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ANNEX 3

Mètode de control

Sens perjudici del que estableix la legislació vigent,
el control de les substàncies preferents s’ha de fer pre-
nent en consideració el següent:

1. Les mostres han de ser representatives de la qua-
litat del medi aquàtic en els trams afectats per aboca-
ments que continguin les substàncies esmentades.

2. La freqüència mínima de la determinació de les
concentracions en l’aigua ha de ser mensual. Ara bé,
en les zones on, en el termini d’un any, la mitjana arit-
mètica dels resultats obtinguts per a una substància sigui
significativament inferior a l’objecte de qualitat aplicable,
aquesta freqüència ha de ser trimestral.

3. Tot i el que estableix l’apartat anterior, el control
dels biocides s’ha de fer durant els períodes d’aplicació
i en aquells períodes de més vulnerabilitat del medi
aquàtic.

4. Les determinacions analítiques en sediments i
organismes aquàtics s’han de fer, com a mínim, una
vegada l’any, i aquest control s’ha de fer coincidir també
amb el període de més vulnerabilitat del medi aquàtic.

MINISTERI D’HISENDA

11533 REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2000, de 16
de juny, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de contractes de les administracions públi-
ques. («BOE» 148, de 21-6-2000.)

La disposició final única, apartat 2, de la Llei 53/1999,
de 28 de desembre, per la qual es modifica la Llei 13/1995,
de 18 de maig, de contractes de les administracions
públiques, autoritza el Govern perquè en el termini de
sis mesos a partir de la seva publicació en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» elabori un text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques, amb la inclusió
de la facultat de regularitzar, aclarir i harmonitzar els
textos legals, al qual s’incorporin les modificacions que al
text de la Llei de contractes de les administracions públi-
ques introdueixen la mateixa Llei 53/1999 abans esmen-
tada i la disposició addicional primera de la Llei 9/1996,
de 15 de gener, per la qual s’adopten mesures extraor-
dinàries, excepcionals i urgents en matèria de proveï-
ments hidràulics com a conseqüència de la persistència
de la sequera; l’article 2 de la Llei 11/1996, de 27 de
desembre, de mesures de disciplina pressupostària; els
articles 72, 148 i 149 de la Llei 13/1996, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre
social; l’article 77 de la Llei 66/1997, de 30 de desem-
bre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social;
l’article 56 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social,
i l’article 30 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre,
sobre introducció de l’euro.

D’altra banda, la Decisió de la Comissió Europea
(1999/C 379/08), publicada en el «Diari Oficial de les
Comunitats Europees» número C 379, de 31 de desem-
bre, i reflectida en l’Ordre del ministre d’Hisenda de 10
de febrer de 2000, imposa noves alteracions al text de
la Llei de contractes de les administracions públiques,
perquè a partir de l’1 de gener de 2000 han de ser
substituïdes les xifres que figuren en aquesta Llei, per
a l’aplicació de les directives comunitàries i de l’Acord
sobre contractació pública de l’Organització Mundial del
Comerç, per les xifres que en euros, drets especials de

gir i pessetes s’incorporen a les disposicions assenya-
lades. A més, l’article 30 de la Llei 46/1998, de 17
de desembre, sobre introducció de l’euro, estableix que,
des de l’1 de gener de 1999 fins al 31 de desembre
de l’any 2001, els imports monetaris utilitzats com a
expressions finals en les normes que es dictin a partir
d’aquesta data, han de fer constar a continuació l’import
equivalent a la unitat de compte euro al tipus de con-
versió.

A més, la facultat de regularitzar, aclarir i harmonitzar
els textos legals que es refonen justifica altres modi-
ficacions que s’inspiren en diversos criteris, com ara la
introducció de determinades precisions terminològiques
i aclariments del text que tenen com a finalitat contribuir
a l’aclariment dels seus preceptes, corregint errors de
concordança, ajustant la numeració dels articles i coor-
dinant els preceptes i les remissions i referències entre
articles.

En conseqüència, s’ha elaborat un text refós de la
Llei de contractes de les administracions públiques, que
s’incorpora com a annex a aquest Reial decret legislatiu
i que té com a objecte, en compliment del mandat legal,
recollir les modificacions que han quedat detallades.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Hisenda,
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres en la reunió del dia 16 de juny
de 2000,

D I S P O S O :

Article únic.

S’aprova el text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques que s’insereix a continuació.

Disposició derogatòria única.

Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin a aquesta Llei i, en particular,
les següents:

1. La Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes
de les administracions públiques.

2. La Llei 53/1999, de 28 de desembre, per la qual
es modifica la Llei 13/1995, de 18 de maig, de con-
tractes de les administracions públiques, excepte la dis-
posició addicional segona, que conserva la vigència

3. La disposició addicional primera de la Llei 9/1996,
de 15 de gener, per la qual s’adopten mesures excep-
cionals i urgents en matèria de proveïments hidràulics
com a conseqüència de la persistència de la sequera.

4. L’article 2 de la Llei 11/1996, de 27 de desem-
bre, de mesures de disciplina pressupostària.

5. Els articles 72, 148 i 149 de la Llei 13/1996,
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social.

6. L’article 77 de la Llei 66/1997, de 30 de desem-
bre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

7. L’article 56 de la Llei 50/1998, de 30 de desem-
bre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

Disposició final única.

Aquest Reial decret legislatiu i el text refós que aprova
entren en vigor l’endemà de la seva publicació en el
«Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 16 de juny de 2000.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Hisenda,

CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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ANNEX

Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques

LLIBRE I

Dels contractes de les administracions
públiques en general

TÍTOL I

Disposicions generals

CAPÍTOL I

De l’àmbit d’aplicació de la Llei

Article 1. Àmbit d’aplicació subjectiva.

1. Els contractes que subscriguin les administra-
cions públiques s’han d’ajustar a les prescripcions d’a-
questa Llei.

2. S’entén per administracions públiques als efectes
d’aquesta Llei:

a) L’Administració General de l’Estat.
b) Les administracions de les comunitats autònomes.
c) Les entitats que integren l’Administració local.

3. També han d’ajustar la seva activitat contractual
a aquesta Llei els organismes autònoms en tot cas i
les altres entitats de dret públic amb personalitat jurídica
pròpia, vinculades o dependents de qualsevol de les
administracions públiques, sempre que s’hi donin els
requisits següents:

a) Que hagin estat creades per satisfer específica-
ment necessitats d’interès general que no tinguin caràc-
ter industrial o mercantil.

b) Que es tracti d’entitats l’activitat de les quals esti-
gui majoritàriament finançada per les administracions
públiques o per altres entitats de dret públic, o bé, la
gestió de les quals estigui sotmesa a un control per part
d’aquestes últimes, o els òrgans d’administració, de direc-
ció o de vigilància de les quals estiguin compostos per
membres més de la meitat dels quals siguin nomenats
per les administracions públiques i altres entitats de dret
públic.

4. El que disposen els apartats anteriors s’entén
sens perjudici del que estableix la disposició final pri-
mera.

Article 2. Adjudicació de determinats contractes de
dret privat.

