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CAPÍTOL II RACIONALITZACIÓ TÈCNICA DE LA CONTRACTACIÓ

Secció 1a Normes generals

Article 218. Sistemes per a la racionalització de la contractació de les
administracions públiques.

Per racionalitzar i ordenar l’adjudicació de contractes les administracions
públiques poden concloure acords marc, articular sistemes dinàmics, o
centralitzar la contractació d’obres, serveis i subministraments en serveis
especialitzats, de conformitat amb les normes d’aquest capítol.



Secció 2a ACORDS MARC

Article 219. Funcionalitat i límits.

1. Un o diversos òrgans de contractació del sector públic poden subscriure
acords marc amb una o diverses empreses amb la finalitat de fixar les
condicions a què s’han d’ajustar els contractes que pretenguin adjudicar durant
un període determinat, en particular pel que fa als preus i, si s’escau, a les
quantitats previstes, sempre que el recurs a aquests instruments no s’efectuï de
forma abusiva o de manera que la competència es vegi obstaculitzada,
restringida o falsejada.

2. La durada d’un acord marc no pot excedir els quatre anys, llevat de casos
excepcionals, degudament justificats. En tot cas, la durada de l’acord marc s’ha
de justificar en l’expedient i ha de tenir en compte, especialment, les
peculiaritats i característiques del sector d’activitat a què es refereix el seu
objecte.



3. La durada dels contractes basats en un acord marc és independent de la
durada de l’acord marc i es regeix pel que preveu l’article 29 d’aquesta Llei,
relatiu al termini de durada dels contractes i d’execució de la prestació, així com
pels plecs reguladors de l’acord marc.

Només es poden adjudicar contractes basats en un acord marc durant la
vigència de l’acord marc. La data rellevant per entendre que s’ha complert
aquest requisit és:

a) En el cas de contractes basats que per a la seva adjudicació, d’acord amb
l’article 221 requereixin la formalització d’una licitació, la data d’enviament als
adjudicataris de l’acord marc de les invitacions per participar en la licitació,
sempre que les propostes d’adjudicació es rebin dins del termini que estableix
per a això l’acord marc corresponent.

b) En el cas de contractes basats l’adjudicació dels quals no requereixi la
formalització de licitació, la data rellevant és la de l’adjudicació del contracte
basat.



Article 220. Procediment de subscripció d’acords marc.

1. Per subscriure un acord marc s’han de seguir les normes de procediment que 
estableixen les seccions 1a i 2a del capítol I del títol I del llibre segon d’aquesta 
Llei.

2. La possibilitat d’adjudicar contractes amb base en un acord marc ha d’estar 
condicionada al fet que en el termini de trenta dies des de la seva formalització 
s’hagi remès el seu anunci corresponent a l’Oficina de Publicacions de la Unió 
Europea, en cas que es tracti de contractes subjectes a una regulació 
harmonitzada, i s’hagi publicat en el perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació, i en el «Butlletí Oficial de l’Estat» en el cas dels acords marc 
subscrits en l’Administració General de l’Estat.

3. En els casos a què es refereix l’apartat 3 de l’article 155, l’òrgan de 
contractació pot no publicar determinada informació relativa a l’acord marc, i 
ho ha de justificar degudament a l’expedient.



Article 221. Adjudicació de contractes basats en un acord marc.

1. Només es poden subscriure contractes basats en un acord marc entre les
empreses i els òrgans de contractació que hagin estat originàriament parts en
aquell, llevat del que disposa l’apartat 4 de l’article 227 en relació amb els
acords marc subscrits per centrals de contractació.

2. Els contractes basats en l’acord marc s’adjudiquen d’acord amb el que
preveuen els apartats 3, 4 i 5 d’aquest article.

3. Quan l’acord marc s’hagi conclòs amb una única empresa, els contractes
basats en aquell s’adjudiquen d’acord amb els termes que s’hi estableixin. Els
òrgans de contractació poden consultar per escrit l’empresari, i demanar-li, si
és necessari, que completi la seva oferta.



4. Quan l’acord marc s’hagi subscrit amb diverses empreses, l’adjudicació dels
contractes que s’hi basen s’ha d’efectuar:

a) Quan l’acord marc estableixi tots els termes, bé sense nova licitació, bé amb
nova licitació. La possibilitat d’aplicar els dos sistemes ha d’estar prevista en el
plec regulador de l’acord marc i aquest plec ha de determinar els supòsits en
què s’ha d’acudir o no a una nova licitació, així com els termes que han de ser
objecte de la nova licitació, si aquest és el sistema d’adjudicació aplicable. Per
poder adjudicar contractes basats en un acord marc amb tots els termes definits
sense nova licitació, és necessari que el plec de l’acord marc prevegi les
condicions objectives per determinar quina empresa part de l’acord marc ha
de ser adjudicatari del contracte basat i executar la prestació.
Les previsions anteriors també són aplicables a determinats lots d’un acord
marc, sempre que, en relació amb aquest lot o lots en concret, s’hagin complert
els requisits que fixa l’apartat esmentat i independentment de les previsions
dels plecs en relació amb la resta de lots de l’acord marc.

b) Quan l’acord marc no estableixi tots els termes, convidant a una nova
licitació a les empreses part de l’acord marc.



5. Quan en aplicació del que disposa l’apartat 4 anterior, per a l’adjudicació d’un
contracte basat en un acord marc sigui procedent una nova licitació, aquesta
s’ha de basar en els mateixos termes aplicats a l’adjudicació de l’acord marc, i
precisar-los si és necessari, o bé en altres termes. En aquest últim cas, és
necessari que els termes esmentats s’hagin previst en els plecs de contractació
de l’acord marc i es concretin amb caràcter previ a la licitació per a l’adjudicació
del contracte basat.

D’altra banda, si els plecs de l’acord marc no recullen de manera precisa la
regulació aplicable als contractes basats, aquesta s’ha d’incloure
necessàriament en els documents de licitació corresponents als contractes
basats esmentats.

6. La licitació per a l’adjudicació dels contractes basats en un acord marc ha de
tenir lloc d’acord amb el procediment següent:



a) Per cada contracte que s’hagi d’adjudicar es convida a la licitació totes les 
empreses part de l’acord marc que, d’acord amb els termes de la seva 
adjudicació, estiguin en condicions de realitzar l’objecte del contracte basat. La 
invitació l’han de realitzar els mitjans que s’hagin establert a aquest efecte en el 
plec regulador de l’acord marc.

No obstant això, quan els contractes que s’han d’adjudicar no estiguin subjectes 
a una regulació harmonitzada, l’òrgan de contractació pot decidir, justificant-ho 
degudament a l’expedient, no convidar a la licitació la totalitat de les empreses, 
sempre que, com a mínim, sol·liciti ofertes a tres.

b) S’ha de concedir un termini suficient per presentar les ofertes relatives a 
cada contracte basat tenint en compte factors com ara la complexitat de 
l’objecte del contracte, la pluralitat o no de criteris de valoració, així com la seva 
complexitat, i el temps necessari per a l’enviament de l’oferta.



c) Les ofertes s’han de presentar per escrit i el seu contingut ha de ser
confidencial fins al moment fixat per a la seva obertura.

Les empreses part de l’acord marc convidades a la licitació de conformitat amb
el que disposa la lletra a) anterior estan obligades a presentar una oferta vàlida
en la licitació per a l’adjudicació del contracte basat, en els termes que fixa el
plec de l’acord marc.

d) L’òrgan de contractació pot optar per formalitzar la licitació per adjudicar els
contractes basats en un acord marc a través d’una subhasta electrònica per a
l’adjudicació del contracte basat de conformitat amb el que estableix l’article
143 d’aquesta Llei, sempre que així ho hagin previst els plecs reguladors de
l’acord marc.



e) El contracte s’ha d’adjudicar al licitador que hagi presentat la millor oferta de
conformitat amb el que disposa l’article 145, valorada segons els criteris que
fixa l’acord marc.

f) La notificació a les empreses no adjudicatàries de l’adjudicació dels contractes
basats en un acord marc es pot substituir per una publicació en el mitjà
determinat en els plecs reguladors de l’acord marc.

Secció 3a SISTEMES DINÀMICS D’ADQUISICIÓ

Article 223. Delimitació.

1. Els òrgans de contractació poden articular sistemes dinàmics d’adquisició
d’obres, serveis i subministraments d’ús corrent les característiques dels quals,
generalment disponibles en el mercat, satisfacin les seves necessitats, sempre
que el recurs a aquests instruments no s’efectuï de forma que la competència es
vegi obstaculitzada, restringida o falsejada.



2. El sistema dinàmic d’adquisició és un procés totalment electrònic, amb una
durada limitada i determinada en els plecs, i ha d’estar obert durant tot el
període de vigència a qualsevol empresa interessada que compleixi els criteris
de selecció.

3. Els òrgans de contractació poden articular el sistema dinàmic d’adquisició en
categories definides objectivament de productes, obres o serveis.

Article 224. Implementació.

1. Per contractar en el marc d’un sistema dinàmic d’adquisició els òrgans de
contractació han de seguir les normes del procediment restringit, amb les
especialitats que estableix aquesta secció.

2. S’han d’admetre en el sistema tots els sol·licitants que compleixin els criteris
de selecció, sense que es pugui limitar el nombre de candidats admissibles en
el sistema.



5. Amb caràcter previ a l’adjudicació, en el marc d’un sistema dinàmic
d’adquisició, de contractes específics, els òrgans de contractació han de:

a) Publicar un anunci de licitació en el perfil de contractant en el qual es precisi
que es tracta d’un sistema dinàmic d’adquisició i el seu període de vigència.

b) Indicar en els plecs, almenys, la naturalesa i la quantitat estimada de
compres previstes, així com la informació necessària relativa al sistema dinàmic
d’adquisició, en particular el seu mode de funcionament, l’equip electrònic
utilitzat i les modalitats i especificacions tècniques de connexió.

c) Indicar tota divisió en categories de productes, obres o serveis i les
característiques que defineixen les categories esmentades.

d) Oferir un accés lliure, directe i complet, durant tot el període de vigència del
sistema, als plecs de la contractació, de conformitat amb l’article 138.

6. La participació en el sistema és gratuïta per a les empreses, a les quals no es
pot carregar cap despesa.



Article 225. Incorporació d’empreses al sistema.

1. Durant tot el període de vigència del sistema dinàmic d’adquisició, qualsevol
empresari interessat pot sol·licitar participar en el sistema en les condicions
que exposa l’article anterior.

2. El termini mínim per presentar les sol·licituds de participació és de trenta
dies, comptats a partir de la data de l’enviament de l’anunci de licitació a
l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea. En cap cas no es pot ampliar
aquest termini una vegada enviada la invitació escrita als candidats per a la
primera contractació específica en el marc del sistema dinàmic d’adquisició.

3. Els òrgans de contractació han d’avaluar aquestes sol·licituds de participació,
de conformitat amb els criteris de selecció, en el termini dels deu dies hàbils
següents a la seva recepció.



Article 226. Adjudicació dels contractes específics en el marc d’un sistema
dinàmic d’adquisició.

1. Cada contracte que es pretengui adjudicar en el marc d’un sistema dinàmic
d’adquisició ha de ser objecte d’una licitació.

2. Els òrgans de contractació han de convidar totes les empreses que hagin
estat admeses prèviament en el sistema dinàmic d’adquisició a presentar
una oferta en cada licitació que se celebri en el marc del sistema esmentat,
amb subjecció al que disposen l’apartat 4 de l’article 162 i l’apartat 2 de
l’article 163.



CENTRALS DE CONTRACTACIÓ

Subsecció 1a Normes generals

Article 227. Funcionalitat i principis d’actuació.

1. Les entitats del sector públic poden centralitzar la contractació d’obres,
serveis i subministraments, i atribuir-la a serveis especialitzats.

2. Les centrals de contractació han d’actuar adquirint subministraments i serveis
per a altres ens del sector públic, o adjudicant contractes o establint acords
marc i sistemes dinàmics d’adquisició per a la realització d’obres,
subministraments o serveis destinats a aquests.

3. Les centrals de contractació s’han de subjectar, en l’adjudicació dels
contractes, acords marc i sistemes dinàmics d’adquisició que subscriguin, a les
disposicions d’aquesta Llei i les seves normes de desplegament.



4. En els acords marc de contractació centralitzada es poden subscriure
contractes basats entre les empreses i ens del sector públic part de l’acord
marc, així com per altres ens del sector públic, sempre que aquests ens, entitats
o organismes s’hagin identificat en el plec regulador de l’acord marc, i s’hagi fet
constar aquesta circumstància en la convocatòria de licitació.

Article 228. Creació de centrals de contractació per les comunitats autònomes i
entitats locals.

La creació de centrals de contractació per les comunitats autònomes i l’àmbit
subjectiu a què s’estenen s’ha d’efectuar de la forma que prevegin les normes
de desplegament d’aquesta Llei que aquelles dictin en exercici de les seves
competències.



CENTRAL DE COMPRA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Disposició addicional segona (apartat 1) de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic,

Creació de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya

Es crea la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya i s’adscriu al
departament competent en matèria d’economia.

L’àmbit d’actuació de la Central de Compra Pública està referit, en els termes
que reglamentàriament es determinin, a l’Administració de la Generalitat i als
ens, els organismes i les entitats que conformen el seu sector públic. Així
mateix, l’àmbit d’actuació de la Central de Compra Pública es pot referir també,
en els termes que reglamentàriament es determinin, a les entitats que
conformen l’Administració local, les universitats públiques, i també a la resta
d’institucions públiques de Catalunya.



La Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya té com a finalitat
contribuir a assolir els objectius d’estabilitat pressupostària, d’estalvi econòmic
i de l’ús eficient dels recursos públics, mitjançant l’aplicació dels sistemes de
racionalització de la contractació pública.

L’actuació de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya s’ha
d’ajustar als principis d’igualtat, transparència i no-discriminació. Així mateix, la
seves decisions han d’estar orientades a la compra socialment responsable, i
han d’atendre la consecució d’objectius socials, la protecció del medi ambient i
el foment de la innovació, quan estiguin relacionades amb l’objecte dels
contractes i comportin directament o indirectament un avantatge econòmic.

Els ens, els organismes i les entitats del sector públic de Catalunya poden
adjudicar contractes, concloure acords marc i articular sistemes dinàmics de
contractació de manera conjunta en el marc de la normativa de contractació
pública, amb l’acord previ corresponent, sempre que el recurs a aquests
instruments no s’efectuï de manera que la competència es vegi obstaculitzada,
restringida o falsejada.



Secció 3a Dels efectes, compliment i extinció dels contractes administratius
Subsecció 1a EFECTES DELS CONTRACTES

Article 188. Règim jurídic.

Els efectes dels contractes administratius es regeixen per les normes a què fa
referència l’apartat 2 de l’article 25 i pels plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques, generals i particulars, o document descriptiu que els
substitueixi.

Article 189. Vinculació al contingut contractual.

Els contractes s’han de complir segons les seves clàusules, sense perjudici de
les prerrogatives que estableix la legislació a favor de les administracions
públiques.

Subsecció 2a Prerrogatives de l’Administració pública en els contractes
administratius



Article 190. Enumeració.

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes que assenyala aquesta Llei,
l’òrgan de contractació té la prerrogativa d’interpretar els contractes
administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-
los per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable al
contractista arran de l’execució del contracte, suspendre’n l’execució, acordar-
ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta.

Igualment, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats
desenvolupades pels contractistes durant l’execució del contracte, en els termes
i amb els límits que estableix aquesta Llei per a cada tipus de contracte. En cap
cas aquestes facultats d’inspecció no poden implicar un dret general de l’òrgan
de contractació a inspeccionar les instal·lacions, oficines i altres emplaçaments
en què el contractista desenvolupi les seves activitats, llevat que aquests
emplaçaments i les seves condicions tècniques siguin determinants per al
desenvolupament de les prestacions objecte del contracte. En aquest cas,
l’òrgan de contractació ho ha de justificar de manera expressa i detallada en
l’expedient administratiu.



Article 191. Procediment d’exercici.

1. En els procediments que s’instrueixin per adoptar acords relatius a les
prerrogatives que estableix l’article anterior, s’ha de donar audiència al
contractista.

2. En l’Administració General de l’Estat, els seus organismes autònoms, entitats
gestores i serveis comuns de la Seguretat Social i altres administracions
públiques integrants del sector públic estatal, els acords a què es refereix
l’apartat anterior s’han d’adoptar amb l’informe previ del servei jurídic
corresponent, excepte en els casos que preveuen els articles 109 i 195.

