes esmentats quan el procediment
d’adjudicació sigui un de diferent de l’obert o del restringit.



6è Els terminis que estableix l’article 159 respecte a la tramitació del
procediment obert simplificat, de conformitat amb el que assenyala l’apartat 5
de l’article esmentat.

Les reduccions de termini que estableixen els punts 2n, 3r i 5è anteriors no
s’apliquen en l’adjudicació dels contractes de concessions d’obres i concessions
de serveis subjectes a una regulació harmonitzada, sigui quin sigui el
procediment d’adjudicació utilitzat, i els terminis a què es refereixen els punts
esmentats, en aquests contractes, no són susceptibles de cap reducció.

c) El termini d’inici de l’execució del contracte no pot excedir un mes, comptat
des de la formalització.



Article 120. Tramitació d’emergència.

1. Quan l’Administració hagi d’actuar de manera immediata a causa
d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin un perill greu o de
necessitats que afectin la defensa nacional, cal atenir-se al règim excepcional
següent:

a) L’òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de
contractació, pot ordenar l’execució del que sigui necessari per posar remei
a l’esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar
lliurement el seu objecte, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits
formals que estableix aquesta Llei, fins i tot el de l’existència de crèdit
suficient. En cas que no hi hagi crèdit adequat i suficient, una vegada
adoptat l’acord, s’ha de procedir a la seva dotació de conformitat amb el que
estableix la Llei general pressupostària.

37.1 Les entitats del sector públic no poden contractar verbalment, llevat que el
contracte tingui, de conformitat amb el assenyala l’article 120.1, caràcter
d’emergència.



b) Si el contracte l’ha subscrit l’Administració General de l’Estat, els seus
organismes autònoms, entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social
o altres entitats públiques estatals, s’ha de donar compte d’aquests acords al
Consell de Ministres en el termini màxim de trenta dies.

c) El termini d’inici de l’execució de les prestacions no pot ser superior a un
mes, comptat des de l’adopció de l’acord que preveu la lletra a). Si s’excedeix
aquest termini, la contractació de les prestacions esmentades requereix la
tramitació d’un procediment ordinari.

d) Un cop executades les actuacions objecte d’aquest règim excepcional, s’ha
d’observar el que disposa aquesta Llei sobre compliment dels contractes,
recepció i liquidació de la prestació.

En el supòsit que el lliurament dels fons necessaris s’hagi fet a justificar, un cop
transcorregut el termini que estableix la lletra c) anterior se n’ha de retre el
compte justificatiu, amb reintegrament dels fons no invertits.



2. La resta de prestacions que siguin necessàries per completar l’actuació
iniciada per l’Administració i que no tinguin caràcter d’emergència s’han de
contractar d’acord amb la tramitació ordinària que regula aquesta Llei.

EL CONTRACTE MENOR

Article 118. Expedient de contractació en contractes menors.

1. Es consideren contractes menors els contractes d’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 subministrament o de serveis, sense perjudici del que
disposa l’article 229 en relació amb les obres, els serveis i els subministraments
centralitzats en l’àmbit estatal.



29.8. 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.

131.3. Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol
empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació professional
necessària per fer la prestació, complint les normes que estableix l’article 118.



2. En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la emisión de
un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la
necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar
la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior.
3. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de
la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de
desarrollo de esta Ley establezcan.
4. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de
las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando
sea requerido por las disposiciones vigentes. Deberá igualmente solicitarse el
informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235
cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
5. Lo dispuesto en el apartado 2.º de este artículo no será de aplicación en
aquellos contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de
caja fija u otro similar para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor
estimado del contrato no exceda de 5.000 euros.
6. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4
Se modifica por la disposición final 1.1 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de
febrero



63.4. La publicació de la informació relativa als contractes menors s’ha
d’efectuar almenys trimestralment. La informació que s’ha de publicar per a
aquest tipus de contractes ha de ser, almenys, el seu objecte, durada, l’import
d’adjudicació, inclòs l’impost sobre el valor afegit, i la identitat de l’adjudicatari,
i els contractes s’han d’ordenar per la identitat de l’adjudicatari.

Queden exceptuats de la publicació a què es refereix el paràgraf anterior, els
contractes amb un valor estimat inferior a cinc mil euros, sempre que el
sistema de pagament utilitzat pels poders adjudicadors sigui el d’avançament
de caixa fixa o un altre sistema similar per fer pagaments menors.

308.2 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.