1. Les entitats de dret públic no compreses en l’àm-
bit definit en l’article anterior queden subjectes a les
prescripcions d’aquesta Llei relatives a la capacitat de
les empreses, la publicitat, els procediments de licitació
i les formes d’adjudicació, respecte dels contractes en
què concorrin els requisits següents:

a) Que es tracti de contractes d’obres i de contractes
de consultoria i assistència i de serveis relacionats amb
els primers, sempre que el seu import, exclòs l’impost
sobre el valor afegit, sigui igual o superior a 891.521.645
pessetes (5.358.153 euros equivalents a 5.000.000 de
drets especials de gir), si es tracta de contractes d’obres,
o a 35.660.846 pessetes (214.326 euros equivalents
a 200.000 drets especials de gir), si es tracta de qual-
sevol altre contracte dels esmentats.

b) Que la principal font de finançament dels con-
tractes procedeixi de transferències o d’aportacions de
capital provinents directament o indirectament de les
administracions públiques.

2. Queden subjectes a les prescripcions a què es
refereix l’apartat anterior els contractes d’obres de la
classe 50, grup 502, de la Nomenclatura General d’Ac-
tivitats Econòmiques de les Comunitats Europees (NA-
CE), els de construcció relatius a hospitals, equipaments
esportius, recreatius o de lleure, edificis escolars o uni-
versitaris i a edificis d’ús administratiu, i els contractes
de consultoria i assistència i de serveis que estiguin rela-
cionats amb els contractes d’obres esmentats, quan
siguin subvencionats directament per l’Administració en
més del 50 per 100 del seu import, sempre que aquest,
exclòs l’impost sobre el valor afegit, sigui igual o superior
a 831.930.000 pessetes (5.000.000 d’euros), si es trac-
ta de contractes d’obres, o a 33.277.200 pessetes
(200.000 euros), si es tracta de qualsevol altre contracte
dels esmentats.

Article 3. Negocis i contractes exclosos.

1. Queden fora de l’àmbit d’aquesta Llei:

a) La relació de servei dels funcionaris públics i els
contractes que regula la legislació laboral.

b) Les relacions jurídiques derivades de la prestació,
per part de l’Administració, d’un servei públic que els
administrats tenen la facultat d’utilitzar mitjançant l’a-
bonament d’una tarifa, una taxa o un preu públic d’a-
plicació general als usuaris.

c) Els convenis de co�aboració que subscrigui l’Ad-
ministració General de l’Estat amb la Seguretat Social,
les comunitats autònomes, les entitats locals, els seus
organismes autònoms respectius i les altres entitats
públiques o qualsevol d’aquests entre si.

d) Els convenis de co�aboració que, d’acord amb
les normes específiques que els regulen, subscrigui l’Ad-
ministració amb persones físiques o jurídiques subjectes
al dret privat, sempre que el seu objecte no estigui com-
près en els contractes que regula aquesta Llei o en normes
administratives especials. També queden exclosos d’a-
questa Llei els convenis que siguin conseqüència de l’ar-
ticle 296 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea.

e) Els acords que subscrigui l’Estat amb altres estats
o amb entitats de dret internacional públic.

f) Els contractes de subministrament relatius a acti-
vitats directes dels organismes autònoms de les admi-
nistracions públiques de caràcter comercial, industrial,
financer o anàleg, si els béns sobre els quals versen
han estat adquirits per tal de tornar-los, amb transfor-
mació o sense, al tràfic jurídic patrimonial, d’acord amb
les seves finalitats peculiars, i sempre que aquests orga-
nismes actuïn en l’exercici de competències específiques
que tinguin atribuïdes per la Llei.

g) Els contractes i els convenis derivats d’acords
internacionals subscrits de conformitat amb el Tractat
Constitutiu de la Comunitat Europea, relatius a obres
o subministraments destinats a la realització o l’explo-
tació en comú d’una obra o relatius als contractes que
regula el títol IV, llibre II d’aquesta Llei, destinats a la
realització o l’explotació en comú d’un projecte.

h) Els contractes i els convenis efectuats en virtut
d’un acord internacional subscrit en relació amb l’es-
tacionament de tropes.

i) Els contractes i els convenis efectuats pel pro-
cediment específic d’una organització internacional.

j) Els contractes relatius a serveis d’arbitratge i con-
ciliació.

k) Els contractes relacionats amb la compravenda
i transferència de valors negociables o d’altres instru-
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ments financers i els serveis prestats pel Banc d’Espanya.
També s’entenen exclosos els contractes relacionats
amb la instrumentació d’operacions financeres de qual-
sevol modalitat efectuades per finançar les necessitats
previstes en les normes pressupostàries aplicables, com
ara préstecs, crèdits o altres de naturalesa anàloga, així
com els contractes relacionats amb instruments finan-
cers derivats concertats per cobrir els riscos de tipus
d’interès i de canvi derivats dels anteriors.

2. Els casos que preveu l’apartat anterior es regulen
per les seves normes especials i s’hi han d’aplicar els
principis d’aquesta Llei per resoldre els dubtes i les lla-
cunes que es puguin presentar.

Article 4. Llibertat de pactes.

L’Administració pot concertar els contractes, els pac-
tes i les condicions que consideri convenient, sempre
que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament
jurídic o als principis de bona administració, i ha de com-
plir-los d’acord amb aquests principis, sens perjudici de
les prerrogatives establertes per la legislació bàsica en
favor de l’Administració.

Article 5. Caràcter administratiu i privat dels contractes.

1. Els contractes que subscrigui l’Administració
tenen caràcter administratiu o caràcter privat.

2. Són contractes administratius:

a) Els que tinguin com a objecte directe, conjun-
tament o separadament, l’execució d’obres, la gestió de
serveis públics i la realització de subministraments, els
de consultoria i assistència o de serveis, excepte els con-
tractes compresos en la categoria 6 de l’article 206 refe-
rent a contractes d’assegurances i bancaris i d’inversions
i, dels compresos en la categoria 26 del mateix article,
els contractes que tinguin com a objecte la creació i
la interpretació artística i literària i els d’espectacles.

b) Els que tinguin un objecte diferent dels expressats
anteriorment, però que tinguin una naturalesa adminis-
trativa especial perquè estan vinculats al gir o al tràfic
específic de l’Administració contractant, perquè satisfan
de manera directa o immediata una finalitat pública de
la competència específica de l’Administració contractant
o perquè ho declari una llei.

3. La resta de contractes subscrits per l’Adminis-
tració tenen la consideració de contractes privats i, en
particular, els contractes de compravenda, donació, per-
muta, arrendament i altres negocis jurídics anàlegs sobre
béns immobles, propietats incorporals i valors negocia-
bles, així com els contractes compresos en la categoria 6
de l’article 206, referent a contractes d’assegurances
i bancaris i d’inversions i, dels compresos en la cate-
goria 26 del mateix article, els contractes que tinguin
com a objecte la creació i la interpretació artística i lite-
rària i els d’espectacles.

Article 6. Contractes mixtos.

Quan un contracte administratiu contingui presta-
cions corresponents a un altre contracte o altres con-
tractes administratius d’una classe diferent, cal atenir-se,
per qualificar-los i aplicar les normes que el regulin, al
caràcter de la prestació que tingui més importància des
del punt de vista econòmic.

Article 7. Règim jurídic dels contractes administratius.

1. Els contractes administratius es regeixen, pel que
fa a la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció,

per aquesta Llei i per les seves disposicions de desple-
gament; s’apliquen supletòriament les altres normes de
dret administratiu i, si no n’hi ha, les normes de dret
privat. No obstant això, els contractes administratius
especials, que defineix l’article 5.2, paràgraf b), es
regeixen per les seves pròpies normes amb caràcter
preferent.

2. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és
el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin
entre les parts en els contractes administratius.

Article 8. Contractes administratius especials.