3. No obstant això, és preceptiu el dictamen del Consell d’Estat o òrgan
consultiu equivalent de la comunitat autònoma respectiva en els casos i
respecte dels contractes que s’indiquen a continuació:

a) La interpretació, nul·litat i resolució dels contractes, quan el contractista
formuli oposició.



b) Les modificacions dels contractes quan no estiguin previstes en el plec de
clàusules administratives particulars i la seva quantia, aïllada o conjuntament,
sigui superior a un 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs, i el seu
preu sigui igual o superior a 6.000.000 d’euros.

c) Les reclamacions dirigides a l’Administració amb fonament en la
responsabilitat contractual en què aquesta pugui haver incorregut, en els casos
en què les indemnitzacions reclamades siguin d’una quantia igual o superior a
50.000 euros. Aquesta quantia es pot rebaixar per la normativa de la comunitat
autònoma corresponent.

4. Els acords que adopti l’òrgan de contractació posen fi a la via administrativa i
són executius immediatament.



Subsecció 3a Execució dels contractes

Article 192. Incompliment parcial o compliment defectuós.

1. Els plecs o el document descriptiu poden preveure penalitats per al cas de
compliment defectuós de la prestació objecte d’aquest o per al supòsit
d’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució del
contracte que s’hagin establert de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 76 i
l’apartat 1 de l’article 202. Aquestes penalitats han de ser proporcionals a la
gravetat de l’incompliment i les quanties de cadascuna no poden ser superiors
al 10 per cent del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total d’aquestes no pot
superar el 50 per cent del preu del contracte.

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



La penalitat en aquests supòsits, a diferència de la penalitat ex lege per demora,
és ex contractus, de manera que només es pot imposar si s'estableix en els
plecs o el document descriptiu i, en cas d'incompliment de condicions especials
d'execució, ha de constar en l'anunci de licitació (LCSP art.192.1 i 202.1).

La facultat d'imposició de penalitats no és exercici de potestat sancionadora,
sinó que participen de les clàusules penals regulades amb caràcter general en el
CC art.1152 s.

A el no ser una sanció, l'Administració no està obligada a acreditar la
culpabilitat de contractista i la realitat i quantia dels danys i perjudicis, per
imposar-les.

Quant el termini per a l'exigència, hi ha pronunciaments contradictoris. A l'ésser
penalitats contractuals coercitives, per compel·lir el contractista perquè executi
el contracte el termini d'execució total o parcial ha estat superat, s'han
d'imposar durant l'execució de l'contracte per així compel·lir a aquesta execució
(AN 29-2-12, EDJ 32284).



La recepció de l'obra no suposa que l'Administració de la conformitat a tots els
aspectes d'execució de contracte. Entendre d'una altra manera suposaria que
qualsevol incompliment en l'execució de l'contracte impediria o retardaria la
recepció en contra de l'interès públic inherent a l'execució dels contractes
d'obres de l'Administració. A més les penalitats no tenen per objecte exclusiu
corregir determinats incompliments contractuals durant la seva execució, sinó
que també tenen una finalitat compensatòria dels perjudicis soferts per
l'Administració, convencionalment establerta, de l'incompliment o de
compliment defectuós, pel que no ha de restringir la possibilitat de la seva
imposició a la fase d'execució, sinó que poden imposar-se una vegada rebut el
contracte.



Article 244. Responsabilitat per vicis ocults.

1. Si l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva
funció amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de
la construcció, a causa d’incompliment del contracte per part del contractista,
aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin o es
manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la recepció.
Així mateix, el contractista ha de respondre durant el termini esmentat dels
danys materials causats en l’obra per vicis o defectes que afectin la cimentació,
els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements
estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i
l’estabilitat de la construcció, comptats des de la data de recepció de l’obra
sense reserves o des de la seva esmena.



2. Les accions per exigir la responsabilitat que preveu l’apartat anterior per
danys materials dimanants dels vicis o defectes prescriuen en el termini de dos
anys a comptar des que es produeixin o es manifestin els danys esmentats,
sense perjudici de les accions que puguin subsistir per exigir responsabilitats per
incompliment contractual.

3. Si, un cop transcorregut el termini de quinze anys que estableix el primer
apartat d’aquest article, no s’ha manifestat cap dany o perjudici, queda
totalment extingida qualsevol responsabilitat del contractista.



Article 193. Demora en l’execució.

1. El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat
per a la seva realització, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva
execució successiva.

2. La constitució en mora del contractista no requereix intimació prèvia per part
de l’Administració.

3. Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en
demora respecte al compliment del termini total, l’Administració pot optar,
ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la
imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000
euros del preu del contracte, IVA exclòs.



L’òrgan de contractació pot acordar la inclusió en el plec de clàusules
administratives particulars d’unes penalitats diferents a les que enumera el
paràgraf anterior quan, tenint en compte les característiques especials del
contracte, es consideri necessari per a la seva execució correcta i així es
justifiqui en l’expedient.

4. Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per
100 del preu del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per
procedir a la seva resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb
imposició de noves penalitats.

5. L’Administració té les mateixes facultats a què es refereixen els apartats
anteriors respecte a l’incompliment per part del contractista dels terminis
parcials, quan s’hagi previst en el plec de clàusules administratives particulars o
quan la demora en el compliment d’aquells faci presumir raonablement la
impossibilitat de complir el termini total.



Article 194. Danys i perjudicis i imposició de penalitats.

1. En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora
en l’execució en què no estigui prevista una penalitat o en què aquesta, encara
que estigui prevista, no cobreixi els danys causats a l’Administració, aquesta ha
d’exigir al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

2. Les penalitats que preveuen els dos articles anteriors s’han d’imposar per
acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del
contracte si s’ha designat, que és immediatament executiu, i s’han de fer
efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament
total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si
s’escau, s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.



Article 195. Resolució per demora i ampliació del termini d’execució dels
contractes.

1. En el supòsit a què es refereix l’article 193, si l’Administració opta per la
resolució, aquesta l’ha d’acordar l’òrgan de contractació o aquell que tingui
atribuïda aquesta competència a les comunitats autònomes, sense cap altre
tràmit preceptiu que l’audiència del contractista i, quan aquest formuli oposició,
el dictamen del Consell o òrgan consultiu equivalent de la comunitat autònoma
respectiva.

Article 197. Principi de risc i ventura.

L’execució del contracte es realitza a risc i ventura del contractista, sense
perjudici del que estableix per al contracte d’obres l’article 239.



Article 198. Pagament del preu.

1. El contractista té dret a l’abonament del preu convingut per la prestació
realitzada en els termes que estableixen aquesta Llei i el contracte.
En el supòsit dels contractes basats en un acord marc i dels contractes específics
derivats d’un sistema dinàmic de contractació, el pagament del preu el pot fer el
peticionari.

2. El pagament del preu es pot fer de manera total o parcial, mitjançant
abonaments a compte o, en el cas de contractes de tracte successiu, mitjançant
pagament en cada un dels venciments que s’hagin estipulat.

En els casos en què l’import acumulat dels abonaments a compte sigui igual o
superior amb motiu del pagament següent al 90 per cent del preu del contracte,
incloses, si s’escau, les modificacions aprovades, l’expedient de pagament que
es tramiti s’ha d’acompanyar, quan sigui preceptiva, amb la comunicació
efectuada a la Intervenció corresponent per a la seva eventual assistència a la
recepció en l’exercici de les seves funcions de comprovació material de la
inversió.



3. El contractista també té dret a percebre abonaments a compte per l’import
de les operacions preparatòries de l’execució del contracte i que estiguin
compreses en l’objecte d’aquest, en les condicions que assenyalen els plecs
respectius; aquests pagaments s’han d’assegurar mitjançant la prestació de
garantia.

4. L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents
a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin
la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis
prestats, sense perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 210, i, si es
demora, ha d’abonar al contractista, a partir del compliment del termini
esmentat de trenta dies, els interessos de demora i la indemnització pels
costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.



Per tal que a l’inici del còmput de termini es puguin meritar interessos, el
contractista ha d’haver complert l’obligació de presentar la factura davant el
registre administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa
vigent sobre factura electrònica, dins el termini establert i en la forma pertinent,
en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiva de les
mercaderies o la prestació del servei.

Sense perjudici del que estableixen l’apartat 4 de l’article 210 i l’apartat 1 de
l’article 243, l’Administració ha d’aprovar les certificacions d’obra o els
documents que acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels
béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies següents al lliurament
efectiu dels béns o la prestació del servei.

En tot cas, si el contractista incompleix el termini de trenta dies per presentar la
factura davant el registre administratiu corresponent en els termes que
estableix la normativa vigent sobre factura electrònica, la meritació d’interessos
no s’inicia fins que no hagin transcorregut trenta dies des de la data de la
presentació correcta de la factura, sense que l’Administració hagi aprovat la
conformitat, si escau, i efectuat l’abonament corresponent.



5. Si la demora en el pagament és superior a quatre mesos, el contractista pot
procedir, si s’escau, a la suspensió del compliment del contracte, i ha de
comunicar a l’Administració, amb un mes d’antelació, aquesta circumstància, als
efectes del reconeixement dels drets que puguin derivar de la suspensió, en els
termes que estableix aquesta Llei.

6. Si la demora de l’Administració és superior a sis mesos, el contractista té dret,
així mateix, a resoldre el contracte i al rescabalament dels perjudicis que com a
conseqüència d’això se li originin.

7. Sense perjudici del que estableixen les normes tributàries i de la Seguretat
Social, els abonaments a compte que siguin procedents per l’execució del
contracte només es poden embargar en els supòsits següents:

a) Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en
l’execució del contracte i de les quotes socials que en deriven.

b) Per al pagament de les obligacions contretes pel contractista amb els
subcontractistes i subministradors referides a l’execució del contracte.



8. Les comunitats autònomes poden reduir els terminis de trenta dies, quatre
mesos i sis mesos que estableixen els apartats 4, 5 i 6 d’aquest article

Article 199. Procediment per fer efectius els deutes de les administracions
públiques.

Transcorregut el termini a què es refereix l’apartat 4 de l’article 198 d’aquesta
Llei, els contractistes poden reclamar per escrit a l’Administració contractant el
compliment de l’obligació de pagament i, si s’escau, dels interessos de demora.
Si, transcorregut el termini d’un mes, l’Administració no ha contestat, s’entén
reconegut el venciment del termini de pagament i els interessats poden
formular recurs contenciós administratiu contra la inactivitat de l’Administració,
i poden sol·licitar com a mesura cautelar el pagament immediat del deute.

L’òrgan judicial ha d’adoptar la mesura cautelar, llevat que l’Administració
acrediti que no concorren les circumstàncies que justifiquen el pagament o que
la quantia reclamada no correspon a la que és exigible, cas en què la mesura
cautelar es limita a aquesta última. La sentència ha de condemnar en costes
l’Administració demandada en el cas d’estimació total de la pretensió de
cobrament.



Article 200. Transmissió dels drets de cobrament.

1. Els contractistes que tinguin dret de cobrament davant de l’Administració, el
poden cedir conforme a dret.

2. Perquè la cessió del dret de cobrament sigui efectiva davant de
l’Administració, és requisit imprescindible la notificació fefaent a aquesta de
l’acord de cessió.

3. L’eficàcia de les segones i successives cessions dels drets de cobrament cedits
pel contractista queda condicionada al compliment del que disposa el número
anterior.

4. Una vegada l’Administració tingui coneixement de l’acord de cessió, el
manament de pagament ha de ser expedit a favor del cessionari. Abans que la
cessió es posi en coneixement de l’Administració, els manaments de pagament a
nom del contractista o del cedent tenen efectes alliberadors.



Article 201. Obligacions en matèria mediambiental, social o laboral.

Els òrgans de contractació han d’adoptar les mesures pertinents per garantir
que en l’execució dels contractes els contractistes compleixen les obligacions
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de
la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin l’Estat, i en
particular les que estableix l’annex V.

El que indica el paràgraf anterior s’estableix sense perjudici de la potestat dels
òrgans de contractació d’adoptar les mesures oportunes per comprovar, durant
el procediment de licitació, que els candidats i licitadors compleixen les
obligacions a què es refereix el paràgraf esmentat.

L’incompliment de les obligacions referides en el primer paràgraf i, en especial,
els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació
de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que
sigui greu i dolosa, dona lloc a la imposició de les penalitats a què es refereix
l’article 192.



Article 202. Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social,
ètic, mediambiental o d’un altre ordre.

1. Els òrgans de contractació poden establir condicions especials en relació amb
l’execució del contracte, sempre que estiguin vinculades a l’objecte del
contracte, en el sentit de l’article 145, no siguin directament o indirectament
discriminatòries, siguin compatibles amb el dret comunitari i s’indiquin en
l’anunci de licitació i en els plecs.

En tot cas, és obligatori establir en el plec de clàusules administratives
particulars almenys una de les condicions especials d’execució entre les que
enumera l’apartat següent.



Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas
urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital,
contratación del sector público y telecomunicaciones.

...

Asimismo en los pliegos correspondientes a los contratos cuya ejecución
implique la cesión de datos por las entidades del sector público al contratista
será obligatorio el establecimiento de una condición especial de ejecución que
haga referencia a la obligación del contratista de someterse a la normativa
nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos,
advirtiéndose además al contratista de que esta obligación tiene el carácter de
obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f)
del apartado 1 del artículo 211.»



2. Aquestes condicions d’execució es poden referir, en especial, a consideracions
econòmiques, relacionades amb la innovació, de tipus mediambiental o de
tipus social.

En particular, es poden establir, entre d’altres, consideracions de tipus
mediambiental que persegueixin: la reducció de les emissions de gasos d’efecte
d’hivernacle, a fi de contribuir a complir l’objectiu que estableix l’article 88 de la
Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible; el manteniment o la millora
dels valors mediambientals que es puguin veure afectats per l’execució del
contracte; una gestió més sostenible de l’aigua; el foment de l’ús de les energies
renovables; la promoció del reciclatge de productes i l’ús d’envasos
reutilitzables; o l’impuls del lliurament de productes a granel i la producció
ecològica.



Les consideracions de tipus social o relatives a l’ocupació es poden introduir,
entre d’altres, amb alguna de les finalitats següents: fer efectius els drets
reconeguts en la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les
persones amb discapacitat; contractar un nombre de persones amb discapacitat
superior al que exigeix la legislació nacional; promoure l’ocupació de persones
amb dificultats especials d’inserció en el mercat laboral, en particular de les
persones amb discapacitat o en situació o risc d’exclusió social a través
d’empreses d’inserció; eliminar les desigualtats entre l’home i la dona en el
mercat esmentat, afavorint l’aplicació de mesures que fomentin la igualtat entre
dones i homes a la feina; afavorir una participació més alta de la dona en el
mercat laboral i la conciliació del treball i la vida familiar; combatre l’atur, en
particular el juvenil, el que afecta les dones i el de llarga durada; afavorir la
formació en el lloc de treball; garantir la seguretat i la protecció de la salut al
lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials
aplicables; mesures per prevenir la sinistralitat laboral; altres finalitats que
s’estableixin amb referència a l’estratègia coordinada per a l’ocupació, definida a
l’article 145 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.



o garantir el respecte als drets laborals bàsics al llarg de la cadena de producció
mitjançant l’exigència del compliment de les convencions fonamentals de
l’Organització Internacional del Treball, incloses aquelles consideracions que
cerquin afavorir els petits productors de països en desenvolupament, amb els
quals es mantenen relacions comercials que els són favorables com ara el
pagament d’un preu mínim i una prima als productors o una transparència i
traçabilitat més grans de tota la cadena comercial.

3. Els plecs poden establir penalitats, de conformitat amb el que preveu
l’apartat 1 de l’article 192, per al cas d’incompliment d’aquestes condicions
especials d’execució, o atribuir-los el caràcter d’obligacions contractuals
essencials als efectes que assenyala la lletra f) de l’article 211. Quan
l’incompliment d’aquestes condicions no es tipifiqui com a causa de resolució
del contracte, aquest pot ser considerat en els plecs, en els termes que
s’estableixin per reglament, com a infracció greu als efectes que estableix la
lletra c) de l’apartat 2 de l’article 71.

4. Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte són
exigides igualment a tots els subcontractistes que participin de la seva
execució.



Subsecció 4A MODIFICACIÓ DELS CONTRACTES

Article 203. Potestat de modificació del contracte.

1. Sense perjudici dels supòsits que preveu aquesta Llei respecte a la successió
en la persona del contractista, cessió del contracte, revisió de preus i ampliació
del termini d’execució, els contractes administratius només es poden modificar
per raons d’interès públic en els casos i en la forma que preveu aquesta
subsecció, i d’acord amb el procediment regulat a l’article 191, amb les
particularitats que preveu l’article 207.

2. Els contractes administratius subscrits pels òrgans de contractació només es
poden modificar durant la seva vigència quan es doni algun dels supòsits
següents:



a) Quan així s’hagi previst en el plec de clàusules administratives particulars, en
els termes i les condicions que estableix l’article 204;

b) Excepcionalment, quan sigui necessari fer una modificació que no estigui
prevista en el plec de clàusules administratives particulars, sempre que es
compleixin les condicions que estableix l’article 205.