1) La principal problemática detectada en estos supuestos ha sido la conducta deliberada de
fraccionar el objeto y, por ende, el presupuesto del contrato para acogerse al contrato menor y
evitar así la puesta en marcha de un procedimiento de concurrencia competitiva con todas las
garantías de publicidad y transparencia.

Cuando el órgano de contratación pretende contratar una obra, suministro o servicio para
satisfacer una determinada necesidad, existiendo una única finalidad técnica y económica de las
diferentes prestaciones que se contratan en cada uno de los contratos menores, la licitación ha de
efectuarse en un único procedimiento, el cual puede, en su caso, dividirse en lotes, pero sin que
dicha división permita al órgano de contratación eludir la aplicación del procedimiento de
adjudicación que corresponda en función del valor estimado del total de las prestaciones a
contratar.

Solo cuando exista una razón objetiva que permita considerar que cada prestación en sí misma
considerada responde a una única finalidad técnica y económica, independiente y separable del
resto, puede el órgano de contratación optar por efectuar procedimientos separados para cada
una de ellas, calculando también de forma independiente su valor estimado a efectos de la
determinación del régimen jurídico que le corresponda (TACRC Resol 571/2016 ).

Debe considerarse que existe fraccionamiento del contrato cuando las diversas partes de la
prestación que se contraten por separado no sean susceptibles de aprovechamiento o de
utilización por separado por constituir una unidad funcional u operativa entre ellas (JCCA Inf
57/2009).



Informe 1/2018, de 20 d’abril, de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent).

Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, sobre contratos menores, regulados en la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Oficina Independiente de Regulación
y Supervisión de la Contratación



Instrucción 1/2019, de 28 de febrero de 2019, de la Oficina Independiente de
Regulación y Supervisión de la Contratación.

El principio de competencia en el contrato menor. La justificación de la
adjudicación directa

De acuerdo con el principio de competencia, y como medida anti fraude y de
lucha contra la corrupción, el órgano de contratación solicitará, al menos, tres
presupuestos, debiendo quedar ello suficientemente acreditado en el
expediente.

Si las empresas a las que se les hubiera solicitado presupuesto declinasen la
oferta o no respondiesen al requerimiento del órgano de contratación, no será
necesario solicitar más presupuestos.

Las ofertas recibidas así como la justificación de la seleccionada formarán, en
todo caso, parte del expediente.



Subsecció 2a PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES

Article 121. Plecs de clàusules administratives generals.

1. El Consell de Ministres, a iniciativa dels ministeris interessats, a proposta del
ministre d’Hisenda i Funció Pública, i amb el dictamen previ del Consell d’Estat,
pot aprovar plecs de clàusules administratives generals, el contingut de les quals
s’ha d’ajustar als preceptes d’aquesta Llei i de les seves disposicions de
desplegament, per a la seva utilització en els contractes que subscriguin els
òrgans de contractació de l’Administració General de l’Estat, els seus organismes
autònoms, entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social i altres
entitats que gaudeixin de la condició d’administracions públiques integrants del
sector públic estatal.



2. Les comunitats autònomes i les entitats que integren l’Administració local
poden aprovar plecs de clàusules administratives generals, d’acord amb les
seves normes específiques, amb el dictamen previ del Consell d’Estat o l’òrgan
consultiu equivalent de la comunitat autònoma respectiva, si n’hi ha.

Article 122. PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS.

1. Els plecs de clàusules administratives particulars s’han d’aprovar prèviament
a l’autorització de la despesa o conjuntament amb aquesta, i sempre abans de
la licitació del contracte o, si aquesta no existeix, abans de la seva adjudicació, i
només es poden modificar amb posterioritat per error material, de fet o
aritmètic. Si passa altrament, la modificació del plec comporta la retroacció
d’actuacions.



Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre,

«2. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los
criterios de solvencia y adjudicación del contrato; las consideraciones sociales,
laborales y ambientales que como criterios de solvencia, de adjudicación o
como condiciones especiales de ejecución se establezcan; los pactos y
condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del
contrato; la previsión de cesión del contrato salvo en los casos en que la misma
no sea posible de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo
214.1; la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de
los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación; y las
demás menciones requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo. En el
caso de contratos mixtos, se detallará el régimen jurídico aplicable a sus
efectos, cumplimiento y extinción, atendiendo a las normas aplicables a las
diferentes prestaciones fusionadas en ellos.