1. Els contractes administratius especials s’adjudi-
quen de conformitat amb el que disposa el llibre I d’a-
questa Llei, sens perjudici del que estableix l’article 7.1.

2. Al plec de clàusules administratives particulars
s’hi ha de fer constar:

a) El caràcter de contractes administratius especials.
b) Les garanties provisionals i definitives.
c) Les prerrogatives de l’Administració a què es refe-

reix l’article 59.1.
d) L’abast de les pròrrogues, sense que es puguin

produir per mutu consentiment tàcit.
e) Les causes específiques de resolució que s’es-

tableixin expressament.
f) La competència de l’ordre jurisdiccional conten-

ciós administratiu per conèixer de les qüestions que es
puguin suscitar en relació amb els contractes.

3. Són causa de resolució, a més de les que estableix
l’article 111, les següents:

a) La suspensió, per una causa imputable a l’Ad-
ministració, de la iniciació del contracte per un termini
superior a sis mesos a partir de la data assenyalada
en el contracte per al seu començament, llevat que en
el plec se n’assenyali un altre d’inferior.

b) El desistiment o la suspensió del contracte per
un termini superior a un any acordada per l’Adminis-
tració, llevat que en el plec se n’assenyali un altre d’in-
ferior.

c) Les modificacions del contracte, encara que
siguin successives, que impliquin, aïlladament o conjun-
tament, alteracions del preu del contracte en una quantia
superior, en més o en menys, al 20 per 100 del preu
primitiu del contracte, exclòs l’impost sobre el valor afe-
git, o representin una alteració substancial d’aquest.

Article 9. Règim jurídic dels contractes privats.

1. Els contractes privats de les administracions
públiques es regeixen, pel que fa a la seva preparació
i adjudicació, en defecte de normes administratives espe-
cífiques, per aquesta Llei i les seves disposicions de des-
plegament i, pel que fa als seus efectes i extinció, per
les normes de dret privat. Als contractes de compra-
venda, donació, permuta, arrendament i altres negocis
jurídics anàlegs sobre béns immobles, propietats incor-
porals i valors negociables se’ls apliquen, en primer lloc,
pel que fa a la seva preparació i adjudicació, les normes
de la legislació patrimonial de les administracions públi-
ques corresponents.

2. Els contractes compresos en la categoria 6 de
l’article 206 referent a contractes d’assegurances i ban-
caris i d’inversions i, dels compresos en la categoria 26
del mateix article, els contractes que tinguin com a objec-
te la creació i la interpretació artística i literària i els
d’espectacles, s’adjudiquen d’acord amb les normes que
contenen els capítols II i III del títol IV, llibre II, d’aquesta
Llei.

3. L’ordre jurisdiccional civil és el competent per
resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts
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en els contractes privats. No obstant això, es consideren
actes jurídics separables els que es dictin en relació amb
la preparació i l’adjudicació del contracte i, en conse-
qüència, poden ser impugnats davant de l’ordre juris-
diccional contenciós administratiu d’acord amb la nor-
mativa reguladora d’aquesta jurisdicció.

CAPÍTOL II

De la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Article 10. Junta Consultiva de Contractació Adminis-
trativa.

1. La Junta Consultiva de Contractació Administra-
tiva és l’òrgan consultiu específic de l’Administració
General de l’Estat, dels seus organismes autònoms i de
les altres entitats públiques estatals, en matèria de con-
tractació administrativa. Està adscrita al Ministeri d’Hi-
senda. La seva composició i el seu règim s’estableixen
per reglament.

2. La Junta Consultiva de Contractació Administra-
tiva promou, si s’escau, les normes o les mesures de
caràcter general que consideri procedents per a la millora
del sistema de contractació en els aspectes adminis-
tratius, tècnics i econòmics.

3. Les comunitats autònomes també poden crear
juntes consultives de contractació administrativa, amb
competències en els seus àmbits territorials respectius.

CAPÍTOL III

Disposicions comunes als contractes
de les administracions públiques

Article 11. Requisits dels contractes.

1. Els contractes de les administracions públiques
s’han d’ajustar als principis de publicitat i concurrència,
llevat de les excepcions que estableix aquesta Llei i, en
tot cas, als d’igualtat i no-discriminació.

2. Són requisits per a la subscripció dels contractes
de les administracions públiques, llevat que aquesta Llei
disposi expressament una altra cosa, els següents:

a) La competència de l’òrgan de contractació.
b) La capacitat del contractista adjudicatari.
c) La determinació de l’objecte del contracte.
d) La fixació del preu.
e) L’existència d’un crèdit adequat i suficient, si del

contracte deriven obligacions de contingut econòmic per
a l’Administració.

f) La tramitació d’expedient, al qual s’han d’incor-
porar els plecs en els quals l’Administració estableixi
les clàusules que han de regir el contracte que s’ha de
subscriure i l’import del pressupost de la despesa.

g) La fiscalització prèvia dels actes administratius
de contingut econòmic, relatius als contractes, en els
termes que preveu la Llei general pressupostària o les
normes pressupostàries corresponents de les diferents
administracions públiques subjectes a aquesta Llei.

h) L’aprovació de la despesa per l’òrgan competent
per fer-ho.

i) La formalització del contracte.

Article 12. Òrgans de contractació.

1. Els ministres i els secretaris d’Estat són els òrgans
de contractació de l’Administració General de l’Estat i

estan facultats per subscriure en el seu nom els con-
tractes, en l’àmbit de la seva competència.

Els representants legals dels organismes autònoms
i altres entitats públiques estatals i els directors generals
de les diferents entitats gestores i dels serveis comuns
de la Seguretat Social, són els òrgans de contractació
d’uns i altres, i els titulars dels departaments ministerials
als quals estiguin adscrits poden fixar la quantia a partir
de la qual cal la seva autorització per a la subscripció
dels contractes.

En els departaments ministerials on coexisteixin diver-
sos òrgans de contractació, la competència per subs-
criure els contractes de subministrament i de consultoria
i assistència i de serveis que afecten l’àmbit de més
d’un òrgan de contractació correspon al ministre, excep-
te en els casos en què la competència s’atribueixi a la
Junta de Contractació i sens perjudici del que disposen
els articles 182, paràgraf g), i 210, paràgraf f), d’aquesta
Llei per a la contractació de béns i serveis declarats
d’uniformitat obligatòria per a la seva utilització espe-
cífica pels serveis d’un determinat departament minis-
terial.

2. No obstant això, l’òrgan de contractació necessita
l’autorització del Consell de Ministres en els supòsits
següents:

a) Quan el pressupost sigui igual o superior
a 2.000.000.000 de pessetes (12.020.242,09 euros).

b) En els contractes de caràcter plurianual quan es
modifiquin els percentatges o el nombre d’anualitats
legalment previstos a què es refereix l’article 61 de la
Llei general pressupostària.

c) Quan el pagament dels contractes es concerti
mitjançant el sistema d’arrendament financer o mitjan-
çant el sistema d’arrendament amb opció de compra
i el nombre d’anualitats superi el que preveu l’arti-
cle 14.4.

En els contractes que, d’acord amb el que preveu
el paràgraf anterior, requereixin l’autorització del Consell
de Ministres, l’autorització s’ha de produir abans de l’a-
provació de l’expedient de contractació que, igual com
l’aprovació de la despesa, correspon a l’òrgan de con-
tractació.