En qualsevol altre supòsit, si és necessari que un contracte en vigor s’executi en
forma diferent a la pactada, aquest contracte s’ha de resoldre i se n’ha de
subscriure un altre sota les condicions pertinents, si s’escau amb convocatòria
prèvia i substanciació d’una nova licitació pública de conformitat amb el que
estableix aquesta Llei, sense perjudici del que disposa l’apartat 6 de l’article 213
respecte de l’obligació del contractista d’adoptar mesures que siguin
necessàries per raons de seguretat, servei públic o possible ruïna.

3. Les modificacions del contracte s’han de formalitzar de conformitat amb el
que disposa l’article 153, i s’han de publicar d’acord amb el que estableixen els
articles 207 i 63.



Article 204. Modificacions que preveu el plec de clàusules administratives
particulars.

1. Els contractes de les administracions públiques es poden modificar durant la
seva vigència fins a un màxim del vint per cent del preu inicial quan en els plecs
de clàusules administratives particulars s’hagi advertit expressament d’aquesta
possibilitat, en la forma i amb el contingut següents:

a) La clàusula de modificació ha d’estar formulada de manera clara, precisa i
inequívoca.

b) Així mateix, pel que fa al contingut, la clàusula de modificació ha de precisar
amb el detall suficient: el seu abast, límits i naturalesa; les condicions en què
se’n pot fer ús per referència a circumstàncies la concurrència de les quals es
pugui verificar de manera objectiva; i el procediment que s’hagi de seguir per
fer la modificació. Així mateix, la clàusula de modificació ha d’establir que la
modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en
el contracte.



La formulació i el contingut de la clàusula de modificació ha de ser tal que en
tot cas permeti els candidats i licitadors comprendre el seu abast exacte i
interpretar-la de la mateixa manera i que, d’altra banda, permeti a l’òrgan de
contractació comprovar efectivament que els primers compleixin les condicions
d’aptitud exigides i valorar correctament les ofertes que aquests presentin.

2. En cap cas els òrgans de contractació no poden preveure en el plec de
clàusules administratives particulars modificacions que puguin alterar la
naturalesa global del contracte inicial. En tot cas, s’entén que aquesta s’altera si
se substitueixen les obres, els subministraments o els serveis que s’han
d’adquirir per altres de diferents o es modifica el tipus de contracte. No s’entén
que s’altera la naturalesa global del contracte quan se substitueixi alguna unitat
d’obra, subministrament o servei puntual.



Article 205. Modificacions que no preveu el plec de clàusules administratives
particulars: prestacions addicionals, circumstàncies imprevisibles i modificacions
no substancials.

1. Les modificacions que no preveu el plec de clàusules administratives
particulars o que, tot i haver-les previst, no s’ajustin al que estableix l’article
anterior, només es poden efectuar quan la modificació en qüestió compleixi els
requisits següents:

a) Que trobi la seva justificació en algun dels supòsits que enumera l’apartat
segon d’aquest article.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per
respondre a la causa objectiva que la faci necessària.

2. Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista,
sempre que aquesta compleixi tots els requisits que recull l’apartat primer
d’aquest article, són els següents:



a) Quan esdevingui necessari afegir obres, subministraments o serveis
addicionals als inicialment contractats, sempre que es donin els dos requisits
següents:

1r Que el canvi de contractista no sigui possible per raons de tipus econòmic o
tècnic, per exemple que obligui l’òrgan de contractació a adquirir obres, serveis
o subministraments amb característiques tècniques diferents dels inicialment
contractats, quan aquestes diferències donin lloc a incompatibilitats o a
dificultats tècniques d’ús o de manteniment que siguin desproporcionades; i,
així mateix, que el canvi de contractista generi inconvenients significatius o un
augment substancial de costos per a l’òrgan de contractació.

En cap cas no es considera un inconvenient significatiu la necessitat de
formalitzar una nova licitació per permetre el canvi de contractista.

2n Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia
que no excedeixi, aïlladament o conjuntament amb altres modificacions
acordades de conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial,
IVA exclòs.



b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent derivi de circumstàncies
sobrevingudes i que siguin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la
licitació del contracte, sempre que es compleixin les tres condicions següents:

1r Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que una
Administració diligent no hauria pogut preveure.

2n Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.

3r Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que
no excedeixi, aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades
de conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA
exclòs.

c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas se n’ha de
justificar especialment la necessitat, i s’han d’indicar les raons per les quals
aquestes prestacions no es van incloure en el contracte inicial.



Una modificació d’un contracte es considera substancial quan tingui com a
resultat un contracte de naturalesa materialment diferent del subscrit en un
principi. En qualsevol cas, una modificació es considera substancial quan es
compleixi una o diverses de les condicions següents:

1r Que la modificació introdueixi condicions que, si haguessin figurat en el
procediment de contractació inicial, haurien permès la selecció de candidats
diferents dels seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent de
l’acceptada inicialment o haurien atret més participants en el procediment de
contractació.

En tot cas, es considera que es dona el supòsit que preveu el paràgraf anterior
quan l’obra o el servei resultants del projecte original o del plec,
respectivament, més la modificació que es pretengui, requereixin una
classificació del contractista diferent de la que, si s’escau, es va exigir en el
procediment de licitació original.



2n Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici del
contractista d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas, es considera que es dona el supòsit que preveu el paràgraf anterior
quan, com a conseqüència de la modificació que es pretengui efectuar,
s’introduirien unitats d’obra noves amb un import que representaria més del 50
per cent del pressupost inicial del contracte.

3r Que la modificació ampliï de manera important l’àmbit del contracte.
En tot cas, es considera que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior
quan:

(i) El valor de la modificació suposi una alteració en la quantia del contracte
que excedeixi, aïlladament o conjuntament, el 15 per cent del seu preu inicial,
IVA exclòs, si es tracta del contracte d’obres, o el 10 per cent, IVA exclòs, quan
es refereixi als altres contractes, o bé que superi el llindar que en funció del
tipus de contracte sigui aplicable entre els que assenyalen els articles 20 a 23.



(ii) Les obres, els serveis o els subministraments objecte de modificació estiguin
dins de l’àmbit d’un altre contracte, actual o futur, sempre que s’hagi iniciat la
tramitació de l’expedient de contractació.

Article 206. Obligatorietat de les modificacions les modificacions del contracte.

1. En els supòsits de modificació del contracte que recull l’article 205, les
modificacions acordades per l’òrgan de contractació són obligatòries per als
contractistes quan impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la
seva quantia que no excedeixi el 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA
exclòs.

2. Quan d’acord amb el que disposa l’apartat anterior la modificació no sigui
obligatòria per al contractista, aquesta només ha de ser acordada per l’òrgan de
contractació amb la conformitat prèvia per escrit d’aquest; en cas contrari, el
contracte es resol de conformitat amb el que estableix la lletra g) de l’apartat 1
de l’article 211.



Article 207. Especialitats procedimentals.

1. En el cas que preveu l’article 204, les modificacions contractuals s’han
d’acordar en la forma que hagin especificat els plecs de clàusules
administratives particulars.

2. Abans modificar el contracte d’acord amb el que disposa l’article 205, s’ha de
donar audiència al redactor del projecte o de les especificacions tècniques, si
aquests han estat preparats per un tercer aliè a l’òrgan de contractació en virtut
d’un contracte de serveis, per tal que, en un termini no inferior a tres dies,
formuli les consideracions que consideri convenients.

3. Els òrgans de contractació que hagin modificat un contracte que estigui
subjecte a una regulació harmonitzada, a excepció dels contractes de serveis i
de concessió de serveis que enumera l’annex IV, en els casos que preveuen les
lletres a) i b) de l’apartat 2 de l’article 205, han de publicar en el «Diari Oficial
de la Unió Europea» l’anunci de modificació corresponent de conformitat amb
el que estableix aquesta Llei.



Secció 3a Modificació del contracte d’obres

Article 242. Modificació del contracte d’obres.

1. Són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte d’obres
que s’acordin de conformitat amb el que estableix l’article 206. En cas que la
modificació suposi supressió o reducció d’unitats d’obra, el contractista no té
dret a reclamar cap indemnització.

2. Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no previstes
en el projecte o les característiques de les quals difereixin de les que aquest
fixa, i no sigui necessari efectuar una nova licitació, els preus aplicables han de
ser fixats per l’Administració, amb l’audiència prèvia del contractista per un
termini mínim de tres dies hàbils. Si el contractista no accepta els preus fixats,
l’òrgan de contractació les pot contractar amb un altre empresari en els
mateixos preus que hagi fixat, executar-les directament o optar per la resolució
del contracte de conformitat amb l’article 211 d’aquesta Llei.



3. Quan la modificació prevegi unitats d’obra que hagin de quedar ocultes
posteriorment i definitivament, abans d’efectuar-ne el mesurament parcial, s’ha
de comunicar a la Intervenció de l’Administració corresponent, amb una
antelació mínima de cinc dies, perquè, si ho considera oportú, pugui acudir a
l’acte esmentat en les seves funcions de comprovació material de la inversió, i
això, sense perjudici, una vegada acabades les obres, d’efectuar la recepció, de
conformitat amb el que disposa l’apartat 1 de l’article 243, en relació amb
l’apartat 2 de l’article 210.

4. Quan el director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació del
projecte i es compleixin els requisits que a aquest efecte regula aquesta Llei, ha
de sol·licitar a l’òrgan de contractació autorització per iniciar l’expedient
corresponent, que s’ha de substanciar amb les actuacions següents:

a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d’aquesta.

b) b) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini
mínim de tres dies.



c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les
despeses complementaris necessàries.

No obstant això, no tenen la consideració de modificacions:

i. L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l’execució
correcta de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment
executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en
global no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del
preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de recollir en la
certificació final de l’obra.

ii. La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments
establerts en aquesta Llei i en les seves normes de desplegament, sempre que
no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra
que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d’aquest.



Secció 4a Modificació del contracte de concessió de serveis

Article 290. Modificació del contracte i manteniment del seu equilibri
econòmic.

1. L’Administració pot modificar les característiques del servei contractat i les
tarifes que han d’abonar els usuaris, únicament per raons d’interès públic i si
concorren les circumstàncies que preveu la subsecció 4a de la secció 3a del
capítol I del títol I del llibre segon d’aquesta Llei.

2. Quan les modificacions afectin el règim financer del contracte, s’ha de
compensar a la part corresponent de manera que es mantingui l’equilibri dels
supòsits econòmics que es van considerar bàsics en adjudicar el contracte.

3. En cas que els acords que dicti l’Administració respecte del desenvolupament
del servei no tinguin transcendència econòmica, el concessionari no té dret a
indemnització per raó d’aquests.



4. S’ha de restablir l’equilibri econòmic del contracte, en benefici de la part que
correspongui, en els supòsits següents:

a) Quan l’Administració efectuï una modificació de les que assenyala l’apartat 1
d’aquest article i hi concorrin les circumstàncies que estableix.

b) Quan actuacions de l’Administració pública concedent, pel seu caràcter
obligatori per al concessionari, determinin de manera directa la ruptura
substancial de l’economia del contracte.

Fora dels casos que preveuen les lletres anteriors, únicament és procedent
restablir l’equilibri econòmic del contracte quan causes de força major
determinin de manera directa la ruptura substancial de l’economia del
contracte. A aquests efectes, s’entén per causes de força major les que
s’enumeren a l’article 239 d’aquesta Llei.

En tot cas, no hi ha dret al restabliment de l’equilibri economicofinancer per
incompliment de les previsions de la demanda recollides en l’estudi de
l’Administració o en l’estudi que hagi pogut efectuar el concessionari.



5. En els supòsits que preveu l’apartat anterior, el restabliment de l’equilibri
econòmic del contracte s’ha de fer mitjançant l’adopció de les mesures que en cada
cas siguin procedents. Aquestes mesures poden consistir en la modificació de les
tarifes que han d’abonar els usuaris, en la modificació de la retribució que ha
d’abonar l’Administració concedent, en la reducció del termini de la concessió i, en
general, en qualsevol modificació de les clàusules de contingut econòmic incloses en
el contracte. Així mateix, en els casos que preveuen la lletra b) i l’últim paràgraf de
l’apartat anterior, es pot ampliar el termini del contracte per un període que no
excedeixi un 15 per cent la seva durada inicial, respectant els límits màxims de
durada previstos legalment.

6. El contractista té dret a desistir del contracte quan aquest resulti
extraordinàriament onerós per a ell, com a conseqüència d’una de les circumstàncies
següents:

a) L’aprovació d’una disposició general per part d’una Administració diferent de la
concedent amb posterioritat a la formalització del contracte.

b) Quan el concessionari hagi d’incorporar, perquè hi estigui obligat legalment o
contractualment, a les obres o a la seva explotació avenços tècnics que les millorin



Article 214. Cessió dels contractes.

1. Al marge dels supòsits de successió del contractista de l’article 98 i sense
perjudici de la subrogació que es pugui produir a favor del creditor hipotecari de
conformitat amb l’article 274.2 o de l’adjudicatari en el procediment d’execució
hipotecària en virtut de l’article 275, la modificació subjectiva dels contractes
només és possible per cessió contractual, quan obeeixi a una opció inequívoca
dels plecs, dins dels límits que estableix el paràgraf següent.

A aquests efectes, els plecs han d’establir necessàriament que el contractista
pot cedir els drets i les obligacions que dimanen del contracte a un tercer
sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó
determinant de l’adjudicació del contracte, i de la cessió no en resulti una
restricció efectiva de la competència en el mercat. Sense perjudici del que
estableix l’apartat 2, lletra b), no es pot autoritzar la cessió a un tercer quan
aquesta suposi una alteració substancial de les característiques del contractista
si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.



Els plecs, quan prevegin que els licitadors que resultin adjudicataris
constitueixin una societat específicament per a l’execució del contracte, han
d’establir la possibilitat de cessió de les participacions d’aquesta societat; així
com el supòsit en què, com que implica un canvi de control sobre el
contractista, aquesta cessió de participacions s’hagi d’equiparar a una cessió
contractual a l’efecte de la seva autorització d’acord amb el que preveu aquest
article. Els plecs poden preveure mecanismes de control de la cessió de
participacions que no impliquin un canvi de control en supòsits que estiguin
suficientment justificats.

2. Perquè els contractistes puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers, els
plecs han de preveure, com a mínim, l’exigència dels requisits següents:

a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
Aquesta autorització s’atorga sempre que es donin els requisits previstos a les
lletres següents. El termini per notificar la resolució sobre la sol·licitud
d’autorització és de dos mesos, transcorregut el qual s’ha d’entendre atorgada
per silenci administratiu.



b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del
contracte o, quan es tracti d’un contracte de concessió d’obres o concessió de
serveis, que n’hagi efectuat l’explotació durant almenys una cinquena part del
termini de durada del contracte. No és aplicable aquest requisit si la cessió es
produeix trobant-se el contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase de
liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració
del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament,
o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes
que preveu la legislació concursal.

No obstant això, el creditor pignoratiu o el creditor hipotecari pot sol·licitar la
cessió en els supòsits en què en els contractes de concessió d’obres i de
concessió de serveis els plecs prevegin, mitjançant clàusules clares i
inequívoques, la possibilitat de subrogació d’un tercer en tots els drets i
obligacions del concessionari en cas de concurrència d’algun indici clar i
predeterminat de la inviabilitat, present o futura, de la concessió, amb la
finalitat d’evitar-ne la resolució anticipada.



c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l’Administració i la
solvència que sigui exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i
estigui degudament classificat si aquest requisit ha estat exigit al cedent, i no
estigui incurs en una causa de prohibició de contractar.

d) Que la cessió es formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura
pública.

3. El cessionari queda subrogat en tots els drets i obligacions que
correspondrien al cedent.

Article 215. Subcontractació.

1. El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació
amb subjecció al que disposin els plecs, llevat que, de conformitat amb el que
estableixen les lletres d) i e) de l’apartat 2n d’aquest article, la prestació o una
part d’aquesta l’hagi d’executar directament el primer.



En cap cas la limitació de la subcontractació no pot suposar que es produeixi
una restricció efectiva de la competència, sense perjudici del que estableix la
present Llei respecte als contractes de caràcter secret o reservat, o aquells
l’execució dels quals s’hagi d’acompanyar de mesures de seguretat especials
d’acord amb disposicions legals o reglamentàries o quan ho exigeixi la protecció
dels interessos essencials de la seguretat de l’Estat.

2. La subscripció dels subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits
següents:

a) Si així ho preveuen els plecs, els licitadors han d’indicar a l’oferta la part del
contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom
o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència
professional o tècnica, dels subcontractistes als quals s’hagi d’encarregar la
realització.



b) En tot cas, el contractista ha de comunicar per escrit, després de
l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a
l’òrgan de contractació la intenció de subscriure els subcontractes, i ha
d’assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat,
les dades de contacte i el representant o representants legals del
subcontractista, i ha de justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la
per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva
experiència, i ha d’acreditar que aquest no està incurs en prohibició de
contractar d’acord amb l’article 71.

El contractista principal ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació
qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del
contracte principal, i tota la informació necessària sobre els nous
subcontractistes.