Los pliegos podrán también especificar si va a exigirse la transferencia de
derechos de propiedad intelectual o industrial, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 308 respecto de los contratos de servicios.



Los pliegos deberán mencionar expresamente la obligación del futuro
contratista de respetar la normativa vigente en materia de protección de
datos.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2 del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE, en aquellos contratos cuya ejecución requiera el
tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable
del tratamiento, adicionalmente en el pliego se hará constar:

a) La finalidad para la cual se cederán dichos datos.

b) La obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la
normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos,
sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 1 del artículo
202.



c) La obligación de la empresa adjudicataria de presentar antes de la
formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde
van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios
asociados a los mismos.

d) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la
vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere la
letra c) anterior.

e) La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto
subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o
el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realizacion

En los pliegos correspondientes a los contratos a que se refiere el párrafo
anterior las obligaciones recogidas en las letras a) a e) anteriores en todo caso
deberán ser calificadas como esenciales a los efectos de lo previsto en la letra f)
del apartado 1 del artículo 211.»



3. Els plecs de clàusules administratives particulars poden establir penalitats, de
conformitat amb el que preveu l’apartat 1 de l’article 192, per als casos
d’incompliment o de compliment defectuós de la prestació que afectin
característiques d’aquesta, en especial quan s’hagin tingut en compte per
definir els criteris d’adjudicació, o atribuir a l’observança puntual d’aquestes
característiques el caràcter d’obligació contractual essencial als efectes que
assenyala la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211. Així mateix, per als casos
d’incompliment del que preveuen els articles 130 i 201.

4. Els contractes s’han d’ajustar al contingut dels plecs de clàusules
administratives particulars, les clàusules dels quals se’n consideren una part
integrant.

5. L’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars correspon a
l’òrgan de contractació, que, així mateix, pot aprovar models de plecs
particulars per a determinades categories de contractes de naturalesa anàloga.



Article 123. Plec de prescripcions tècniques generals.

Amb l’informe previ de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat, el
Consell de Ministres, a proposta del ministre corresponent, pot establir els plecs
de prescripcions tècniques generals a què s’hagin d’ajustar l’Administració
General de l’Estat, els seus organismes autònoms, entitats gestores i serveis
comuns de la Seguretat Social i altres entitats que gaudeixin de la condició
d’administracions públiques integrants del sector públic estatal.

Article 124. Plec de prescripcions tècniques particulars.

L’òrgan de contractació ha d’aprovar amb anterioritat a l’autorització de la
despesa o conjuntament amb aquesta, i sempre abans de la licitació del
contracte, o, si no n’hi ha, abans de la seva adjudicació, els plecs i documents
que continguin les prescripcions tècniques particulars que hagin de regir la
realització de la prestació i defineixin les seves qualitats, les seves condicions
socials i ambientals, de conformitat amb els requisits que per a cada contracte
estableix aquesta Llei, i només es poden modificar amb posterioritat per error
material, de fet o aritmètic. Si passa altrament, la modificació del plec comporta
la retroacció d’actuacions.



Los pliegos de cláusulas administrativas particulares gozan de naturaleza
contractual pues los contratos han de ajustarse preceptivamente a los pliegos y
además sus cláusulas se consideran parte integrante de los contratos.
El pliego de cláusulas administrativas particulares, en la contratación
administrativa, constituye una auténtica ley contractual, con fuerza vinculante
para el contratante y para la Administración (TS 19-4-89, EDJ 18557; 16-5-89, EDJ
18556; 5-3-90, EDJ 19314; 3-4-90, EDJ 3704).
El carácter vinculante de los pliegos, tanto de cláusulas administrativas
particulares como de prescripciones técnicas ha sido matizado en reiteradas
ocasiones por el TACRC (TACRC Resol 16-5-19 núm 535/2019, Rec 412/19).

Es comúnmente admitido que el pliego de cláusulas administrativas particulares
determina el régimen jurídico del contrato, rige el procedimiento contractual y
los derechos y deberes de las partes en la ejecución del contrato, mientras que
el pliego de prescripciones técnicas debe limitarse al establecimiento y
definición de los aspectos técnicos que debe reunir el objeto de la prestación,
es decir, sirve para definir el objeto del contrato y sus características técnicas.



De este modo el pliego de prescripciones técnicas complementa al pliego de
cláusulas administrativas, siendo el alcance de las prescripciones técnicas más
limitado que el de las cláusulas administrativas, pues solo afectan a la naturaleza
o cualidades de la prestación como objeto físico y funcional.

 Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, Estatal. Informe 25/2008, 
de 29 de enero de 2009, sobre el «Régimen jurídico aplicable a los 
procedimientos y formas de adjudicación de los contratos patrimoniales 
celebrados por una entidad local».

 Guía PCAP https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-
contractacio/eines/guies-plecs/

https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/eines/guies-plecs/


Article 126. Regles per a l’establiment de prescripcions tècniques.

1. Les prescripcions tècniques a què es refereixen els articles 123 i 124 han de
proporcionar als empresaris un accés en condicions d’igualtat al procediment
de contractació i no han de tenir per efecte la creació d’obstacles injustificats a
l’obertura de la contractació pública a la competència.

2. Les prescripcions tècniques es poden referir al procés o mètode específic de
producció o prestació de les obres, els subministraments o els serveis requerits,
o a un procés específic d’una altra fase del seu cicle de vida, segons la definició
que estableix l’article 148, fins i tot quan aquests factors no formin part de la
substància material de les obres, els subministraments o els serveis, sempre que
estiguin vinculats a l’objecte del contracte i mantinguin proporció amb el seu
valor i els seus objectius.



3. Per a tota contractació que estigui destinada a ser utilitzada per persones
físiques, ja sigui el públic en general o el personal de l’Administració pública
contractant, les prescripcions tècniques s’han de redactar, excepte en casos
degudament justificats, de manera que es tinguin en compte la Convenció de les
Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, així com els
criteris d’accessibilitat universal i de disseny universal o disseny per a totes les
persones, tal com defineix aquests termes el text refós de la Llei general de drets
de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat mitjançant
el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

Si no és possible definir les prescripcions tècniques tenint en compte criteris
d’accessibilitat universal i de disseny universal o disseny per a totes les persones,
aquesta circumstància s’ha de motivar suficientment.



Sense perjudici d’això, sempre que hi hagi requisits d’accessibilitat obligatoris
adoptats per un acte jurídic de la Unió Europea, les especificacions tècniques
s’han de definir per referència a aquestes normes pel que fa als criteris
d’accessibilitat per a les persones amb discapacitat o el disseny per a tots els
usuaris.

4. Sempre que l’objecte del contracte afecti o pugui afectar el medi ambient,
les prescripcions tècniques s’han de definir aplicant criteris de sostenibilitat i
protecció ambiental, d’acord amb les definicions i els principis que regulen els
articles 3 i 4, respectivament, de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i
control integrats de la contaminació.

6. Llevat que ho justifiqui l’objecte del contracte, les prescripcions tècniques no
han de fer referència a una fabricació o una procedència determinada, o a un
procediment concret que caracteritzi els productes o serveis oferts per un
empresari determinat, o a marques, patents o tipus, o a un origen o a una
producció determinats, amb la finalitat d’afavorir o descartar certes empreses o
certs productes.



Aquesta referència s’ha d’autoritzar, amb caràcter excepcional, en el cas en què
no sigui possible fer una descripció suficientment precisa i intel·ligible de
l’objecte del contracte en aplicació de l’apartat 5.

Los principios de igualdad, no discriminación y concurrencia proyectan en las
prescripciones técnicas la ampliación del mercado, de tal suerte que las
especificidades técnicas no se pueden centrar en una marca o producto
determinado (TS 9-2-05, EDJ 30457; 28-1-14, EDJ 7708).

Las prescripciones que contienen nombres con marcas concretas están
aquejadas de un vicio de nulidad de pleno Derecho pues las referencias a
marcas comerciales constituyen una excepción a las normas generales en
relación con las especificaciones técnicas (TACRC Resol 102/2012).



Article 127. Etiquetes.

1. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per «etiqueta»: qualsevol document,
certificat o acreditació que confirmi que les obres, els productes, els serveis,
els processos o els procediments de què es tracti compleixen determinats
requisits.