El Consell de Ministres pot reclamar discrecionalment
el coneixement i l’autorització de qualsevol altre con-
tracte. Igualment, l’òrgan de contractació, per mitjà del
ministre corresponent, pot elevar un contracte no com-
près en les lletres precedents a la consideració del Con-
sell de Ministres.

Quan el Consell de Ministres autoritzi la subscripció
del contracte també ha d’autoritzar-ne la modificació
quan sigui causa de resolució i la resolució mateixa, si
s’escau.

3. Les facultats de contractació poden ser objecte
de desconcentració mitjançant reial decret acordat en
Consell de Ministres.

4. Sens perjudici del que disposen els apartats ante-
riors, es poden constituir juntes de contractació en els
departaments ministerials i els seus organismes autò-
noms i les seves entitats de dret públic, com també
a les entitats gestores i els serveis comuns de la Segu-
retat Social, que actuen com a òrgans de contractació,
amb els límits quantitatius o referents a les caracterís-
tiques dels contractes que determini el titular del depar-
tament en els contractes següents:

a) En els contractes d’obres compreses en els parà-
grafs b) i c) de l’article 123.1.

b) En els contractes de subministrament que es refe-
reixin a béns consumibles o de fàcil deteriorament per
l’ús, excepte en els casos que preveu l’article 183.1.
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c) En els contractes de consultoria i assistència i
en els de serveis, excepte en els supòsits que preveu
l’article 199.

d) En els contractes de subministrament, de con-
sultoria i assistència i de serveis, diferents dels atribuïts
a la competència de la Junta d’acord amb les dues lletres
anteriors que afectin més d’un òrgan de contractació,
també excepte en els casos que preveuen els arti-
cles 183.1 i 199.

Les juntes de contractació tenen la composició que
es determini per reglament, i hi ha de figurar neces-
sàriament entre els vocals un funcionari, d’entre els que
tinguin atribuït legalment o reglamentàriament l’asses-
sorament jurídic de l’òrgan de contractació, i un inter-
ventor.

5. Excepcionalment, quan el contracte resulti d’in-
terès per a diversos departaments ministerials i, per raons
d’economia i eficàcia, la tramitació de l’expedient l’hagi
de fer un únic òrgan de contractació, els altres depar-
taments interessats poden contribuir al finançament, en
els termes en què es determini per reglament i amb
respecte a la normativa pressupostària, mitjançant con-
venis o protocols d’actuació.

6. Les autoritats i el personal al servei de les admi-
nistracions públiques que intervinguin en els procedi-
ments de contractació s’han d’abstenir o poden ser recu-
sats, en els termes que preveuen els articles 28 i 29
de la Llei de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

Article 13. Objecte dels contractes.

L’objecte dels contractes ha de ser determinat i la
seva necessitat per a les finalitats del servei públic corres-
ponent s’ha de justificar en l’expedient de contractació.

Article 14. Preu dels contractes.

1. Els contractes han de tenir sempre un preu cert,
que s’ha d’expressar en moneda nacional, sens perjudici
del que disposa la disposició transitòria vuitena, i s’ha
d’abonar al contractista en funció de la prestació real-
ment efectuada i d’acord amb el que s’hagi convingut.
Quan les condicions establertes en el contracte impliquin
pagaments en moneda estrangera s’ha d’expressar, a
més del preu total en moneda nacional, l’import màxim
d’aquella i la classe de divises de què es tracti. En tot
cas, els òrgans de contractació han de cuidar que el
preu dels contractes sigui l’adequat al mercat.

2. Es prohibeix el pagament ajornat del preu en els
contractes, excepte en els supòsits en què el sistema
de pagament s’estableixi mitjançant la modalitat d’arren-
dament financer o mitjançant el sistema d’arrendament
amb opció de compra i en els casos que una llei ho
autoritzi expressament.

3. El finançament dels contractes per l’Administra-
ció s’ha d’ajustar al ritme requerit en l’execució de la
prestació, i amb aquesta finalitat l’òrgan de contractació
ha d’adoptar les mesures que siguin necessàries en el
moment de programar les anualitats i durant el període
d’execució.

4. El que estableix l’apartat 3 d’aquest article no
és aplicable als contractes el pagament dels quals s’es-
tableixi mitjançant la modalitat d’arrendament financer
o d’arrendament amb opció de compra; en aquest cas
el límit màxim per al pagament és de quatre anys a
partir de l’adjudicació del contracte, llevat que s’acordi
un altre límit superior quan així ho autoritzi el Consell
de Ministres.

TÍTOL II

Dels requisits per contractar amb l’Administració

CAPÍTOL I

De la capacitat i la solvència de les empreses

Article 15. Capacitat de les empreses.

1. Poden contractar amb l’Administració les perso-
nes naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin que tenen sol-
vència econòmica, financera i tècnica o professional;
aquest últim requisit és substituït per la classificació
corresponent en els casos en què sigui exigible d’acord
amb aquesta Llei.

En el cas de persones jurídiques dominants d’un grup
de societats, es poden tenir en compte les societats per-
tanyents al grup, a efectes d’acreditació de la solvència
econòmica, financera i tècnica o professional, o de la
classificació corresponent, si s’escau, de la persona jurí-
dica dominant, sempre que aquesta acrediti que té efec-
tivament a la seva disposició els mitjans d’aquestes socie-
tats necessaris per a l’execució dels contractes.

2. La capacitat d’obrar dels empresaris que siguin
persones jurídiques s’acredita mitjançant l’escriptura de
constitució o modificació, si s’escau, inscrita en el Regis-
tre mercantil, quan aquest requisit sigui exigible d’acord
amb la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no
ho és, l’acreditació de la capacitat d’obrar es fa mitjan-
çant l’escriptura o el document de constitució, els esta-
tuts o l’acte fundacional, en què constin les normes per
les quals es regula la seva activitat, inscrits, si s’escau,
al registre oficial corresponent. Quan es tracti d’empre-
saris que no siguin espanyols d’estats membres de la
Comunitat Europea, han d’acreditar que estan inscrits
en un registre professional o comercial quan aquest
registre sigui exigit per la legislació de l’Estat respectiu.
Els altres empresaris estrangers han d’acreditar la seva
capacitat d’obrar amb un informe de la missió diplo-
màtica permanent d’Espanya en l’Estat corresponent o
de l’oficina consular de l’àmbit territorial on radiqui el
domicili de l’empresa.

3. En els casos en què sigui necessari justificar la
solvència econòmica, financera, tècnica o professional,
els òrgans de contractació han de precisar en l’anunci
els criteris de selecció en funció dels mitjans d’acredi-
tació que s’hagin d’utilitzar d’entre els que assenyalen
els articles 16 a 19.

Article 16. Solvència econòmica i financera.

1. La justificació de la solvència econòmica i finan-
cera de l’empresari es pot acreditar per un o diversos
dels mitjans següents:

a) Informe d’institucions financeres o, si s’escau, jus-
tificant de l’existència d’una assegurança d’indemnitza-
ció per riscos professionals.

b) Si es tracta de persones jurídiques, presentació
dels comptes anuals o de l’extracte d’aquests comptes,
en cas que la publicació d’aquests comptes sigui obli-
gatòria en els estats on estiguin establertes.

c) Declaració relativa a la xifra de negocis global
i de les obres, els subministraments, els serveis o els
treballs efectuats per l’empresa en el curs dels tres últims
exercicis.

2. Si per raons justificades un empresari no pot pro-
porcionar les referències so�icitades, pot acreditar la sol-
vència econòmica i financera per qualsevol altra docu-
mentació que sigui considerada suficient per l’Adminis-
tració.