En el cas que el subcontractista tingui la classificació adequada per realitzar la
part del contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta
circumstància és suficient per acreditar-ne l’aptitud.



L’acreditació de l’aptitud del subcontractista es pot efectuar immediatament
després de la subscripció del subcontracte si aquesta és necessària per atendre
una situació d’emergència o que exigeixi l’adopció de mesures urgents i així es
justifica suficientment.

c) Si els plecs han imposat als licitadors l’obligació de comunicar les
circumstàncies que assenyala la lletra a) del present apartat, els subcontractes
que no s’ajustin al que indica l’oferta, perquè se subscriuen amb empresaris
diferents dels que s’hi indiquen nominativament o perquè es refereixen a parts
de la prestació diferents de les que s’hi assenyalen, no es poden subscriure fins
que transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la notificació i s’hagin aportat les
justificacions a què es refereix la lletra b) d’aquest apartat, llevat que amb
anterioritat hagin estat autoritzats expressament, sempre que l’Administració no
hi hagi notificat dins d’aquest termini la seva oposició. Aquest règim és aplicable
igualment si els subcontractistes han estat identificats en l’oferta mitjançant la
descripció del seu perfil professional.



Sota la responsabilitat del contractista, els subcontractes es poden concloure
sense necessitat de deixar transcórrer el termini de vint dies si la seva
subscripció és necessària per atendre una situació d’emergència o que exigeixi
l’adopció de mesures urgents i així es justifica suficientment.

d) En els contractes de caràcter secret o reservat, o en aquells l’execució dels
quals hagi d’anar acompanyada de mesures de seguretat especials d’acord amb
disposicions legals o reglamentàries o quan ho exigeixi la protecció dels
interessos essencials de la seguretat de l’Estat, la subcontractació requereix
sempre autorització expressa de l’òrgan de contractació.

e) De conformitat amb el que estableix l’apartat 4 de l’article 75, en els
contractes d’obres, els contractes de serveis o els serveis o treballs de
col·locació o instal·lació en el context d’un contracte de subministrament, els
òrgans de contractació poden establir en els plecs que determinades tasques
crítiques no puguin ser objecte de subcontractació, les quals les ha d’executar
directament el contractista principal. La determinació de les tasques crítiques
ha de ser objecte de justificació en l’expedient de contractació.



3. La infracció de les condicions que estableix l’apartat anterior per procedir a la
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o
de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan
urgent la subcontractació, té, entre d’altres que preveu aquesta Llei, i en funció
de la repercussió en l’execució del contracte, alguna de les conseqüències
següents, quan així s’hagi previst en els plecs:

a) La imposició al contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de
l’import del subcontracte.

b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que
estableix el segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211.



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

«4. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal
que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato
frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas
administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del
contrato; incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201, así como de la
obligación a que hace referencia el último párrafo del apartado 1 del artículo
202 referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en
materia de protección de datos.

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en
virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2
de este artículo, o la autorización que otorgue en el supuesto previsto en la
letra d) de dicho apartado, no alterarán la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.»



5. En cap cas el contractista pot concertar l’execució parcial del contracte amb
persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o
compreses en algun dels supòsits de l’article 71.

6. El contractista ha d’informar els representants dels treballadors de la
subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.

7. Els subcontractes i els contractes de subministrament a què es refereixen els
articles 215 a 217 tenen en tot cas naturalesa privada.

8. Sense perjudici del que estableix la disposició addicional cinquanta-unena, els
subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant
per les obligacions contretes amb ells pel contractista com a conseqüència de
l’execució del contracte principal i dels subcontractes.



La subcontractació només pot afectar una part de les prestacions del 'contracte
en els percentatges legalment establerts. La subcontractació de la totalitat de
la prestació objecte de el contracte seria un negoci jurídic simulat de cessió del
contracte.

La subcontractació és voluntària per al contractista, llevat que el contracte o els
plecs disposin el contrari o que per la seva naturalesa i condicions es dedueixi
que aquell ha de ser executat directament per l'adjudicatari.

En conseqüència si els plecs preveuen expressament la subcontractació,
s'entendrà que aquella és possible, sempre que naturalesa i condicions del
contracte no impedeixin que la prestació es realitzi parcialment per persona
diferent de contractista.



Perquè sigui possible la subcontractació, ha d'estar prevista en els plecs, de
manera que davant el silenci d'aquells no cap la subcontractació. La limitació
de la subcontractació pels plecs no podrà suposar que es produeixi una restricció
efectiva de la competència, sense perjudici del que estableix la LCSP pel que fa
als contractes de caràcter secret o reservat, o aquells l'execució dels quals hagi
d'anar acompanyada de mesures de seguretat especials d'acord amb
disposicions legals o reglamentàries o quan ho exigeixi la protecció dels
interessos essencials de la seguretat de l'Estat.

Disposició addicional cinquanta-unena. Pagaments directes als subcontractistes.
1. Sense perjudici del que preveuen els articles 216 i 217, i sempre que es
compleixin les condicions que estableix l’article 215, l’òrgan de contractació pot
preveure en els plecs de clàusules administratives que s’efectuïn pagaments
directes als subcontractistes.



2. El subcontractista que disposi de la conformitat per percebre pagaments
directes pot cedir els seus drets de cobrament d’acord amb el que preveu
l’article 200.

3. Els pagaments fets a favor del subcontractista s’han d’entendre fets per
compte del contractista principal, i han de mantenir en relació amb
l’Administració contractant la mateixa naturalesa d’abonaments a bon compte
que la de les certificacions d’obra.

4. En cap cas no és imputable a l’Administració el retard en el pagament derivat
de la falta de conformitat del contractista principal a la factura presentada pel
subcontractista.

5. S’autoritza el ministre d’Hisenda i Funció Pública per desenvolupar, en l’àmbit
del sector públic estatal, les previsions contingudes en els apartats anteriors
relatives a les característiques de la documentació que s’ha d’aportar, el règim
de notificacions, i el de certificacions, operativa comptable i facturació.



Article 216. Pagaments a subcontractistes i subministradors.

1. El contractista està obligat a abonar als subcontractistes o subministradors el
preu pactat en els terminis i les condicions que s’indiquen a continuació.

2. Els terminis fixats no poden ser més desfavorables que els que preveu la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, i es computen des de la data en què té
lloc l’acceptació o verificació dels béns o serveis pel contractista principal,
sempre que el subcontractista o el subministrador hagin lliurat la factura en els
terminis establerts legalment.

3. L’acceptació s’ha d’efectuar en un termini màxim de trenta dies des del
lliurament dels béns o la prestació del servei. Dins del mateix termini s’han de
formular, si s’escau, els motius de disconformitat amb aquesta. En cas que no
s’efectuï en el termini esmentat, s’entén que s’han acceptat els béns o s’ha
verificat de conformitat la prestació dels serveis.



4. El contractista ha d’abonar les factures en el termini fixat de conformitat
amb el que preveu l’apartat 2. En cas de demora en el pagament, el
subcontractista o el subministrador té dret al cobrament dels interessos de
demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.

5. Sense perjudici del que disposa l’art. 69 bis del Reglament de l’impost sobre
el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, sobre la
remissió electrònica dels registres de facturació, els subcontractistes que
estiguin en els supòsits que estableix l’apartat 1 de l’article 4 de la Llei 25/2013,
de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el sector públic, han d’utilitzar en la seva relació amb
el contractista principal la factura electrònica, quan l’import d’aquesta superi
els 5.000 euros, que han de presentar al contractista principal a través del
Registre a què es refereix l’apartat 3 de la disposició addicional trenta-dosena, a
partir de la data que preveu la disposició esmentada.



En supòsits diferents dels anteriors, és facultatiu per als subcontractistes la
utilització de la factura electrònica i la seva presentació en el Registre referit a
l’apartat 3 de la disposició addicional trenta-dosena.

La quantia de 5.000 euros es pot modificar mitjançant una ordre del ministre
d’Hisenda i Funció Pública.

6. Els subcontractistes no poden renunciar vàlidament, abans o després de la
seva adquisició, als drets que tinguin reconeguts per aquest article, sense que
sigui aplicable sobre això l’article 1110 del Codi civil.

Article 217. Comprovació dels pagaments als subcontractistes o
subministradors.

1. Les administracions públiques i altres ens públics contractants poden
comprovar el compliment estricte dels pagaments que els contractistes
adjudicataris dels contractes públics, qualificats com a tals a l’article 12, han de
fer a tots els subcontractistes o subministradors que hi participin.



En aquest cas, els contractistes adjudicataris han de remetre a l’ens públic
contractant, quan aquest ho sol·liciti, la relació detallada dels subcontractistes
o subministradors que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva
participació, juntament amb aquelles condicions de subcontractació o
subministrament de cadascun d’ells que guardin una relació directa amb el
termini de pagament. Així mateix, han d’aportar, a sol·licitud de l’ens públic
contractant, el justificant de compliment dels pagaments a aquells una vegada
acabada la prestació dins dels terminis de pagament legalment establerts a
l’article 216 i a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials en allò que li
sigui aplicable. Aquestes obligacions, que en tot cas s’inclouen en els anuncis de
licitació i en els corresponents plecs de condicions o en els contractes, es
consideren condicions especials d’execució, l’incompliment de les quals, a més
de les conseqüències que preveu l’ordenament jurídic, ha de permetre la
imposició de les penalitats que a aquest efecte continguin els plecs, responent
a la garantia definitiva de les penalitats que s’imposin per aquest motiu.



2. Les actuacions de comprovació i d’imposició de penalitats per l’incompliment
que preveu l’apartat 1 són obligatòries per a les administracions públiques i
altres ens públics contractants, en els contractes d’obres i en els contractes de
serveis amb valor estimat que superi els 5 milions d’euros i en què l’import de
la subcontractació sigui igual o superior al 30 per cent del preu del contracte,
en relació amb els pagaments a subcontractistes que hagin assumit
contractualment amb el contractista principal el compromís de realitzar
determinades parts o unitats d’obra.

Mitjançant una ordre del ministre d’Hisenda i Funció Pública, a proposta de
l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació, amb
l’informe previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics, es
pot ampliar l’àmbit dels contractes en què aquestes actuacions de comprovació
i imposició de penalitats que preveu l’apartat 1 siguin obligatòries.



Article 209. EXTINCIÓ DELS CONTRACTES.

Els contractes s’extingeixen pel seu compliment o per resolució, acordada
d’acord amb el que regula aquesta subsecció 5a

Article 210. Compliment dels contractes i recepció de la prestació.

1. El contracte s’entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat,
d’acord amb els termes d’aquest i a satisfacció de l’Administració, la totalitat de
la prestació

2. En tot cas, la seva constatació exigeix per part de l’Administració un acte
formal i positiu de recepció o conformitat dins del mes següent al lliurament o
realització de l’objecte del contracte, o en el termini que es determini en el plec
de clàusules administratives particulars per raó de les seves característiques. A
la Intervenció de l’Administració corresponent se li ha de comunicar, quan això
sigui preceptiu, la data i el lloc de l’acte, per a la seva eventual assistència en
exercici de les seves funcions de comprovació de la inversió.



3. En els contractes s’ha de fixar un termini de garantia
a comptar de la data de recepció o conformitat, transcorregut el qual sense
objeccions per part de l’Administració, llevat dels supòsits en què s’estableixi un
altre termini en aquesta Llei o en altres normes, queda extingida la
responsabilitat del contractista. S’exceptuen del termini de garantia els
contractes en què per la seva naturalesa o característiques no sigui necessari,
cosa que s’ha de justificar degudament en l’expedient de contractació, i
consignar-ho expressament en el plec.

4. Excepte en els contractes d’obres, que es regeixen pel que disposa l’article
243, dins el termini de trenta dies a comptar de la data de l’acta de recepció o
conformitat, s’ha d’acordar si s’escau i quan la naturalesa del contracte ho
exigeixi, i s’ha de notificar al contractista la liquidació corresponent del
contracte, i abonar-li, si s’escau, el saldo resultant. No obstant això, si
l’Administració pública rep la factura amb posterioritat a la data en què té lloc la
recepció esmentada, el termini de trenta dies es compta des que el contractista
la presenti correctament en el registre corresponent en els termes que estableix
la normativa vigent en matèria de factura electrònica.



Si es produeix demora en el pagament del saldo de liquidació, el contractista té
dret a percebre els interessos de demora i la indemnització pels costos de
cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat.

Article 240. Certificacions i abonaments a compte.

1. Als efectes del pagament, l’Administració ha d’expedir mensualment, en els
primers deu dies següents al mes a què corresponguin, certificacions que
comprenguin l’obra executada d’acord amb el projecte durant el període de
temps esmentat, llevat que hi hagi prevenció en contra en el plec de clàusules
administratives particulars; aquests abonaments tenen el concepte de
pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin
en el mesurament final i sense suposar de cap manera aprovació i recepció de
les obres que comprenen.

En aquests abonaments a compte s’ha d’observar el que disposa el paràgraf
segon de l’apartat 2 de l’article 198.



2. El contractista també té dret a percebre abonaments a compte sobre el seu
import per les operacions preparatòries realitzades com ara instal·lacions i
provisió de materials o equips de maquinària pesants adscrits a l’obra, en les
condicions que assenyalin els plecs de clàusules administratives particulars
respectius i de conformitat amb el règim i els límits que amb caràcter general es
determinin reglamentàriament, i ha d’assegurar els dits pagaments mitjançant
la prestació de garantia.

Secció 4a Compliment del contracte d’obres

Article 243. Recepció i termini de garantia.

1. A la recepció de les obres quan finalitzin i als efectes que estableix aquesta
Llei, ha de concórrer un facultatiu designat per l’Administració representant
d’aquesta, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el contractista
assistit, si ho considera oportú, del seu facultatiu.



Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de
contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha
de ser abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte en el
termini que preveu aquesta Llei.

En el cas d’obres amb un valor estimat que superi els dotze milions d’euros en
què les operacions de liquidació i mesurament siguin especialment complexes,
els plecs poden preveure que el termini de tres mesos per aprovar la certificació
final al qual es refereix el paràgraf anterior pot ser ampliat, sempre que no
superi en cap cas els cinc mesos.

2. Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes,
el funcionari tècnic designat per l’Administració contractant i representant
d’aquesta les ha de donar per rebudes i aixecar l’acta corresponent; s’inicia
llavors el termini de garantia.



Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes s’ha de fer constar així en
l’acta, i el director de les obres ha d’assenyalar els defectes observats i detallar
les instruccions necessàries, i fixar un termini per posar-hi remei. Si
transcorregut el termini el contractista no ho ha efectuat, se li pot concedir un
altre termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

3. El termini de garantia s’ha d’establir en el plec de clàusules administratives
particulars atenent la naturalesa i complexitat de l’obra i no pot ser inferior a un
any llevat de casos especials.

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia,
el director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha de
redactar un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest és favorable, el
contractista queda rellevat de tota responsabilitat, tret del que disposa l’article
següent, i s’ha de procedir a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la
liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents
que s’ha d’efectuar en el termini de seixanta dies.



En cas que l’informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a
deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït, durant el
termini de garantia, el director facultatiu ha de dictar les instruccions oportunes
al contractista per a la deguda reparació del que s’ha construït, i concedir-li un
termini per a això durant el qual continua encarregat de la conservació de les
obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de
garantia.

4. No obstant això, en les obres la perdurabilitat de les quals no tingui finalitat
pràctica com les de sondejos i prospeccions que hagin resultat infructuoses o
que per la seva naturalesa exigeixin treballs que excedeixin el concepte de mera
conservació com els de dragatges, no s’ha d’exigir termini de garantia.

5. Poden ser objecte de recepció parcial aquelles parts d’obra susceptibles de
ser executades per fases que puguin ser lliurades a l’ús públic, segons el que
estableix el contracte.



6. Sempre que per raons excepcionals d’interès públic degudament motivades a
l’expedient l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la
seva posada en servei per a l’ús públic, fins i tot sense el compliment de l’acte
formal de recepció, des que concorrin les circumstàncies esmentades es
produeixen els efectes i les conseqüències propis de l’acte de recepció.

Article 211. CAUSES DE RESOLUCIÓ.

1. Són causes de resolució del contracte:

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de 
la personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu 
l’article 98 relatiu a la successió del contractista.

b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 
procediment.

c) El mutu acord entre l’Administració i el contractista.

d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.



En tot cas, el retard injustificat sobre el pla de treballs que estableixen el plec o
el contracte, en qualsevol activitat, per un termini superior a un terç del termini
de durada inicial del contracte, incloses les pròrrogues possibles.

e) La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini
superior al que estableix l’apartat 6 de l’article 198 o l’inferior que s’hagi fixat a
l’empara del seu apartat 8.

f) L’incompliment de l’obligació principal del contracte.
Així mateix, són causes de resolució del contracte l’incompliment de les
obligacions essencials restants sempre que aquestes últimes s’hagin qualificat
com a tal en els plecs o en el document descriptiu corresponent, quan concorrin
els dos requisits següents:

1r Que aquestes respectin els límits que l’apartat 1 de l’article 34 estableix per a
la llibertat de pactes.