2. Quan els òrgans de contractació tinguin la intenció d’adquirir obres,
subministraments o serveis amb característiques específiques de tipus
mediambiental, social o un altre, poden exigir, en les prescripcions
tècniques, en els criteris d’adjudicació o en les condicions d’execució del
contracte, una etiqueta específica com a mitjà de prova que les obres, els
serveis o els subministraments compleixen les característiques exigides,
etiquetes de tipus social o mediambiental, com aquelles relacionades amb
l’agricultura o la ramaderia ecològiques, el comerç just, la igualtat de gènere
o les que garanteixen el compliment de les convencions fonamentals de
l’Organització Internacional del Treball, sempre que es compleixin totes les
condicions següents:



a) Que els requisits exigits per obtenir l’etiqueta es refereixin únicament a
criteris vinculats a l’objecte del contracte i siguin adequats per definir les
característiques de les obres, els subministraments o els serveis que
constitueixin l’objecte esmentat.

b) Que els requisits exigits per obtenir l’etiqueta es basin en criteris verificables
objectivament i que no siguin discriminatoris.

c) Que les etiquetes s’adoptin d’acord amb un procediment obert i transparent
en el qual puguin participar totes les parts concernides, com ara organismes
governamentals, els consumidors, els interlocutors socials, els fabricants, els
distribuïdors i les organitzacions no governamentals.

d) Que les etiquetes siguin accessibles a totes les parts interessades.

e) Que els requisits exigits per obtenir l’etiqueta hagin estat fixats per un tercer
sobre el qual l’empresari no pugui exercir una influència decisiva.

f) Que les referències a les etiquetes no restringeixin la innovació.



Article 130. Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de
treball.

1. Quan una norma legal, un conveni col·lectiu o un acord de negociació
col·lectiva d’eficàcia general imposi a l’adjudicatari l’obligació de subrogar-se
com a ocupador en determinades relacions laborals, els serveis dependents de
l’òrgan de contractació han de facilitar als licitadors, en el mateix plec, la
informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors als quals afecti
la subrogació que sigui necessària per permetre una avaluació exacta dels
costos laborals que implica aquesta mesura, i han de fer constar igualment que
aquesta informació es facilita en compliment del que preveu aquest article.

A aquests efectes, l’empresa que estigui efectuant la prestació objecte del
contracte que s’ha d’adjudicar i que tingui la condició d’ocupadora dels
treballadors afectats està obligada a proporcionar la informació referida a
l’òrgan de contractació, a requeriment d’aquest.



Com a part d’aquesta informació, en tot cas s’han d’aportar les llistes del
personal objecte de subrogació, i s’ha d’indicar: el conveni col·lectiu aplicable i
els detalls de categoria, tipus de contracte, jornada, data d’antiguitat, venciment
del contracte, salari brut anual de cada treballador, així com tots els pactes en
vigor aplicables als treballadors als quals afecti la subrogació. L’Administració ha
de comunicar al nou empresari la informació que li hagi facilitat l’anterior
contractista.

2. El que disposa aquest article respecte de la subrogació de treballadors també
és aplicable als socis treballadors de les cooperatives quan aquests estiguin
adscrits al servei o activitat objecte de la subrogació.

Quan l’empresa que estigui efectuant la prestació objecte del contracte que s’ha
d’adjudicar sigui un centre especial d’ocupació, l’empresa que resulti
adjudicatària té l’obligació de subrogar-se com a ocupador de totes les persones
amb discapacitat que estiguin desenvolupant la seva activitat en l’execució del
contracte referit.



3. En cas que una Administració pública decideixi prestar directament un servei
que fins a la data prestava un operador econòmic, està obligada a la subrogació
del personal que el prestava si així ho estableix una norma legal, un conveni
col·lectiu o un acord de negociació col·lectiva d’eficàcia general.

4. El plec de clàusules administratives particulars ha de preveure
necessàriament la imposició de penalitats al contractista dins dels límits que
estableix l’article 192 per al supòsit que el contractista incompleixi l’obligació
prevista en aquest article.

5. En cas que, una vegada produïda la subrogació, els costos laborals siguin
superiors als que es desprenen de la informació facilitada per l’antic contractista
a l’òrgan de contractació, el contractista té acció directa contra l’antic
contractista.



6. Així mateix, i sense perjudici de l’aplicació, si s’escau, del que estableix
l’article 44 del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, el plec de clàusules
administratives particulars sempre ha de preveure l’obligació del contractista de
respondre dels salaris impagats als treballadors afectats per subrogació, així
com de les cotitzacions a la Seguretat Social meritades, fins i tot en el supòsit
que es resolgui el contracte i aquells siguin subrogats pel nou contractista, sense
que en cap cas l’obligació esmentada correspongui a aquest últim. En aquest
cas, l’Administració, una vegada acreditada la falta de pagament dels salaris
esmentats, ha de procedir a la retenció de les quantitats degudes al contractista
per garantir el pagament dels salaris esmentats, i a la no-devolució de la
garantia definitiva mentre no se n’acrediti l’abonament.
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