548 Dissabte 8 juliol 2000 Suplement núm. 7

Article 17. Solvència tècnica en els contractes d’obres.

En els contractes d’obres la solvència tècnica de l’em-
presari pot ser justificada per un o diversos dels mitjans
següents:

a) Títols acadèmics i experiència de l’empresari i
dels quadres de l’empresa i, en particular, del respon-
sable o els responsables de les obres.

b) Relació de les obres executades en el curs dels
últims cinc anys juntament amb els certificats de bona
execució per a les més importants.

c) Declaració que indiqui la maquinària, el material
i l’equip tècnic de què disposa l’empresari per a l’exe-
cució de les obres.

d) Declaració sobre els efectius personals mitjans
anuals de l’empresa, que indiqui, si s’escau, el grau d’es-
tabilitat en la feina d’aquest personal i la importància
dels equips directius durant els últims tres anys.

e) Declaració que indiqui els tècnics o les unitats
tècniques, tant si estan integrades a l’empresa com si
no, dels quals disposa per a l’execució de les obres.

Article 18. Solvència tècnica en els contractes de sub-
ministrament.

En els contractes de subministrament la solvència
tècnica dels empresaris s’acredita per un o diversos dels
mitjans següents:

a) Per una relació dels principals subministraments
efectuats durant els últims tres anys, que n’indiqui l’im-
port, les dates i la destinació pública o privada, a la
qual s’han d’incorporar els certificats corresponents
sobre els subministraments.

b) Descripció de l’equip tècnic, mesures emprades
pel subministrador per assegurar la qualitat i els mitjans
d’estudi i investigació de l’empresa.

c) Indicació dels tècnics o de les unitats tècniques,
integrades o no a l’empresa, que participin en el con-
tracte, especialment dels encarregats del control de qua-
litat, com també, si s’escau, el grau d’estabilitat a la feina
del personal integrat a l’empresa.

d) Mostres, descripcions i fotografia dels productes
que s’han de subministrar.

e) Certificacions establertes pels instituts o els ser-
veis oficials o homologats, encarregats del control de
qualitat i que acreditin la conformitat d’articles ben iden-
tificats amb referència a determinades especificacions
o normes.

f) Control efectuat per l’Administració o en nom seu
per un organisme oficial competent de l’Estat en què
està establert l’empresari, sempre que hi hagi acord de
l’organisme esmentat, quan els productes a subministrar
siguin complexos o a títol excepcional hagin de respon-
dre a una finalitat particular; aquest control ha de versar
sobre les capacitats de producció i, si cal, d’estudi i inves-
tigació de l’empresari, així com sobre les mesures empra-
des per l’empresari per controlar la qualitat.

Article 19. Solvència tècnica o professional en els altres
contractes.

En els altres contractes que regula aquesta Llei, la
solvència tècnica o professional dels empresaris s’ha de
valorar tenint en compte els seus coneixements tècnics,
l’eficàcia, l’experiència i la fiabilitat, cosa que es pot acre-
ditar, segons l’objecte del contracte, per un o diversos
dels mitjans següents:

a) Les titulacions acadèmiques i professionals dels
empresaris i del personal de direcció de l’empresa i, en
particular, del personal responsable de l’execució del
contracte.

b) Una relació dels principals serveis o treballs efec-
tuats en els últims tres anys, que n’inclogui l’import, les
dates i els beneficiaris públics o privats.

c) Una descripció de l’equip tècnic i les unitats tèc-
niques que participen en el contracte, tant si estan inte-
grats directament a l’empresa del contractista com si
no, especialment dels responsables del control de qua-
litat.

d) Una declaració que indiqui la mitjana anual de
personal, i que faci esment, si s’escau, del grau d’es-
tabilitat a la feina i la plantilla del personal directiu durant
els últims tres anys.

e) Una declaració del material, les insta�acions i l’e-
quip tècnic de què disposi l’empresari per a la realització
del contracte.

f) Una declaració de les mesures adoptades pels
empresaris per controlar la qualitat, així com dels mitjans
d’estudi i d’investigació de què disposin.

g) Quan es tracti de serveis o treballs complexos
o quan, excepcionalment, hagin de respondre a una fina-
litat especial, un control efectuat per l’òrgan de con-
tractació, o en nom d’aquest òrgan, per un organisme
oficial o homologat competent de l’Estat en què estigui
establert l’empresari, amb l’acord d’aquest organisme
sobre la capacitat tècnica de l’empresari i, si cal, sobre
els mitjans d’estudi i d’investigació de què disposi i sobre
les mesures de control de la qualitat.

Article 20. Prohibicions de contractar.

En cap cas poden contractar amb l’Administració les
persones en qui concorri alguna de les circumstàncies
següents:

a) Haver estat condemnades, mitjançant sentència
ferma, per delictes de falsedat, contra el patrimoni i con-
tra l’ordre socioeconòmic, suborn, malversació, tràfic
d’influències, revelació de secrets, ús d’informació pri-
vilegiada, delictes contra la Hisenda pública i la Seguretat
Social, delictes contra els drets dels treballadors o per
delictes relatius al mercat i als consumidors. La prohibició
de contractar afecta les persones jurídiques els admi-
nistradors o representants de les quals, estant vigent
el seu càrrec o la seva representació, estiguin en la situa-
ció esmentada per actuacions efectuades en nom o en
benefici de les persones jurídiques o en què concorrin
les condicions, les qualitats o les relacions que requereixi
la figura de delicte corresponent per ser-ne subjecte
actiu.

b) Haver estat declarades en fallida, en concurs de
creditors, insolvent fallit en qualsevol procediment o sub-
jecte a intervenció judicial; haver iniciat expedient de
quitament i espera o de suspensió de pagaments o haver
presentat una so�icitud judicial de fallida o de concurs
de creditors, mentre, si s’escau, no siguin rehabilitades.

c) Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin
estat declarats culpables, a la resolució ferma de qual-
sevol contracte subscrit amb l’Administració.

d) Haver estat sancionades amb caràcter ferm per
una infracció greu en matèria de disciplina de mercat,
en matèria professional o en matèria d’integració laboral
de minusvàlids o molt greu en matèria social, d’acord
amb el que disposa la Llei 8/1988, de 7 d’abril, sobre
infraccions i sancions en l’ordre social o en matèria de
seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el
que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre
prevenció de riscos laborals.

e) Que la persona física o els administradors de la
persona jurídica estiguin inclosos en algun dels supòsits
de la Llei 12/1995, d’11 de maig, d’incompatibilitats
dels membres del Govern de la Nació i dels alts càrrecs de
l’Administració General de l’Estat; de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
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servei de les administracions públiques, o que es tracti
de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgà-
nica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general,
en els termes que estableix la mateixa Llei.

La prohibició també afecta els cònjuges, les persones
vinculades amb una relació anàloga de convivència afec-
tiva i descendents de les persones a què es refereix
el paràgraf anterior, sempre que, respecte dels últims,
aquestes persones en tinguin la representació legal.