2n Que figurin enumerades de manera precisa, clara i inequívoca en els plecs o
en el document descriptiu, i no són admissibles clàusules de tipus general.



g) La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats,
quan no sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles
204 i 205; o quan, encara que es donin les circumstàncies que estableix l’article
205, les modificacions impliquin, aïlladament o conjuntament, alteracions del
preu d’aquest, en una quantia superior, en més o en menys, al 20 per cent del
preu inicial del contracte, a exclusió de l’impost sobre el valor afegit.

h) Les que aquesta Llei assenyali específicament per a cada categoria de
contracte.

i) L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del
contractista als treballadors que estiguin participant en aquesta, o
l’incompliment de les condicions que estableixen els convenis col·lectius en
vigor per a aquests treballadors també durant l’execució del contracte.

2. En els casos en què concorrin diverses causes de resolució del contracte amb
diferents efectes pel que fa a les conseqüències econòmiques de l’extinció, s’ha
de tenir en compte la que hagi aparegut amb prioritat en el temps.



Secció 5a Resolució del contracte d’obres

Article 245. Causes de resolució.

Són causes de resolució del contracte d’obres, a més de les generals de la Llei, 
les següents:

a) La demora injustificada en la comprovació del replantejament.

b) La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre 
mesos.

c) La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de 
l’Administració.

d) El desistiment.



Article 246. Efectes de la resolució.

1. La resolució del contracte dona lloc a la comprovació, mesurament i
liquidació de les obres realitzades d’acord amb el projecte, i fixa els saldos
pertinents a favor o en contra del contractista. És necessària la citació d’aquest,
en el domicili que figuri a l’expedient de contractació, per a la seva assistència a
l’acte de comprovació i mesurament.

2. Si es demora injustificadament la comprovació del replantejament, i dona
lloc a la resolució del contracte, el contractista només té dret per tots els
conceptes a una indemnització equivalent al 2 per cent del preu de
l’adjudicació, IVA exclòs.

3. En el supòsit de desistiment abans de la iniciació de les obres, o de
suspensió de la iniciació per part de l’Administració per un termini superior a
quatre mesos, el contractista té dret a percebre per tots els conceptes una
indemnització del 3 per cent del preu d’adjudicació, IVA exclòs.



4. En cas de desistiment una vegada iniciada l’execució de les obres, o de
suspensió de les obres iniciades per un termini superior a vuit mesos, el
contractista té dret per tots els conceptes al 6 per cent del preu d’adjudicació
del contracte de les obres deixades de realitzar en concepte de benefici
industrial, IVA exclòs; s’entén per obres deixades de realitzar les que resultin de
la diferència entre les reflectides en el contracte primitiu i les seves
modificacions aprovades i les que fins a la data de notificació del desistiment o
de la suspensió s’hagin executat.

5. Quan les obres hagin de ser continuades per un altre empresari o per la
mateixa Administració, amb caràcter d’urgència, per motius de seguretat o per
evitar la ruïna del que s’ha construït, l’òrgan de contractació, una vegada hagi
notificat al contractista la liquidació de les executades, en pot acordar la
continuació, sense perjudici que el contractista pugui impugnar la valoració
efectuada davant el mateix òrgan. L’òrgan de contractació ha de resoldre el que
sigui procedent en el termini de quinze dies.



TÍTOL II PARTS EN EL CONTRACTE

CAPÍTOL I Òrgan de contractació

Article 61. Competència per contractar.

1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual
correspon als òrgans de contractació, unipersonals o col·legiats, que, en virtut
d’una norma legal o reglamentària o una disposició estatutària, tinguin atribuïda
la facultat de subscriure contractes en el seu nom.

2. Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves
competències i facultats en aquesta matèria amb compliment de les normes i
formalitats aplicables en cada cas per a la delegació o desconcentració de
competències, en cas que es tracti d’òrgans administratius, o per a l’atorgament
de poders, quan es tracti d’òrgans societaris o d’una fundació.



Article 62. Responsable del contracte.

1. Independentment de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària
del contracte que figuri en els plecs, els òrgans de contractació han de designar
un responsable del contracte al qual correspon supervisar-ne l’execució i
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat
d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada, dins de l’àmbit de
facultats que aquells li atribueixin. El responsable del contracte pot ser una
persona física o jurídica, vinculada a l’entitat contractant o aliena a ell.

2. En els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte les ha
d’exercir el director facultatiu de conformitat amb el que disposen els articles
237 a 246.

3. En els casos de concessions d’obra pública i de concessions de serveis,
l’Administració ha de designar una persona que actuï en defensa de l’interès
general, per obtenir i per verificar el compliment de les obligacions del
concessionari, especialment pel que fa a la qualitat en la prestació del servei o
de l’obra.



Article 63. Perfil de contractant.

1. Els òrgans de contractació han de difondre exclusivament a través d’Internet
el seu perfil de contractant, com a element que agrupa la informació i els
documents relatius a la seva activitat contractual per tal d’assegurar la
transparència i l’accés públic a aquests. La forma d’accés al perfil de contractant
s’ha de fer constar en els plecs i els documents equivalents, així com en els
anuncis de licitació en tots els casos. La difusió del perfil de contractant no
obsta la utilització d’altres mitjans de publicitat addicionals en els casos en què
així s’estableixi.
L’accés a la informació del perfil de contractant és lliure i no requereix
identificació prèvia. No obstant això, la identificació es pot requerir per accedir
a serveis personalitzats associats al contingut del perfil de contractant com ara
subscripcions, enviament d’alertes, comunicacions electròniques i enviament
d’ofertes, entre d’altres. Tota la informació que contenen els perfils de
contractant s’ha de publicar en formats oberts i reutilitzables, i ha de continuar
accessible al públic durant un període de temps no inferior a 5 anys, sense
perjudici que es permeti l’accés a expedients anteriors davant de sol·licituds
d’informació.



2. El perfil de contractant pot incloure qualssevol dades i documents referents a
l’activitat contractual dels òrgans de contractació. En qualsevol cas, ha de
contenir tant la informació de tipus general que es pot utilitzar per relacionar-se
amb l’òrgan de contractació com els punts de contacte, números de telèfon i de
fax, adreça postal i adreça electrònica, informacions, anuncis i documents
generals, com ara les instruccions internes de contractació i models de
documents, així com la informació particular relativa als contractes que
subscrigui.

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.



b) L’objecte detallat del contracte, la seva durada, el pressupost base de licitació
i l’import d’adjudicació, inclòs l’impost sobre el valor afegit.

c) Els anuncis d’informació prèvia, de convocatòria de les licitacions,
d’adjudicació i de formalització dels contractes, els anuncis de modificació i la
seva justificació, els anuncis de concursos de projectes i de resultats de
concursos de projectes, amb les excepcions que estableixen les normes dels
negociats sense publicitat.

d) Els mitjans a través dels quals, si s’escau, s’ha publicitat el contracte i els
enllaços a aquestes publicacions.

e) El nombre i la identitat dels licitadors participants en el procediment, així
com totes les actes de la mesa de contractació relatives al procediment
d’adjudicació o, en cas que la mesa no actuï, les resolucions del servei o òrgan
de contractació corresponent, l’informe de valoració dels criteris d’adjudicació
quantificables mitjançant un judici de valor de cadascuna de les ofertes, si
s’escau, els informes sobre les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat a
què es refereix l’article 149.4 i, en tot cas, la resolució d’adjudicació del
contracte.



Igualment són objecte de publicació en el perfil de contractant la decisió de no
adjudicar o subscriure el contracte, el desistiment del procediment
d’adjudicació, la declaració de desert, així com la interposició de recursos i la
suspensió eventual dels contractes amb motiu de la interposició de recursos.

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.



5. Han de ser objecte de publicació en el perfil de contractant, així mateix, els
procediments anul·lats, la composició de les meses de contractació que
assisteixin els òrgans de contractació, així com la designació dels membres del
comitè d’experts o dels organismes tècnics especialitzats per aplicar criteris
d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor en els procediments en què
siguin necessaris.

En tot cas, s’ha de publicar el càrrec dels membres de les meses de contractació
i dels comitès d’experts, i no es permeten al·lusions genèriques o
indeterminades o que es refereixin únicament a l’Administració, organisme o
entitat a la qual representin o en la qual prestin els seus serveis.

6. La formalització dels encàrrecs a mitjans propis amb un import superior a
50.000 euros, IVA exclòs, ha de ser objecte, així mateix, de publicació en el
perfil de contractant.



La informació relativa als encàrrecs d’un import superior a 5.000 euros s’ha de
publicar almenys trimestralment. La informació que s’ha de publicar per a
aquest tipus d’encàrrecs ha de ser, almenys, el seu objecte, la durada, les tarifes
aplicables i la identitat del mitjà propi destinatari de l’encàrrec, i els encàrrecs
s’han d’ordenar per la identitat del mitjà propi.

7. El sistema informàtic que suporti el perfil de contractant ha de disposar d’un
dispositiu que permeti acreditar fefaentment el moment d’inici de la difusió
pública de la informació que s’hi inclogui.

8. No es poden publicar determinades dades relatives a la subscripció del
contracte en els supòsits que estableix l’article 154.7.

En tot cas, cada vegada que l’òrgan de contractació decideixi excloure alguna
informació d’acord amb el que disposa el paràgraf anterior, ho ha de justificar
en l’expedient.



Article 64. Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d’interessos.

1. Els òrgans de contractació han de prendre les mesures adequades per lluitar
contra el frau, el favoritisme i la corrupció, i prevenir, detectar i solucionar de
manera efectiva els conflictes d’interessos que puguin sorgir en els
procediments de licitació amb la finalitat d’evitar qualsevol distorsió de la
competència i garantir la transparència en el procediment i la igualtat de tracte
a tots els candidats i licitadors.

2. A aquests efectes, el concepte de conflicte d’interessos abraça, almenys,
qualsevol situació en què el personal al servei de l’òrgan de contractació, que a
més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir
en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interès financer,
econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i
independència en el context del procediment de licitació.

Les persones o entitats que tinguin coneixement d’un possible conflicte
d’interès ho han de posar immediatament en coneixement de l’òrgan de
contractació.



Lei 5/2017.

Art.159

1.4. Els òrgans de contractació, en cas que detectin l'existència d'un conflicte
d'interessos durant la tramitació o execució d'un contracte, ho han de
comunicar a la Comissió d'Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya. Aquesta comissió, amb l'informe previ de l'òrgan competent de la
Generalitat en matèria de contractació pública, ha de determinar si existeix o no
la situació de conflicte d'interessos. S'entén que hi ha conflicte d'interessos
quan es dona alguna de les situacions a què fa referència l'article 24 de la
Directiva 2014/24/UE, sobre contractació pública. S'ha de prestar una atenció
especial als serveis públics de l'àmbit social i sanitari adreçats a les persones.



LLIBRE QUART ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA GESTIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ

TÍTOL I Òrgans competents en matèria de contractació

CAPÍTOL I Òrgans de contractació

Disposició addicional segona. Competències en matèria de contractació en les
entitats locals.

1. Corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals les
competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de
subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes
de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu
valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni,
en tot cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual
quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, incloses les eventuals
pròrrogues, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no
superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del
primer exercici, ni la quantia assenyalada.



2. Corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte
dels contractes esmentats en l’apartat anterior que subscrigui l’entitat local,
quan pel seu valor o durada no corresponguin a l’alcalde o president de l’entitat
local, d’acord amb l’apartat anterior. Així mateix, correspon al Ple aprovar els
plecs de clàusules administratives generals als quals es refereix l’article 121
d’aquesta Llei.

3. En els municipis amb una població inferior a 5.000 habitants, és igualment
competència del Ple autoritzar la redacció i licitació de projectes independents
relatius a cadascuna de les parts d’una obra el període d’execució de la qual
excedeixi el d’un pressupost anual, sempre que aquestes siguin susceptibles
d’utilització separada en el sentit de l’ús general o del servei, o es puguin definir
substancialment.

4. En els municipis de gran població a què es refereix l’article 121 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, les competències
de l’òrgan de contractació que descriuen els apartats anteriors les ha d’exercir la
junta de govern local, sigui quin sigui l’import del contracte o la durada
d’aquest, i el Ple és competent per aprovar els plecs de clàusules
administratives generals.



5. En les entitats locals, és potestativa la constitució de juntes de contractació 
que actuïn com a òrgans de contractació en els contractes d’obres que tinguin 
per objecte treballs de reparació simple, de conservació i de manteniment, en 
els contractes de subministrament que es refereixin a béns consumibles o de 
fàcil deteriorament per l’ús, i en els contractes de serveis quan el seu valor 
estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris de l’entitat, o quan 
superin aquest import les accions estiguin previstes en el pressupost de 
l’exercici a què orrespongui i es portin a terme d’acord amb el que disposen les 
seves bases d’execució.

Correspon al Ple acordar la constitució de les juntes de contractació i 
determinar-ne la composició, i han de formar part d’aquestes necessàriament 
el secretari o el titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció d’assessorament 
jurídic de la corporació, i el seu interventor. Els límits quantitatius, que poden 
ser inferiors als que s’assenyalen en el paràgraf anterior, o els referents a les 
característiques dels contractes en els quals ha  d’intervenir la junta de 
contractació com a òrgan de contractació, 



els ha de determinar en els municipis de gran població la junta de govern local, i
en la resta d’entitats locals el Ple, a proposta de l’alcalde o del president quan
sigui, l’òrgan que tingui atribuïda la competència sobre aquests contractes,
d’acord amb l’apartat 2.

En els casos d’actuació de les juntes de contractació s’ha de prescindir de la
intervenció de la mesa de contractació.

6. En els municipis amb una població inferior a 5.000 habitants, les
competències en matèria de contractació les poden exercir els òrgans que, amb
caràcter de centrals de contractació, es constitueixin tal com preveu l’article 228
d’aquesta Llei, mitjançant acords a aquest efecte.

Així mateix, es poden concertar convenis en virtut dels quals s’encarregui la
gestió del procediment de contractació a les diputacions provincials o a les
comunitats autònomes de caràcter uniprovincial.



En els procediments negociats en què no calgui publicar anuncis de licitació, la
constitució de la mesa és potestativa per a l’òrgan de contractació, tret de si es
fonamenta en l’existència d’una urgència imperiosa prevista per la lletra b) 1r
de l’article 168, en el qual és obligatori constituir la mesa. En els procediments
a què es refereix l’article 159.6, és igualment potestativa la constitució de la
mesa.

2. La mesa de contractació, com a òrgan d’assistència tècnica especialitzada, ha
d’exercir les funcions següents, entre d’altres que li atribueixin aquesta Llei i el
seu desplegament reglamentari:

a) La qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits
previs a què es refereixen els articles 140 i 141 i, si s’escau, acordar l’exclusió
dels candidats o licitadors que no acreditin aquest compliment, amb el tràmit
d’esmena previ.

b) La valoració de les proposicions dels licitadors.



c) Si s’escau, la proposta sobre la qualificació d’una oferta com a anormalment
baixa, amb la tramitació prèvia del procediment a què es refereix l’article 149
d’aquesta Llei.

d) La proposta a l’òrgan de contractació d’adjudicació del contracte a favor del
licitador que hagi presentat la millor oferta, de conformitat amb el que disposa
l’article 145, segons que correspongui d’acord amb el plec de clàusules
administratives particulars que regeixi la licitació.

e) En el procediment restringit, en el diàleg competitiu, en el de licitació amb
negociació i en el d’associació per a la innovació, la selecció dels candidats quan
així ho delegui l’òrgan de contractació, i s’ha de fer constar en el plec de
clàusules administratives particulars.

3. La mesa ha d’estar constituïda per un president, els vocals que es determinin
reglamentàriament, i un secretari.

La composició de la mesa s’ha de publicar en el perfil de contractant de l’òrgan
de contractació corresponent.



4. Els membres de la mesa són nomenats per l’òrgan de contractació.

5. El secretari s’ha de designar entre funcionaris o, si no n’hi ha, un altre tipus
de personal dependent de l’òrgan de contractació, i entre els vocals hi ha de
figurar necessàriament un funcionari dels qui tinguin atribuït legalment o
reglamentàriament l’assessorament jurídic de l’òrgan de contractació i un
interventor o, a falta d’aquests, una persona al servei de l’òrgan de contractació
que tingui atribuïdes les funcions corresponents al seu assessorament jurídic, i
una altra que tingui atribuïdes les relatives al seu control econòmic
pressupostari.

Per resolució del titular de la intervenció general corresponent es poden
acordar els supòsits en què, en substitució de l’interventor, poden formar part
de les meses de contractació funcionaris del centre esmentat habilitats
específicament per a això.



En cap cas poden formar part de les meses de contractació ni emetre informes
de valoració de les ofertes els càrrecs públics representatius ni el personal
eventual. Pot formar part de la mesa personal funcionari interí únicament quan
no hi hagi funcionaris de carrera prou qualificats i així s’acrediti en l’expedient.
Tampoc pot formar part de les meses de contractació el personal que hagi
participat en la redacció de la documentació tècnica del contracte de què es
tracti, excepte en els supòsits a què es refereix la disposició addicional segona.
Les meses de contractació poden, així mateix, sol·licitar l’assessorament de
tècnics o experts independents amb coneixements acreditats en les matèries
relacionades amb l’objecte del contracte. Aquesta assistència ha de ser
autoritzada per l’òrgan de contractació i s’ha de reflectir expressament en
l’expedient, amb referència a les identitats dels tècnics o experts assistents, la
seva formació i la seva experiència professional.



6. Llevat del que disposa l’apartat 1 d’aquest article, la mesa de contractació que
intervingui en el procediment obert simplificat que regula l’article 159 d’aquesta
Llei s’ha de considerar constituïda vàlidament si ho ha fet el president, el
secretari, un funcionari dels qui tinguin atribuït legalment o reglamentàriament
l’assessorament jurídic de l’òrgan de contractació, i un funcionari que tingui
atribuïdes les funcions relatives al seu control econòmic pressupostari.

7. Les lleis de les comunitats autònomes i la legislació de desplegament poden
establir que les meses de contractació puguin exercir també les competències
relatives a l’adjudicació que aquesta Llei atribueix als òrgans de contractació.

Disposició addicional segona.
7. La mesa de contractació ha d’estar presidida per un membre de la corporació
o un funcionari d’aquesta, i n’han de formar part, com a vocals, el secretari o, si
s’escau, el titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció d’assessorament
jurídic, i l’interventor o, si s’escau, el titular de l’òrgan que tingui atribuïdes la
funció de control econòmic pressupostari, així com els altres que designi l’òrgan
de contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al
servei de la corporació, o membres electes d’aquesta, sense que el seu nombre,
en total, sigui inferior a tres.



Els membres electes que, si s’escau, formin part de la mesa de contractació no
poden suposar més d’un terç del total de membres d’aquesta. Ha d’actuar com
a secretari un funcionari de la corporació.

En les entitats locals municipals, mancomunitats i consorcis locals, es poden
integrar en la mesa personal al servei de les corresponents diputacions
provincials o comunitats autònomes uniprovincials.

En cap cas el personal eventual pot formar part de les meses de contractació ni
emetre informes de valoració de les ofertes. Pot formar part de la mesa
personal funcionari interí únicament quan no es disposi de funcionaris de
carrera prou qualificats i així ho acrediti l’expedient.

La composició de la mesa s’ha de publicar en el perfil de contractant de l’òrgan
de contractació corresponent. Es poden constituir meses de contractació
permanents.



Article 327. Mesa especial del diàleg competitiu o del procediment
d’associació per a la innovació.

Per assistir l’òrgan de contractació en els procediments de diàleg competitiu o
d’associació per a la innovació que segueixin les administracions públiques, s’ha
de constituir una mesa amb la composició que s’assenyala a l’apartat 3 de
l’article anterior, a la qual cal incorporar-hi persones especialment qualificades
en la matèria sobre la qual versi el diàleg o l’associació per a la innovació,
designades per l’òrgan de contractació. El nombre d’aquestes persones ha de
ser igual o superior a un terç dels components de la mesa, i participen en les
deliberacions amb veu i vot.



146.2a) En els procediments d’adjudicació, obert o restringit, formalitzats pels
òrgans de les administracions públiques, la valoració dels criteris la quantificació
dels quals depengui d’un judici de valor correspon, en els casos en què sigui
procedent per tenir atribuïda una ponderació més gran que la corresponent als
criteris avaluables de manera automàtica, a un comitè format per experts amb
una qualificació apropiada, que disposi d’un mínim de tres membres, que
poden pertànyer als serveis dependents de l’òrgan de contractació, però en cap
cas no poden estar adscrits a l’òrgan proponent del contracte, al qual
correspon fer l’avaluació de les ofertes; o encarregar-la a un organisme tècnic
especialitzat, degudament identificat en els plecs.

EL COMITE D’EXPERTS



DISPOSICIO ADDICIONAL SEGONA

8. El comitè d’experts a què es refereix la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 146
d’aquesta Llei, per valorar els criteris que depenguin d’un judici de valor, pot
estar integrat en les entitats locals per qualsevol personal funcionari de carrera
o laboral fix amb qualificació apropiada que no hagi participat en la redacció
de la documentació tècnica del contracte de què es tracti. En tot cas, entre
aquest personal ha de formar part un tècnic jurista especialitzat en contractació
pública.

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

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.

5. En els contractes de concessió d’obres i de serveis, l’expedient acreditatiu de
la conveniència i oportunitat de la mesura que exigeix l’article 86.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb el contingut
determinat per reglament, s’ha de tramitar conjuntament amb l’estudi de
viabilitat que regula aquesta Llei.



6. Són aplicables als contractes d’obres les normes sobre supervisió de projectes
que estableix l’article 235. La supervisió la poden efectuar les oficines o unitats
competents de la mateixa entitat contractant o, en el cas de municipis que no
en tinguin, per les de la corresponent diputació provincial o administració
autonòmica uniprovincial. L’acord d’aprovació dels projectes ha de recollir
expressament la referència a la supervisió favorable d’aquell.

7. En els municipis amb una població inferior a 5.000 habitants, en els
contractes d’obres el finançament dels quals excedeixi un pressupost anual, es
poden redactar projectes independents relatius a cadascuna de les parts de
l’obra, sempre que aquestes siguin susceptibles d’utilització separada en el
sentit de l’ús general o del servei, o es puguin definir substancialment.
L’execució de cadascun dels projectes pot ser objecte d’un contracte diferent,
sense perjudici de l’aplicació dels articles 99 i 101.

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
abans correspon al titular de l’òrgan de suport a la junta de govern 9. En els
contractes que tinguin per objecte adquirir béns immobles, l’import de
l’adquisició pot ser objecte d’un ajornament de fins a quatre anys, amb
subjecció als tràmits que preveu la normativa reguladora de les hisendes locals
per als compromisos de despeses futures. Aquest ajornament també es pot
utilitzar per adquirir títols representatius de la titularitat del capital d’entitats
que formin part del sector públic de l’entitat local per a la seva reestructuració.



CAPÍTOL III. ÒRGANS CONSULTIUS

Article 328. Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat.

1. La Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat és l’òrgan específic de
regulació i consulta en matèria de contractació pública del sector públic estatal,
independentment de si les entitats contractants operen en els sectors a què es
refereix la disposició addicional vuitena.

2. La Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat és un òrgan col·legiat
amb composició oberta a la participació del sector privat, adscrit al Ministeri
d’Hisenda i Funció Pública, al qual són aplicables les disposicions relatives a
òrgans col·legiats de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.

La seva composició i règim jurídic s’han d’establir per reglament, tenint en
compte que el president de l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de
la Contractació i un representant de la Comissió Nacional dels Mercats i la
Competència han de formar part d’aquesta com a vocals nats, amb veu però
sense vot.



3. La Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat té les funcions que li
atribueixen aquesta Llei i el seu desplegament reglamentari i, en tot cas, les que
s’assenyalen a continuació:

a) Promoure l’adopció de les normes o mesures de caràcter general que
consideri procedents per millorar el sistema de contractació en els seus
aspectes administratius, tècnics i econòmics.

b) Aprovar recomanacions generals o particulars als òrgans de contractació
que s’han de publicar, si dels estudis sobre contractació administrativa o
d’un contracte particular se’n dedueixen conclusions d’interès per a
l’Administració.

c) Informar sobre les qüestions que se sotmetin a la seva consideració i, amb
caràcter preceptiu, sobre totes les disposicions normatives de rang legal i
reglamentari en matèria de contractació pública de competència estatal.

d) Coordinar el compliment de les obligacions d’informació que imposen les
directives de contractació.



4. Igualment, la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat ha d’elaborar
i remetre a la Comissió Europea cada tres anys un informe referit a tots els
poders adjudicadors estatals, autonòmics i locals que, respecte de la licitació
pública i l’execució dels contractes d’obres, subministraments, serveis, concessió
d’obres i concessió de serveis que estiguin subjectes a regulació harmonitzada,
comprengui, entre d’altres, si escau, les qüestions següents:

a) La informació continguda en l’informe de supervisió a què es refereix
l’apartat 8 de l’article 332 que remeti l’Oficina Independent de Regulació i
Supervisió de la Contractació.

b) Informació sobre el nivell de participació de les PIME en la contractació
pública.

c) Un informe estadístic sobre els contractes públics d’obres, subministraments
i serveis no subjectes a regulació harmonitzada perquè no superen els llindars
que estableixen els articles 20, 21 i 22, fent una estimació del valor agregat total
d’aquests contractes durant el període de què es tracti.



Aquesta estimació es pot basar, en particular, en les dades disponibles en virtut
dels requisits de publicació, o bé en estimacions fetes a partir de mostres.

d) Informació sobre quins són els òrgans encarregats de donar compliment a les
obligacions assumides en virtut del dret de la Unió Europea en matèria de la
contractació pública.

e) Informació sobre les iniciatives adoptades per proporcionar orientació o
ajuda gratuïta en l’aplicació de la normativa de la Unió Europea en matèria de
contractació pública o per donar resposta a les dificultats que plantegi la seva
aplicació, així com per planificar i portar a terme procediments de contractació.

Els informes s’han de remetre a la Comissió Europea durant els quinze dies que
segueixen la seva adopció. La Junta Consultiva ha de fer públic el contingut dels
informes nacionals en el termini d’un mes a comptar des de la seva remissió a la
Comissió Europea, i els ha de publicar en els portals de transparència
corresponents i en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.



5. A tots els efectes, es designa la Junta Consultiva de Contractació Pública de
l’Estat com a punt de referència per cooperar amb la Comissió Europea pel que
fa a l’aplicació de la legislació relativa a la contractació pública. Així mateix, s’ha
d’encarregar de prestar assistència recíproca i de cooperar amb la resta d’estats
membres de la Unió Europea, amb la finalitat de garantir l’intercanvi
d’informació sobre les qüestions que estableix la normativa comunitària, i
assegurar-ne la confidencialitat.

6. La Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat ha de disposar dels
recursos econòmics i humans suficients i adequats per complir les seves
funcions.



Article 329. Comitè de cooperació en matèria de contractació pública.

1. Es crea, en el si de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat, el
Comitè de cooperació en matèria de contractació pública per assumir, en
exercici de les seves competències, compromisos específics en àrees d’acció
comuna de les diferents administracions públiques, d’acord amb els principis de
l’article 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
En particular, entre d’altres, la cooperació té per objecte:

a) Coordinar els criteris d’interpretació que segueixen les administracions
públiques amb relació a les normes de la contractació pública.

b) Elaborar la proposta d’Estratègia nacional de contractació pública que s’ha
de sotmetre a l’aprovació de l’Oficina de Supervisió de la Contractació,
d’acord amb l’apartat 6 a) de l’article 332.

c) Proposar els criteris de selecció d’actuacions de supervisió de la
contractació, així com elaborar una metodologia bàsica comuna per a
aquestes.



d) Supervisar el funcionament de la Plataforma de Contractació del Sector
Públic i del Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector
públic.

e) Analitzar les qüestions relatives a la contractació pública que siguin d’interès
comú; i

f) Recopilar la informació a què es refereixen les lletres b), c), d) i e) de l’apartat
4 de l’article 328, per a la qual cosa poden establir les instruccions necessàries, i
posar-la a disposició de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat.

El Comitè de Cooperació en matèria de contractació pública, així mateix, és
l’encarregat de coordinar l’impuls de la contractació electrònica en l’àmbit del
sector públic i de promoure el compliment dels mandats i objectius de les
directives comunitàries en la matèria.



El Comitè de Cooperació és un òrgan col·legiat que actua en ple o en seccions.
Així mateix, es poden crear en el seu si, per a l’exercici adequat de les seves
funcions, els grups de treball que decideixin el ple o cadascuna de les seccions.
El Ple del Comitè de Cooperació ha d’elaborar un reglament intern de
funcionament.

2. Corresponen al Ple del Comitè de Cooperació l’exercici de les funcions
necessàries per complir els objectius que s’exposen en l’apartat anterior i el
coneixement dels afers que el president consideri en atenció a la seva
importància.

El Ple del Comitè ha d’estar presidit pel director general del Patrimoni de l’Estat
del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, i l’han d’integrar tant representants de
l’Administració General de l’Estat com de les comunitats i ciutats autònomes,
així com de les organitzacions representatives de les entitats locals, en els
termes que es detallen a continuació:



a) En representació de l’Administració General de l’Estat, s’han de nomenar cinc
vocals: un en representació de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, a proposta d’aquesta; un en representació de l’Advocacia General de
l’Estat, a proposta d’aquesta; un en representació de la Direcció General de
Racionalització i Centralització de la Contractació del Ministeri d’Hisenda i
Funció Pública, a proposta d’aquesta; un en representació de la Direcció General
de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats
Locals del Ministeri de Presidència i per a les Administracions Territorials, a
proposta d’aquesta, i el titular de l’òrgan de suport tècnic de la Junta Consultiva
de Contractació Pública de l’Estat al qual corresponguin les matèries referides
en l’apartat 4 de l’article anterior.

Ha de formar part, així mateix, com a vocal nat, el president de l’Oficina
Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació.



b) En representació de les comunitats autònomes i de les ciutats autònomes de
Ceuta i Melilla, integra el Ple un representant designat per cadascuna
d’aquestes. Un dels representants, segons la seva elecció, ha d’ocupar la
vicepresidència del Ple del Comitè.

c) En representació de les entitats locals, un representant de l’associació o
federació d’entitats locals amb més implantació, designat per aquesta.
La secretaria ha de recaure en el titular de la Secretaria de la Junta Consultiva
de Contractació Pública de l’Estat, amb veu però sense vot.

Sense perjudici de la composició que s’ha establert anteriorment, en funció dels
afers que calgui tractar, poden assistir a les reunions del Ple els experts o
representants d’altres ministeris, entitats o organismes que siguin convocats a
aquest efecte.

Així mateix, han de participar en les sessions del Comitè de Cooperació i les
seves seccions, quan sigui procedent, els vocals de l’Oficina Independent de
Regulació i Supervisió de la Contractació, amb veu i sense vot.



Article 330. Òrgans consultius en matèria de contractació pública de les
comunitats autònomes i de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

Els òrgans consultius en matèria de contractació pública que creïn les
comunitats autònomes han d’exercir la seva competència en el seu àmbit
territorial respectiu, en relació amb la contractació de les entitats que integrin el
sector públic autonòmic, i si així ho estableixen les seves normes reguladores,
de les entitats locals incloses en aquest, sense perjudici de les competències de
la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat.

Article 331. Aportació d’informació de les comunitats autònomes i de les
ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

En el marc del principi de lleialtat institucional que regeix les relacions entre les
administracions públiques que preveu amb caràcter bàsic l’article 3 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.



i amb la finalitat que la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat pugui
complir amb les obligacions que estableix l’article 328 respecte a la Comissió
Europea, les comunitats autònomes han de remetre en format electrònic al
Comitè de Cooperació que regula l’article 329, a través dels seus òrgans
competents i respecte dels seus àmbits territorials respectius, la documentació
següent:

a) Un informe comprensiu de totes les qüestions esmentades en les lletres b),
c), d) i e) de l’apartat 4 de l’article 328, amb una periodicitat –almenys– de tres
anys.

b) Un informe comprensiu de les qüestions que preveu l’apartat 7 de l’article
332 amb una periodicitat –almenys– de tres anys.

La documentació remesa ha d’incloure informació referida a les entitats locals
situades en els seus àmbits territorials respectius d’acord amb el que estableix
l’article anterior.



Article 332. OFICINA INDEPENDENT DE REGULACIÓ I SUPERVISIÓ DE LA
CONTRACTACIÓ.

1. Es crea l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació
com a òrgan col·legiat dels que preveu l’article 19 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, amb la finalitat de vetllar per
l’aplicació correcta de la legislació i, en particular, promoure la concurrència i
combatre les il·legalitats, amb relació a la contractació pública. L’Oficina ha
d’actuar en l’exercici de la seva activitat i el compliment dels seus fins amb plena
independència orgànica i funcional.

Ha d’estar integrada per un president i quatre vocals, que no poden sol·licitar ni
acceptar instruccions de cap entitat pública o privada.

Sense perjudici del que s’ha exposat anteriorment, i a efectes purament
organitzatius i pressupostaris, l’Oficina s’adscriu al Ministeri d’Hisenda i Funció
Pública, a través de la Subsecretaria del Departament.



L’Oficina Nacional d’Avaluació que regula l’article 333 s’ha d’integrar en l’Oficina
Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació.