Les disposicions a què es refereix aquest apartat són
aplicables a les comunitats autònomes i a les entitats
locals en els termes que els siguin aplicables respec-
tivament.

f) No estar al corrent en el compliment de les obli-
gacions tributàries o de Seguretat Social imposades per
les disposicions vigents, en els termes que es determini
per reglament.

g) Haver incorregut en falsedat greu en facilitar a
l’Administració les declaracions exigibles en compliment
de les disposicions d’aquesta Llei o de les seves normes
de desplegament.

h) Haver incomplert les obligacions imposades a
l’empresari pels acords de suspensió de les classificacions
concedides o de la declaració d’inhabilitació per contrac-
tar amb qualsevol de les administracions públiques.

i) Si es tracta d’empresaris no espanyols d’estats
membres de la Comunitat Europea, no estar inscrits, si
s’escau, en un registre professional o comercial en les
condicions previstes per la legislació de l’Estat on estan
establerts.

j) Haver estat sancionat com a conseqüència de l’ex-
pedient administratiu corresponent en els termes que
preveuen l’article 82 de la Llei general pressupostària
i l’article 80 de la Llei general tributària.

k) No estar degudament classificades, si s’escau,
d’acord amb el que disposa aquesta Llei o no acreditar
la solvència econòmica, financera i tècnica o professional
suficient.

Article 21. Procediment per a la seva declaració i efectes.

1. Les prohibicions de contractar que contenen els
paràgrafs b), e), f), i), j) i k) de l’article anterior, les han
d’apreciar de manera automàtica els òrgans de contrac-
tació i subsisteixen mentre concorrin les circumstàncies
que en cada cas les determinen.

La prohibició de contractar per les causes que preveu
el paràgraf a) de l’article anterior, l’han d’apreciar de
manera automàtica els òrgans de contractació. No obs-
tant això, l’abast de la prohibició s’ha de determinar en
el procediment que, de conformitat amb el que disposen
els apartats 2 i 3 d’aquest article, s’ha d’instruir neces-
sàriament.

En els altres supòsits, la prohibició de contractar
requereix la seva declaració prèvia mitjançant un pro-
cediment la resolució del qual ha de fixar expressament
l’Administració a la qual afecta i la durada.

La declaració de la prohibició per contractar en els
supòsits a què es refereixen els paràgrafs a), d), g), h)
i j) de l’article anterior o l’apreciació de la prohibició
en les causes dels paràgrafs b), e) i f) produeix la sus-
pensió de les classificacions que hagin estat concedides
a les empreses durant el termini de durada de la pro-
hibició o mentre subsisteixi la causa que en determini
l’apreciació, sense que, en conseqüència, escaigui la tra-
mitació de l’expedient a què fa referència l’article 33.1.

2. L’abast de la prohibició s’ha d’apreciar tal com
es determini per reglament, atenent, si s’escau, l’exis-
tència de dol o mala fe manifesta en l’empresari i l’entitat
del dany causat als interessos públics i no ha d’excedir
els cinc anys, amb caràcter general, o vuit per a pro-

hibicions que tinguin com a causa l’existència d’una con-
demna mitjançant sentència ferma. En tot cas, cal ate-
nir-se als pronunciaments que sobre aquests aspectes,
en particular sobre la durada de la prohibició de con-
tractar, contingui la sentència o la resolució ferma i, en
aquest cas, les prohibicions de contractar les han d’a-
plicar de manera automàtica els òrgans de contractació.

3. La competència per declarar la prohibició de con-
tractar en els casos previstos en els paràgrafs a), en
cas de condemna per sentència ferma, i d) de l’article
anterior correspon al ministre d’Hisenda, que ha de dictar
resolució a proposta de la Junta Consultiva de Contrac-
tació Administrativa i revesteix caràcter general per a
totes les administracions públiques. En els casos pre-
vistos en els paràgrafs c) i g) de l’article anterior, la com-
petència correspon a l’Administració contractant, i en
el del paràgraf h) del mateix article, a l’Administració
que hagi acordat la suspensió de la classificació o hagi
declarat la prohibició infringida, amb eficàcia limitada
en el seu propi àmbit, i sens perjudici, en cas que aquest
sigui autonòmic o local, de la seva comunicació posterior
a l’Administració General de l’Estat perquè, en vista del
dany causat als interessos públics, declari la prohibició
amb caràcter general.

4. Als efectes de l’aplicació d’aquest article, les auto-
ritats i els òrgans competents han de notificar, a la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa i als òrgans
competents de les comunitats autònomes, totes les san-
cions i les resolucions fermes dictades en els procedi-
ments corresponents, a fi que es puguin instruir els expe-
dients que preveu aquest article i l’article 33.1 o es pugui
adoptar la resolució que escaigui. Així mateix, la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa pot demanar
a les autoritats i als òrgans esmentats totes les dades
i els antecedents que siguin necessaris als mateixos
efectes.

5. La prova, per part dels empresaris, de no estar
inclosos en les prohibicions per contractar amb l’Admi-
nistració que assenyala l’article anterior, en relació amb
les situacions que s’hi indiquen, es pot fer mitjançant
un testimoni judicial o una certificació administrativa
segons els casos, i quan aquest document no pugui ser
expedit per l’autoritat competent, pot ser substituït per
una declaració responsable atorgada davant d’una auto-
ritat administrativa, un notari públic o un organisme pro-
fessional qualificat. Quan es tracti d’empreses d’estats
membres de la Unió Europea i aquesta possibilitat estigui
prevista en la legislació de l’Estat respectiu, també es
pot substituir per una declaració responsable, atorgada
davant d’una autoritat judicial.

Article 22. Efectes de la falta de capacitat, solvència
i de les prohibicions de contractar.

Les adjudicacions de contractes en favor de persones
que no tinguin la capacitat d’obrar o solvència i de les
que estiguin compreses en algun dels supòsits de l’ar-
ticle 20 són nu�es de ple dret. Sens perjudici d’això,
l’òrgan de contractació pot acordar que l’empresari con-
tinuï l’execució del contracte, sota les mateixes clàusules,
pel temps indispensable per evitar perjudicis a l’interès
públic corresponent.

Article 23. Empreses estrangeres no comunitàries.

1. Les persones físiques o jurídiques d’estats no per-
tanyents a la Comunitat Europea, a més d’acreditar que
tenen plena capacitat per contractar i obligar-se d’acord
amb la legislació del seu Estat i la seva solvència eco-
nòmica i financera, tècnica o professional, han de jus-
tificar mitjançant un informe de la missió diplomàtica per-
manent espanyola respectiva, que s’ha d’adjuntar a la
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documentació que es presenti, que l’Estat de procedència
de l’empresa estrangera admet, al seu torn, la participació
d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Admi-
nistració, d’una manera substancialment anàloga.

En els contractes d’obres, de subministrament, de
consultoria i assistència i de serveis, d’una quantia igual
o superior a la que assenyalen els articles 135.1, 177.2
i 203.2, es prescindeix de l’informe sobre reciprocitat
a què es refereix el paràgraf anterior en relació amb
les empreses d’estats signataris de l’Acord sobre con-
tractació pública de l’Organització Mundial de Comerç.

2. Si es tracta de contractes d’obres, a més, cal
que aquestes empreses tinguin oberta una sucursal a
Espanya, amb designació d’apoderats o representants
per a les seves operacions i que estiguin inscrites en
el Registre mercantil.

Article 24. Unions d’empresaris.

1. L’Administració pot contractar amb unions d’em-
presaris que es constitueixin temporalment a aquest
efecte, sense que sigui necessària la seva formalització
en una escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’ad-
judicació al seu favor.

Aquests empresaris queden obligats solidàriament
davant de l’Administració i han de nomenar un repre-
sentant o apoderat únic de la unió amb poders suficients
per exercir els drets i complir les obligacions que derivin
del contracte fins a la seva extinció, sens perjudici de
l’existència de poders mancomunats que puguin atorgar
per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.