2. Els titulars de la presidència i de les vocalies de l’Oficina Independent de
Regulació i Supervisió de la Contractació han de ser funcionaris de carrera,
inclosos en l’àmbit de l’aplicació del text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pertanyents
al subgrup A1 de l’article 76 del text refós esmentat, que tinguin, almenys, 10
anys d’experiència professional en matèries relacionades amb la contractació
pública.

S’ha d’establir per reglament el nivell administratiu del titular de la presidència i
altres membres de l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la
Contractació, que han d’estar assistits pels òrgans auxiliars que corresponguin al
nivell esmentat.

Durant l’exercici dels seus càrrecs, estan subjectes a la regulació que preveuen
els articles 13, 14 i 15 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici
de l’alt càrrec en l’Administració General de l’Estat.



3. El president i els altres membres de l’Oficina Independent de Regulació i
Supervisió de la Contractació han de ser designats pel Consell de Ministres, a
proposta del ministre d’Hisenda i Funció Pública, per un període improrrogable
de sis anys.

No obstant això, la primera renovació de l’Oficina s’ha de fer de manera parcial
al cap de tres anys del nomenament. Abans que es compleixi el termini indicat,
s’ha de determinar, mitjançant sorteig, els dos vocals que hagin de cessar.
Transcorregut aquest termini, han de quedar en funcions mentre no es
procedeixi a nomenar-ne el successor.

Els membres de l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la
Contractació tenen la condició d’independents i inamovibles durant el període
del seu mandat, i només se’ls pot remoure del seu lloc per les causes següents:



a) Per expiració del seu mandat.

b) Per renúncia acceptada pel Govern.

c) Per pèrdua de la nacionalitat espanyola.

d) Per incompliment greu de les seves obligacions.

e) Per condemna mitjançant sentència ferma a pena privativa de llibertat o
d’inhabilitació absoluta o especial per a ocupació o càrrec públic per raó de
delicte.

f) Per incapacitat sobrevinguda per exercir la seva funció.

La remoció per les causes previstes, excepte expiració i renúncia, l’ha d’acordar
el Govern amb expedient previ.



4. El titular de la presidència de l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió
de la Contractació ha de representar l’òrgan col·legiat i s’ha de relacionar, en el
seu nom, amb les entitats públiques sobre les quals es projectin les seves
actuacions. Igualment s’ha de relacionar amb el Ministeri d’adscripció, a efectes
organitzatius i pressupostaris. Ha de ser vocal nat de la Junta Consultiva de
Contractació Pública de l’Estat i del Comitè de Cooperació en matèria de
contractació pública. En el primer cas, ha d’assistir a les seves sessions amb veu
però sense vot.

El titular de la presidència de l’Oficina ha de remetre a les Corts i al Tribunal de
Comptes un informe anual sobre les actuacions de l’Oficina Independent de
Regulació i Supervisió de la Contractació, i ha de comparèixer a les Corts per
presentar l’informe anual i les seves conclusions, o quan ho sol·licitin les
comissions corresponents del Congrés o el Senat, en relació amb els afers que
formin part del seu àmbit funcional. Aquest informe s’ha de publicar dins del
mes següent a la seva remissió a les Corts i al Tribunal de Comptes.



Els vocals de l’oficina, en la forma que determinin les normes de funcionament
que aprovi l’òrgan col·legiat, han d’assumir responsabilitats funcionals
específiques en matèria de supervisió, en relació amb l’Oficina Nacional
d’Avaluació i de metodologia i formació. En l’exercici d’aquestes funcions, han
de participar en les sessions del Comitè de Cooperació en matèria de
contractació pública i les seves seccions, amb veu però sense vot.

5. Com a òrgan de suport i assessorament a la Presidència de l’Oficina
Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació, es pot crear,
mitjançant reial decret, un consell assessor format per acadèmics, professionals
i tècnics independents de prestigi reconegut en l’àmbit de la contractació de les
administracions públiques.

6. Corresponen a l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la
Contractació les funcions següents:



a) Coordinar la supervisió en matèria de contractació dels poders adjudicadors
del conjunt del sector públic.

b) Vetllar per l’aplicació correcta de la legislació de la contractació pública a
l’efecte de detectar incompliments específics o problemes sistèmics.

c) Vetllar pel compliment estricte de la legislació de contractes del sector
públic i, de manera especial, pel respecte als principis de publicitat i
concurrència i de les prerrogatives de l’Administració en la contractació.

d) Promoure la concurrència en la contractació pública i el seguiment de les
bones pràctiques.

e) Verificar que s’apliquin amb la màxima amplitud les obligacions i bones
pràctiques de transparència, en particular les relatives als conflictes
d’interès, i detectar les irregularitats que es produeixin en matèria de
contractació.



En cas que l’Oficina tingui coneixença de fets constitutius de delicte o infracció
en l’àmbit estatal, autonòmic o local, n’ha de donar trasllat immediat, en funció
de la seva naturalesa, a la fiscalia o òrgans judicials competents, o a les entitats
o òrgans administratius competents, inclosos el Tribunal de Comptes i la
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

7. En exercici de les funcions que preveu l’apartat anterior, l’Oficina
Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació:

a) Ha d’aprovar, a proposta del Comitè de Cooperació en matèria de
contractació pública, L’ESTRATÈGIA NACIONAL DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA
vinculant per al sector públic que preveu l’article 334, que s’ha de dissenyar i
executar en coordinació amb les comunitats autònomes i entitats locals.

b) Pot portar a terme enquestes i investigacions, per a la qual cosa necessita
tenir accés als òrgans i serveis de contractació, que han de facilitar les dades,
documents o antecedents o qualsevol informació que aquella els reclami, llevat
que tinguin caràcter secret o reservat.



c) Pot remetre informes, tenint en compte el resultat de les enquestes i
investigacions i a través del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, a les Corts
Generals o, si s’escau, a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

d) Pot aprovar instruccions i fixar les pautes d’interpretació i d’aplicació de la
legislació de la contractació pública, així com elaborar recomanacions generals
o particulars als òrgans de contractació, si de la supervisió desplegada es
dedueix la conveniència de solucionar algun problema, obstacle o circumstància
rellevant a l’efecte de donar satisfacció als fins justificadors de la creació de
l’Oficina. Les instruccions i les recomanacions s’han de publicar. Sense perjudici
del que disposa l’article 6 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic,
les instruccions de l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la
Contractació són obligatòries per a tots els òrgans de contractació del sector
públic de l’Estat.

e) Pot elaborar estudis relatius a les funcions atribuïdes.



8. L’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació ha
d’elaborar un informe de supervisió i remetre’l a la Junta Consultiva de
Contractació Pública de l’Estat, que s’ha d’integrar en l’informe nacional que es
remet a la Comissió Europea cada tres anys.

Aquest informe ha de comprendre, respecte de la licitació pública i execució
dels contractes d’obres, subministraments, serveis, concessió d’obres i
concessió de serveis que estiguin subjectes a regulació harmonitzada, entre
d’altres, si escau, les qüestions següents:

a) Una relació dels principals incompliments detectats pels òrgans, institucions
i poders amb competència supervisora o jurisdiccional en matèria de
contractació pública.

b) Informació sobre les fonts més freqüents d’aplicació incorrecta de la
legislació de contractació pública o d’inseguretat jurídica.

c) Informació sobre la prevenció, detecció i notificació adequada dels casos de
frau, corrupció, conflicte d’interessos i altres irregularitats greus en la
contractació, així com sobre els problemes de col·lusió detectats.



9. Així mateix, l’Oficina ha d’elaborar UN INFORME ANUAL que reculli les
conclusions derivades de tota l’activitat de supervisió efectuada per les
administracions competents. L’informe ha d’incloure les qüestions a què es
refereix l’apartat anterior i, en particular, una relació expressiva dels principals
incompliments constatats i dels seus òrgans responsables. L’Oficina de
Supervisió ha de remetre aquest informe a la Comissió Europea a través de la
Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat.

Les diferents autoritats de supervisió, designades per les administracions
competents en els seus àmbits territorials respectius, i l’Oficina, que ha de
consolidar tota la informació, han de posar a disposició del públic el resultat del
procés de supervisió, que s’ha de publicar en les plataformes de contractació
corresponents. En tot cas, l’informe de l’Oficina a què es refereix l’incís anterior
l’ha de publicar aquesta en la Plataforma de Contractació del Sector Públic dins
del mes següent a la seva remissió a la Comissió Europea.



10. La Comissió Mixta Congrés-Senat per a les Relacions amb el Tribunal de
Comptes, a través d’una ponència de caràcter permanent que s’ha de constituir
en els termes que disposin els reglaments de les cambres, ha de rebre de
l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació la informació
més àmplia per fer possible el control i la vigilància de la contractació pública i
la participació en les iniciatives de millora normativa que s’adoptin en aquesta
matèria.

11. La funció de supervisió s’ha de fer sense perjudici de les competències que
corresponen a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat com a òrgan
de control de la gestió economicofinancera del sector públic estatal i les que, en
el seu àmbit territorial, corresponguin als òrgans equivalents en l’àmbit
autonòmic i local. A aquests efectes, la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat, i els òrgans equivalents en l’àmbit autonòmic i local, han de remetre
anualment a l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió un informe global,
que s’ha de fer públic dins del mes següent a la seva recepció, amb els resultats
més significatius de la seva activitat de control en la contractació pública.



12. Les comunitats autònomes poden crear les seves pròpies oficines de
supervisió de la contractació.

➢ Real Decreto 256/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real
Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales.

«La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación se
adscribe al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la
Subsecretaría y estará integrada por un presidente con rango de subdirector
general y cuatro vocales que, sin perjuicio de su actuación integrada en el
órgano colegiado para el desarrollo de las funciones que los apartados 6, 7, 8 y
9 del artículo 332 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, atribuyen a la Oficina, serán cada uno titular de una división, con el
nivel de complemento de destino que se les asigne en la relación de puestos de
trabajo y con las siguientes competencias específicas:



a) División de la Oficina Nacional de Evaluación. El vocal titular de esta división
formará parte de dicha Oficina Nacional de Evaluación en los términos
previstos por el artículo 333.2 de la referida Ley de Contratos del Sector
Público y le compete impulsar, coordinar y supervisar el ejercicio por esta
Oficina de las funciones propias que tiene encomendadas.

b) División de la Estrategia Nacional de Contratación, a cuyo vocal titular
corresponderá impulsar la aprobación por la Oficina de la Estrategia
Nacional de Contratación propuesta por el Comité de Cooperación en
materia de contratación pública y la coordinación necesaria con dicho
Comité.

c) División de supervisión de la contratación, a cuyo vocal titular compete el
diseño, ejecución y seguimiento de las funciones de supervisión que
correspondan a la Oficina.



d) División de estudios, profesionalización y formación especializada, cuyo
titular se encargará de impulsar y organizar la cualificación de los empleados
públicos que desarrollan funciones de contratación en las áreas de
especialización jurídica, económica y técnica que requiere la adecuada
cumplimentación de las funciones asociadas a los procedimientos de
contratación pública avanzados. A estos efectos, podrá contar con la
colaboración de instituciones especializadas en formación. Asimismo, le
corresponderá la elaboración de guías, manuales, modelos que faciliten la
labor de los servicios de contratación, en especial a los poderes
adjudicadores de pequeño tamaño.»

Article 333. L’OFICINA NACIONAL D’AVALUACIÓ.

1. L’Oficina Nacional d’Avaluació, òrgan col·legiat integrat en l’Oficina
Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació, té com a finalitat
analitzar la sostenibilitat financera dels contractes de concessions d’obres i
contractes de concessió de serveis, sense perjudici del que estableix el
segon paràgraf de la lletra b) de l’apartat 3.



2. L’Oficina Nacional d’Avaluació ha d’estar presidida pel president de l’Oficina
Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació.

Han de formar part d’aquesta el vocal de l’Oficina Independent de Regulació i
Supervisió de la Contractació que es determini, i un representant amb rang de
subdirector general o equivalent de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, de la Direcció General del Patrimoni de l’Estat i de la Direcció General de
Fons Comunitaris del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. Així mateix, n’han de
formar part dos vocals, un nomenat a proposta de les organitzacions
empresarials representatives dels sectors afectats per la contractació
administrativa, i l’altre, designat entre acadèmics, professionals i tècnics, de
reconegut coneixement i competència en la matèria de la contractació pública,
sense relació directa o indirecta amb les empreses contractistes a què es
refereix el primer apartat d’aquest article. Aquests vocals tenen veu però no vot.



A les reunions de l’Oficina Nacional d’Avaluació en què es tractin informes
referits a una comunitat autònoma que s’hagi adherit a l’Oficina Nacional
d’Avaluació en virtut del que disposa l’apartat següent, hi ha d’assistir un
representant d’aquesta. En el cas de reunions en què es tractin informes de les
corporacions locals, hi ha d’assistir un representant de la federació d’entitats
locals amb més implantació, juntament amb un representant de la mateixa
corporació en cas que es tracti de municipis de gran població a què es refereix
el títol X de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Mitjançant ordre del ministre d’Hisenda i Funció Pública, a proposta de l’Oficina
Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació, amb l’informe previ
de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics, s’ha de determinar
l’organització i el funcionament d’aquella, sense perjudici de la utilització de
mitjans especialitzats complementaris aportats pels òrgans representats en
l’Oficina Nacional d’Avaluació Els membres de l’Oficina Nacional d’Avaluació i el
personal al seu servei no poden, en l’exercici de les seves funcions, sol·licitar ni
acceptar instruccions de cap entitat pública o privada.



3. L’Oficina Nacional d’Avaluació, amb caràcter previ a la licitació dels contractes
de concessió d’obres i de concessió de serveis que han de subscriure els poders
adjudicadors i les entitats adjudicadores, així com altres ens, organismes i
entitats dependents de l’Administració General de l’Estat i de les corporacions
locals, ha d’evacuar l’informe preceptiu en els casos següents:

a) Quan s’efectuïn aportacions públiques a la construcció o a l’explotació de la
concessió, així com qualsevol mesura de suport al finançament del
concessionari.

b) Les concessions d’obres i concessions de serveis en què la tarifa l’assumeixi
totalment o parcialment el poder adjudicador concedent, quan l’import de les
obres o les despeses de primer establiment superi un milió d’euros.
Així mateix, ha d’emetre informe dels acords de restabliment de l’equilibri del
contracte, en els casos que preveuen els articles 270.2 i 290.4 respecte de les
concessions d’obres i concessions de serveis que prèviament hagin estat objecte
d’informe de conformitat amb les lletres a) i b) anteriors o que, sense haver
estat objecte d’informe, suposin la incorporació en el contracte d’algun dels
elements que aquestes preveuen.



L’Oficina Nacional d’Avaluació pot proposar, en atenció als resultats obtinguts de
les actuacions que preveu l’Estratègia nacional de contractació pública, ampliar
l’àmbit d’aplicació d’aquest article a contractes diferents dels que recullen els
paràgrafs anteriors. L’ampliació de l’àmbit s’ha d’aprovar mitjançant ordre del
ministre d’Hisenda i Funció Pública, a proposta de l’Oficina Independent de
Regulació i Supervisió de la Contractació, amb l’informe previ de la Comissió
Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

Cada comunitat autònoma es pot adherir a l’Oficina Nacional d’Avaluació
perquè elabori els informes esmentats o, si ha creat un òrgan o organisme
equivalent, ha de sol·licitar aquests informes preceptius a aquell quan afecti els
seus contractes de concessió.

El Comitè de Cooperació en matèria de contractació pública ha de fixar les
directrius apropiades per assegurar que els informes s’elaboren amb criteris
prou homogenis.



4. Els informes que preveu l’apartat anterior han d’avaluar si la rendibilitat del
projecte, obtinguda en funció del valor de la inversió, les ajudes atorgades, els
fluxos de caixa esperats i la taxa de descompte establerta, és raonable en
atenció al risc de demanda que assumeixi el concessionari. En aquesta avaluació
cal tenir en compte la mitigació que les ajudes atorgades puguin suposar sobre
altres riscos diferents del de demanda, que habitualment hagin de suportar els
operadors econòmics.

En els contractes de concessió d’obres en què qui aboni la tarifa concessional
sigui el poder adjudicador, l’Oficina ha d’avaluar prèviament la transferència del
risc de demanda al concessionari. Si aquest no assumeix completament el risc
esmentat, l’informe ha d’avaluar la raonabilitat de la rendibilitat en els termes
que preveu el paràgraf anterior.

En els acords de restabliment de l’equilibri del contracte, l’informe ha d’avaluar
si les compensacions financeres establertes mantenen una rendibilitat raonable
segons el que disposa el primer paràgraf d’aquest apartat.



5. Els informes preceptius s’han d’evacuar en el termini de trenta dies des de la
sol·licitud del poder adjudicador o una altra entitat contractant o nova aportació
d’informació a què es refereix el paràgraf següent. Aquest termini es pot reduir
a la meitat sempre que en la sol·licitud es justifiquin les raons d’urgència.
Aquests informes s’han de publicar mitjançant la central d’informació
economicofinancera de les administracions públiques dependent del Ministeri
d’Hisenda i Funció Pública, i han d’estar disponibles per a la consulta pública a
través de mitjans electrònics.