La durada de les unions temporals d’empresaris ha
de ser coincident amb la del contracte fins a la seva
extinció.

2. Per als casos en què sigui exigible la classificació
i concorrin en la unió empresaris nacionals, estrangers
no comunitaris o estrangers comunitaris, els dos primers
han d’acreditar la seva classificació i els últims, en defec-
te d’aquesta, la seva solvència econòmica, financera i
tècnica o professional.

CAPÍTOL II

De la classificació i el registre de les empreses

SECCIÓ 1a DISPOSICIONS GENERALS

Article 25. Supòsits de classificació.

1. Per contractar amb les administracions públiques
l’execució de contractes d’obres o de contractes de ser-
veis a què es refereix l’article 196.3, en ambdós casos
per un pressupost igual o superior a 20.000.000 de
pessetes (120.202,42 euros), és requisit indispensable
que l’empresari hagi obtingut prèviament la classificació
corresponent. S’exceptuen d’aquest requisit els contrac-
tes compresos en les categories 6 i 21 de l’article 206
i, dels compresos en la categoria 26 del mateix article,
els contractes que tinguin com a objecte la creació i
la interpretació artística i literària i els d’espectacles.

Aquest requisit també s’exigeix al cessionari d’un con-
tracte en el cas en què hagi estat exigit al cedent.

Per reial decret es pot exceptuar la classificació per
a determinats grups i subgrups dels contractes d’obres
i de serveis en què aquest requisit sigui exigible o acordar
l’exigència de classificació en grups i subgrups dels con-
tractes d’obres, consultoria i assistència i serveis, quan,
segons les disposicions vigents, aquest requisit no sigui
exigible tenint en compte les circumstàncies especials
que concorrin en aquests grups i subgrups.

El límit que estableix el paràgraf primer d’aquest apar-
tat pot ser elevat o disminuït per a cada tipus de contracte

pel ministre d’Hisenda, amb l’audiència prèvia de les
comunitats autònomes d’acord amb les exigències de
la conjuntura econòmica.

2. No obstant el que estableix el paràgraf primer
de l’apartat 1 d’aquest article, per als empresaris no espa-
nyols d’estats membres de la Comunitat Europea és sufi-
cient que acreditin, si s’escau, davant de l’òrgan de con-
tractació corresponent, la seva solvència econòmica i
financera, tècnica o professional, d’acord amb els arti-
cles 16, 17 i 19, així com la seva inscripció al Registre
al qual es refereix l’article 20, paràgraf i), tot això sens
perjudici del que estableix l’article 79.

3. Excepcionalment, quan sigui convenient per als
interessos públics, el Consell de Ministres pot autoritzar
la contractació amb persones que no estiguin classifi-
cades, amb l’informe previ de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa, en l’àmbit de l’Administra-
ció General de l’Estat. En l’àmbit de les administracions
de les comunitats autònomes, aquesta autorització l’han
d’atorgar els òrgans competents.

4. A efectes de la classificació, cal determinar per
reglament, en relació amb l’objecte dels contractes, els
grups generals i els subgrups en què es poden subdividir
els contractes d’acord amb la seva naturalesa peculiar.

5. Quan, tramitat un procediment d’adjudicació d’un
contracte als quals es refereix l’apartat 1 d’aquest article,
no hi hagi concorregut cap empresa classificada, l’òrgan
de contractació pot excloure el requisit de classificació
prèvia en el procediment següent que es convoqui per
a l’adjudicació del mateix contracte, amb precisió en
el plec de clàusules administratives particulars i en l’a-
nunci, si s’escau, dels criteris de selecció en funció dels
mitjans d’acreditació que hagin de ser utilitzats d’entre
els especificats en els articles 16 a 19 d’aquesta Llei.

Article 26. Excepcions de classificació i certificats
comunitaris de classificació.

1. En els casos de l’article 11 de la Llei orgànica
11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària, no
és exigible la classificació com a contractistes a les uni-
versitats per ser adjudicatàries de contractes amb les
administracions públiques.

2. Els certificats de classificació o de documents
similars que hagin estat expedits per estats membres
de la Comunitat Europea en favor dels seus empresaris
constitueixen una presumpció de capacitat davant els
diferents òrgans de contractació en relació amb els parà-
grafs b) i c) de l’article 16.1; paràgrafs b) i d) de l’ar-
ticle 17; paràgraf a) de l’article 18; paràgraf a) de l’ar-
ticle 19 i paràgrafs a), b), d) i i) de l’article 20.

Article 27. Criteris de classificació.

La classificació de les empreses s’ha de fer d’acord
amb les seves característiques fonamentals determina-
des segons el que estableixen els articles 16, 17, 18
i 19 i ha d’indicar la categoria dels contractes a l’ad-
judicació dels quals puguin concórrer o optar per raó
del seu objecte i la seva quantia.

Article 28. Competència per a la classificació.

1. Els acords sobre classificació i revisió de clas-
sificacions els adopta la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa del Ministeri d’Hisenda, per mitjà de
comissions classificadores que, per delegació permanent
de la Junta, han d’entendre de tots els expedients que
es relacionin amb la classificació de les empreses;
aquests acords produeixen efectes davant de qualsevol
òrgan de contractació. Les comissions classificadores,
la composició de les quals s’ha de determinar per regla-
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ment, estan integrades pels representants de l’Adminis-
tració i de les organitzacions empresarials més repre-
sentatives en els diferents sectors afectats per la con-
tractació administrativa.

2. Els acords de classificació i revisió adoptats per
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
poden ser objecte de recurs d’alçada davant del ministre
d’Hisenda.

3. Els acords sobre classificació i revisió de clas-
sificacions per als contractes que subscriguin els òrgans
de contractació de les comunitats autònomes, els seus
organismes autònoms i altres entitats públiques, els
poden adoptar els òrgans corresponents d’aquestes
comunitats, respecte de les empreses domiciliades al
seu territori, i han d’aplicar les mateixes regles i els
mateixos criteris que estableixen aquesta Llei i les seves
disposicions de desplegament.

Perquè aquests acords tinguin efectes davant dels
òrgans de contractació de l’Administració General de
l’Estat o de comunitats autònomes diferents de les que
els adopta han de ser objecte d’inscripció en el Registre
oficial d’empreses classificades a què es refereix l’apar-
tat 1 de l’article 34.

4. En relació amb els contractes que subscriguin
els òrgans de contractació de les entitats locals, els seus
organismes autònoms i altres entitats públiques, tenen
efecte les classificacions acordades per la Junta Con-
sultiva de Contractació Administrativa del Ministeri d’Hi-
senda, per la comunitat autònoma respectiva o per una
altra comunitat autònoma, sempre que, en aquest últim
cas, s’hagi fet la inscripció a què es refereix l’apartat
anterior en el Registre oficial d’empreses classificades.

Article 29. Durada i revisió de les classificacions.

La classificació de les empreses s’ha d’acordar per
un termini de dos anys i s’efectua en funció dels elements
personals, materials, econòmics i tècnics de què disposin
respecte de l’activitat en què la so�icitin i, si s’escau,
de l’experiència en treballs efectuats directament en l’úl-
tim quinquenni.

Les classificacions acordades són revisables a petició
dels interessats o d’ofici per l’Administració quan deixin
de ser actuals les bases preses per establir-les.

Article 30. Denegació de classificacions.