L’entitat que formuli la sol·licitud ha de remetre la informació necessària a
l’Oficina, la qual ha d’evacuar el seu informe sobre la base de la informació
rebuda. Si l’Oficina considera que la informació remesa no és suficient, no és
completa o requereix algun aclariment, s’ha de dirigir al poder adjudicador
peticionari perquè li faciliti la informació requerida dins del termini que aquesta
assenyali a aquest efecte. La informació que rebi l’Oficina s’ha de tractar
respectant els límits que regeixen l’accés a la informació confidencial.



6. Si l’Administració o l’entitat destinatària de l’informe s’aparta de les
recomanacions contingudes en un informe preceptiu de l’Oficina, ho ha de
motivar en un informe que s’ha d’incorporar a l’expedient del contracte
corresponent i que s’ha de publicar en el seu perfil de contractant i en la
Plataforma de Contractació del Sector Públic. En el cas de l’Administració
General de l’Estat aquesta publicació s’ha de fer, a més, a través de la central
d’informació economicofinancera de les administracions públiques.

7. L’Oficina ha de publicar anualment una memòria d’activitat.



DECRET 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.
Article 13 bis (Introduït pel DECRET 40/2017, de 2 de maig, de reestructuració
del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i modificat per
l’Ordre VEH/175/2018

L'OFICINA D'AVALUACIÓ DE PARTENARIATS PÚBLICS PRIVATS

1. L'Oficina d'Avaluació de Partenariats Públics Privats, amb la finalitat i les
funcions establertes en la normativa estatal respecte de l'Oficina Nacional
d'Avaluació té la finalitat d'analitzar la sostenibilitat financera de les modalitats
partenarials de contractació pública, inclosos els contractes de concessions
d'obres i de concessions de serveis, en l'àmbit de les administracions públiques
de Catalunya.



2. En tot cas, l'Oficina d'Avaluació de Partenariats Públics Privats ha de fer un
informe amb caràcter preceptiu i previ a la licitació, quan es realitzin
aportacions públiques a la construcció o a l'explotació del contracte, així com
qualsevol mesura de suport al seu finançament, i quan la tarifa sigui assumida
totalment o parcialment pel poder adjudicador contractant, si el valor estimat
del contracte és superior a un milió d'euros.

Així mateix, ha de fer un informe sobre els acords que comportin el
restabliment de l'equilibri econòmic dels contractes que hagin estat objecte
d'informe prèviament per concorre algun dels dos supòsits anteriors o que,
sense haver estat objecte d'informe, suposin la incorporació al contracte
d'alguna de les circumstàncies previstes en aquells supòsits.

3. L'Oficina d'Avaluació de Partenariats Públics Privats està integrada pels
membres següents:

President o presidenta: el secretari o secretària general del Departament
de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.



Vicepresident o vicepresidenta: el secretari o secretària general del
Departament de Territori i Sostenibilitat.

Vocalia:
El director o directora general de Contractació Pública o la persona en qui

delegui.

El director o directora general de Pressupostos o la persona en qui delegui.

El director o directora general de Política Financera, Assegurances i Tresor
o la persona en qui delegui.

El director o directora general de Promoció Econòmica, Competència i
Regulació o la persona en qui delegui.

L'interventor o interventora general o l'interventor o interventora en qui
hagi delegat la seva representació en el plenari de la Junta.



Les persones que representen els departaments de Territori i Sostenibilitat; de
Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies.

Una persona que representa el Departament que licita el contracte de
concessió objecte d'anàlisi.

Secretari o secretària: el cap o la cap de la Secretaria Tècnica de la Junta
Consultiva

4. L'Oficina d'Avaluació de Partenariats Públics Privats pot constituir una
subcomissió per articular la col·laboració d'associacions concessionàries o
associacions empresarials vinculades als contractes de fórmules partenarials.



Article 334. ESTRATÈGIA NACIONAL DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA.

1. L’Estratègia nacional de contractació pública a què es refereixen l’article 332
apartat 7 lletra a) i l’article 333 apartat 3 és l’instrument jurídic vinculant,
aprovat per l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació,
que s’ha de basar en l’anàlisi d’actuacions de contractació efectuades per tot el
sector públic, incloent-hi tots els poders adjudicadors i entitats adjudicadores
compreses en el sector públic estatal, autonòmic o local, així com les d’altres
ens, organismes i entitats pertanyents a aquests que no tinguin la naturalesa de
poders adjudicadors.

Té un horitzó temporal de quatre anys i ha d’abordar, entre d’altres, els
aspectes següents:



a) L’anàlisi de les dades disponibles, en les diferents fonts d’informació
qualitatives i quantitatives: plataformes de contractació nacionals, informació
oberta de la Unió Europea en matèria de contractació pública (TED), informes
d’òrgans de supervisió i control i d’assessorament legal, per elaborar un
diagnòstic de la situació de la contractació pública i proposar mesures
prioritàries per corregir les disfuncions que s’identifiquin.

A aquests efectes, les bases de dades nacionals indicades i els òrgans de
supervisió, control i assessorament corresponents han de facilitar la informació
necessària per elaborar, aprovar i executar l’Estratègia esmentada.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència pot remetre a l’Oficina
Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació les seves propostes en
matèria de contractació pública que afectin la competència, per a la seva
possible inclusió en l’Estratègia nacional de contractació pública.



b) La millora de la supervisió de la contractació pública, coordinant criteris i
metodologies comunes per dur a terme les actuacions de supervisió, i garantint,
en tot cas, el compliment de les obligacions de supervisió imposades per les
directives de contractació pública i per les institucions comunitàries.

Ha de preveure, així mateix, la coherència de les actuacions de seguiment
necessàries per garantir la sostenibilitat financera dels contractes que preveu
l’article 333, per a la qual cosa ha d’incloure les estratègies i la metodologia
adequada per dur a terme l’avaluació amb criteris homogenis, i les regles que
han d’informar els acords d’establiment de l’equilibri econòmic d’aquests
contractes.

c) L’anàlisi dels mecanismes de control de legalitat «ex ante» i «ex post» dels
procediments d’adjudicació de contractes públics i concessions en tot el sector
públic.



S’han de preveure actuacions amb vista a reforçar aquests mecanismes de
control, entre d’altres, mitjançant la definició d’objectius i prioritats, així com la
proposta de reassignació d’efectius encarregats dels controls esmentats.
Igualment, s’han d’analitzar els procediments establerts per identificar les
irregularitats en què es pugui incórrer i el desenvolupament de les mesures
correctores que hagin d’aplicar els responsables de la gestió.

d) L’elaboració de manuals de bones pràctiques o guies que estableixin
recomanacions per aplicar en els procediments de contractació, que permetin
preventivament evitar la possible realització de males pràctiques en aquells.

e) Promoure la professionalització en contractació pública mitjançant
actuacions de formació del personal del sector públic, especialment en les
entitats que no tenen personal especialitzat, mitjançant el disseny d’un pla
específic en matèria de formació en contractació pública i altres actuacions
complementàries de promoció de la professionalització en la contractació
pública.



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

a) Combatre la corrupció i les irregularitats en l’aplicació de la legislació sobre 
contractació pública.

b) Incrementar la professionalització dels agents públics que participen en els 
processos de contractació.

c) Promoure l’eficiència econòmica en els processos d’obtenció de béns, 
serveis i subministraments per al sector públic, i estimular l’agregació de la 
demanda i la utilització adequada de criteris d’adjudicació.

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

e) Utilitzar les possibilitats de la contractació pública per donar suport a 
polítiques ambientals, socials i d’innovació.

f) Promoure la participació de les PIME en el mercat de la contractació pública.



3. Els funcionaris que exerceixin les funcions de supervisió que preveuen les
lletres b) i c) de l’apartat primer d’aquest article gaudeixen d’independència
funcional respecte dels titulars dels òrgans els contractes dels quals supervisin.

Les autoritats, sigui quina sigui la seva naturalesa, els caps o directors d’oficines
públiques, els de les entitats integrants del sector públic i els qui, en general,
exerceixin funcions públiques o duguin a terme la seva feina en aquestes
entitats, han de prestar als funcionaris encarregats de supervisar els contractes
el suport, concurs, auxili i col·laboració que els siguin necessaris, i han de
facilitar la documentació i informació necessària per a aquesta supervisió.

4. Després que el Comitè de cooperació en matèria de contractació pública hagi
elevat la seva proposta d’Estratègia nacional de contractació pública i l’Oficina
Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació l’hagi aprovada,
aquesta s’ha de remetre a la Comissió Europea.



Per la seva banda, el Consell de Ministres, a proposta del Ministeri d’Hisenda i
Funció Pública, n’ha de prendre coneixement i l’ha d’elevar perquè se’n tingui
coneixença a les Corts Generals. Transcorregut un mes des de la remissió a la
Comissió Europea de l’Estratègia aprovada per l’Oficina Independent de
Regulació i Supervisió de la Contractació, se n’ha de fer públic el contingut en la
Plataforma de Contractació del Sector Públic.

5. El Comitè de cooperació en matèria de contractació pública, transcorreguts
els dos primers anys de l’aprovació de l’Estratègia, ha de fer una primera
valoració de la seva aplicació, i es poden modificar o ajustar els aspectes de
l’Estratègia que calgui per tal d’aconseguir els objectius que aquella persegueix.
Després d’això, ha d’elevar aquestes modificacions o ajustos a l’Oficina
Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació perquè els aprovi. Les
modificacions o ajustos s’han de publicar dins del mes següent a la seva
aprovació.



6. Finalitzat l’àmbit temporal de l’Estratègia, el Comitè de cooperació en matèria
de contractació pública ha d’elaborar un informe sobre els resultats de la seva
aplicació. L’informe s’ha de comunicar a l’Oficina Independent de Regulació i
Supervisió de la Contractació i a la Junta Consultiva de Contractació Pública de
l’Estat, que l’ha de remetre a la Comissió Europea i l’ha de comunicar a la
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, i n’ha de fer públic el
contingut en el termini d’un mes des de la seva remissió.

Per la seva banda, el Consell de Ministres, a proposta del Ministeri d’Hisenda i
Funció Pública, ha de prendre coneixement de l’informe i l’ha d’elevar perquè
se’n tingui coneixença a les Corts Generals.

El mateix procediment i amb les mateixes característiques i durada que
s’esmenten en aquest article. La nova Estratègia s’ha d’aprovar en el termini de
sis mesos comptats des que s’adopti l’informe.



7. La primera Estratègia l’ha d’aprovar l’Oficina Independent de Regulació i
Supervisió de la Contractació en el termini de nou mesos des de la publicació
d’aquesta Llei en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

8. En l’àmbit de les comunitats autònomes i de les ciutats autònomes de Ceuta i
Melilla es pot elaborar una estratègia de contractació pública que ha de ser
coherent amb l’estratègia nacional de contractació.



CAPÍTOL IV ELABORACIÓ I REMISSIÓ D’INFORMACIÓ

Article 335. Remissió de contractes al Tribunal de Comptes.

1. Dins dels tres mesos següents a la formalització del contracte, per a l’exercici
de la funció fiscalitzadora, s’ha de remetre al Tribunal de Comptes o òrgan
extern de fiscalització de la comunitat autònoma una còpia certificada del
document en què s’hagi formalitzat aquell, acompanyada d’un extracte de
l’expedient del qual es derivi, sempre que el preu d’adjudicació del contracte o
en el cas d’acords marc, el valor estimat, excedeixi la suma de 600.000 euros,
pel que fa a obres, concessions d’obres, concessions de serveis i acords marc; de
450.000 euros, pel que fa a subministraments, i de 150.000 euros, pel que fa a
serveis i contractes administratius especials.



Així mateix, cal remetre al Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització
de la comunitat autònoma la còpia certificada i l’extracte de l’expedient als
quals es refereix el paràgraf anterior, relatius als contractes basats en un acord
marc i als contractes específics subscrits en el marc d’un sistema dinàmic
d’adquisició, sempre que el preu d’adjudicació del contracte excedeixi en funció
de la seva naturalesa les quanties que s’assenyalen en el paràgraf esmentat.

A més, s’ha de remetre una relació de la resta de contractes subscrits, incloent-
hi els contractes menors, tret dels que siguin d’un import inferior a cinc mil
euros i se satisfacin a través del sistema de bestreta de caixa fixa o un altre
sistema similar per efectuar pagaments menors, en la qual s’ha de consignar la
identitat de l’adjudicatari, l’objecte del contracte i la quantia. Aquestes relacions
s’han d’ordenar per adjudicatari. La remissió la pot fer directament per via
electrònica la Plataforma de Contractació en la qual l’òrgan de contractació
corresponent tingui ubicat el seu perfil del contractant.



2. Igualment s’ha de comunicar al Tribunal de Comptes o òrgan extern de
fiscalització de la comunitat autònoma les modificacions, pròrrogues o
variacions de terminis, les variacions de preu i l’import final, la nul·litat i
l’extinció normal o anormal dels contractes indicats.

3. El que disposen els dos apartats anteriors s’ha d’entendre sense perjudici de
les facultats del Tribunal de Comptes o, si s’escau, dels òrgans de fiscalització
externs corresponents de les comunitats autònomes per reclamar totes les
dades, documents i antecedents que consideri pertinents en relació amb els
contractes de qualsevol naturalesa i quantia.

4. Les comunicacions a què es refereix aquest article les ha d’efectuar l’òrgan de
contractació en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat i d’entitats del
sector públic dependents d’aquesta.

5. La forma i el procediment per fer efectives les remissions a què es refereix
aquest article les pot determinar el Tribunal de Comptes o òrgan extern de
fiscalització de la comunitat autònoma mitjançant les instruccions
corresponents.



Article 336. INFORMES ESPECÍFICS SOBRE ELS PROCEDIMENTS PER ADJUDICAR
ELS CONTRACTES.

1. Els òrgans de contractació HAN DE REDACTAR un informe escrit sobre cada
contracte d’obres, subministraments o serveis o acord marc, subjectes a
regulació harmonitzada, així com cada vegada que estableixin un sistema
dinàmic d’adquisició, que inclogui almenys el següent:

a) El nom i l’adreça del poder adjudicador, i l’objecte i el preu del contracte, de
l’acord marc o del sistema dinàmic d’adquisició;

b) Si s’escau, els resultats de la selecció qualitativa i/o la reducció del nombre
d’ofertes i de solucions, de conformitat amb el que estableix aquesta Llei per
als procediments restringit, de licitació amb negociació, de diàleg competitiu
i d’associació per a la innovació, concretament:

i) Els noms dels candidats o licitadors seleccionats i els motius que en
justifiquen la selecció;

ii) Els noms dels candidats o licitadors exclosos i els motius que en justifiquen
l’exclusió;



c) Els motius pels quals s’hagin rebutjat ofertes considerades anormalment 
baixes;

d) El nom de l’adjudicatari i els motius pels quals s’ha escollit la seva oferta, així 
com, si es coneix, la part del contracte o de l’acord marc que l’adjudicatari tingui 
previst subcontractar amb tercers; i, en cas que n’hi hagi, i si es coneixen en 
aquest moment, els noms dels subcontractistes del contractista principal;

e) Per als procediments de licitació amb negociació i els procediments de diàleg 
competitiu, les circumstàncies que estableixen l’article 167 i l’apartat 3 de 
l’article 172 que justifiquin el recurs a aquests procediments;

f) Pel que fa als procediments negociats sense publicació prèvia, les 
circumstàncies previstes a l’article 168 que justifiquin el recurs al procediment 
esmentat;

g) Si s’escau, els motius pels quals el poder adjudicador hagi decidit no adjudicar 
o subscriure un contracte o un acord marc o hagi renunciat a establir un sistema 
dinàmic d’adquisició;



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

i) Si s’escau, els conflictes d’interessos detectats i les mesures preses respecte a 
això.

j) Si s’escau, la mesures preses en el marc de l’article 70. (Condicions especials 
de compatibilitat.)

Aquest informe no s’exigeix pel que respecta a contractes basats en acords marc 
quan aquests s’hagin subscrit de conformitat amb els apartats 3 i 4.a) de l’article 
221.

En la mesura que l’anunci de formalització del contracte contingui la informació 
requerida en aquest apartat, els poders adjudicadors poden fer referència a 
l’anunci.



2. L’informe, o els seus elements principals, s’ha de remetre a la Comissió
Europea o al Comitè de cooperació en matèria de contractació pública que es
regula a l’article 329, quan el sol·licitin

Disposició addicional trenta-vuitena. No-increment de despeses.

Les mesures incloses en aquesta norma no poden suposar l’increment de
dotacions, ni de retribucions, ni d’altres despeses de personal excepte les
despeses derivades de les funcions atribuïdes en aquesta Llei a la Junta
Consultiva de Contractació Pública de l’Estat i a l’Oficina Independent de
Regulació i Supervisió de la Contractació.