Es pot denegar la classificació de les empreses de
les quals, tenint en compte les persones que les regeixen
o altres circumstàncies, es pugui presumir que són una
continuació, transformació, fusió o successió d’altres
empreses respecte de les quals se n’hagi acordat la sus-
pensió de la classificació o la inhabilitació per contractar
de conformitat amb el que disposen els articles 20 i 21.

Article 31. Classificació de les unions d’empresaris.

1. Les unions temporals d’empresaris, a què es refe-
reix l’article 24, han de ser classificades tal com es deter-
mini per reglament, mitjançant l’acumulació de les carac-
terístiques de cadascun dels que integren la unió tem-
poral expressades en les seves classificacions respec-
tives.

2. En tot cas, és requisit bàsic per a l’acumulació
d’aquestes característiques que totes les empreses que
concorrin en la unió temporal hagin obtingut prèviament
la classificació com a empresa d’obres o de serveis, en
relació amb el contracte a què optin, sens perjudici del
que estableix l’article 25.2 per als empresaris no espa-
nyols d’estats membres de la Comunitat Europea.

Article 32. Comprovació dels elements de la classifi-
cació.

1. La Junta Consultiva de Contractació Administra-
tiva pot so�icitar, en qualsevol moment, a les empreses
classificades o pendents de classificació els documents
que consideri necessaris per comprovar les declaracions
i els fets manifestats en els expedients que tramiti.

2. També pot so�icitar informes de qualsevol dels
òrgans de les administracions públiques sobre aquests
aspectes.

SECCIÓ 2a DE LA SUSPENSIÓ DE LES CLASSIFICACIONS

Article 33. Suspensió de les classificacions.

1. El ministre d’Hisenda, a proposta de la Junta Con-
sultiva de Contractació Administrativa i amb la formació
prèvia d’un expedient administratiu amb audiència de
l’interessat, pot disposar la suspensió de les classifica-
cions acordades.

2. És causa de suspensió per un temps no superior
a un any la infracció greu de les condicions establertes
en el contracte que no donin lloc a resolució.

3. Són causes de suspensió per un temps no supe-
rior a cinc anys les següents:

a) Cometre falsedat greu en les informacions o
declaracions als òrgans competents de l’Administració,
per la naturalesa del contracte, o a la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa.

b) Incórrer en els supòsits que preveuen els parà-
grafs a), c), d) i j) de l’article 20.

c) Haver exigit al contractista consultor el pagament
de les indemnitzacions que preveuen els articles 218
i 219 o les normes respectives d’altres administracions
públiques.

4. Produeixen la suspensió indefinida, mentre sub-
sisteixin, les causes següents:

a) La disminució notòria i continuada de les garanties
financeres, econòmiques o tècniques de l’empresari que
facin perillosa per als interessos públics la seva co�abo-
ració amb l’Administració, sens perjudici que hagi tingut
lloc la revisió de classificacions acordades anteriorment.

b) Incórrer en algun dels supòsits que preveu el parà-
graf b) de l’article 20.

c) Que l’empresari estigui inclòs en alguna de les
circumstàncies que assenyalen els paràgrafs e) i f) de
l’article 20.

5. En la suspensió de la classificació d’empresaris
que siguin persones jurídiques, per les causes d’origen
processal penal que preveu aquesta Llei, s’ha de tenir
en compte el que disposa el segon paràgraf de l’arti-
cle 20, paràgraf a).

6. La suspensió de la classificació implica la pèrdua
de tots els drets que en derivin mentre subsisteixi la
suspensió.

7. Quan la classificació hagi estat acordada per un
òrgan de les comunitats autònomes, a l’empara del que
disposa l’article 28.3, la suspensió de les classificacions
per les causes i amb els efectes que preveu aquest article
també correspon als òrgans de la comunitat autònoma.

8. Per a l’efectivitat dels acords de suspensió de
les classificacions d’empreses, l’Administració de l’Estat
i les de les comunitats autònomes s’han de donar
coneixement mutu dels acords adoptats i han de procedir
a publicar-los en el «Butlletí Oficial de l’Estat» o en els
respectius diaris oficials en la forma que es determini
per reglament.
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SECCIÓ 3a DEL REGISTRE OFICIAL D’EMPRESES CLASSIFICADES

Article 34. Registre oficial d’empreses classificades.

1. El Registre oficial d’empreses classificades depèn
del Ministeri d’Hisenda. L’accés al Registre és públic.

Aquest Registre el porta la Junta Consultiva de Con-
tractació Administrativa i s’hi han d’inscriure tots els
empresaris que hagin estat classificats per la Junta amb
les finalitats que estableix aquesta Llei.

A la inscripció s’ha d’expressar el contingut de la clas-
sificació respectiva, així com totes les incidències que
es produeixin durant la seva vigència.

2. Les comunitats autònomes també poden crear els
seus propis registres oficials d’empreses classificades.

3. Als efectes del que preveu l’apartat 3 de l’ar-
ticle 28, les comunitats autònomes que pretenguin donar
efecte general als seus acords de classificació i revisió
de les classificacions, han de remetre els expedients res-
pectius a la Comissió de Classificació que correspongui
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa,
que, pel procediment i dins del termini que s’estableixin
per reglament, ha de dictar un acord sobre la seva ins-
cripció o denegació, que ha de ser notificat a l’empresa
i a la comunitat autònoma.

El desplegament reglamentari a què es refereix el
paràgraf anterior ha d’establir, amb caràcter previ a l’a-
dopció de l’acord denegatori per la Comissió de Clas-
sificació de la Junta Consultiva de Contractació Admi-
nistrativa, un tràmit específic perquè la comunitat autò-
noma pugui formular observacions i aportar justificacions
sobre l’acord de classificació adoptat i que es pretén
que tingui efectes davant d’òrgans de contractació de
l’Administració General de l’Estat o de comunitats autò-
nomes diferents.

En cap cas l’acord denegatori de la Comissió de Clas-
sificació de la Junta Consultiva de Contractació Admi-
nistrativa es pot basar en motius diferents del fet que
la Comunitat Autònoma no hagi aplicat les regles i els
criteris a què es refereix l’apartat 3 de l’article 28.

4. El Registre oficial d’empreses classificades
dependent del Ministeri d’Hisenda i els registres oficials
d’empreses classificades de les comunitats autònomes,
en l’exercici de la seva activitat i en les seves relacions
recíproques, han de proporcionar a les altres adminis-
tracions la informació que aquestes requereixin sobre
el contingut dels registres respectius.

CAPÍTOL III

De les garanties exigides per als contractes
amb l’Administració

SECCIÓ 1a DE LA PRESTACIÓ DE LES GARANTIES

SEGONS LES DIFERENTS CLASSES DE CONTRACTES

Article 35. Garanties provisionals.

1. En els contractes compresos en aquesta Llei és
requisit necessari per comparèixer en els procediments
oberts o restringits d’una quantia igual o superior a la
que fixen els articles 135.1, 177.2 i 203.2, segons el
tipus de contracte de què es tracti, acreditar la cons-
titució prèvia, a disposició de l’òrgan de contractació
corresponent, d’una garantia provisional equivalent al 2
per 100 del pressupost del contracte; s’entén com a
tal l’establert per l’Administració com a base de la lici-
tació, excepte en els casos en què no s’hagi fet prèvia
fixació del pressupost, en què l’ha de determinar esti-
mativament l’òrgan de contractació. Aquesta garantia
ha de ser constituïda:

a) En metà�ic o en valors públics o privats, amb
subjecció, en cada cas, a les condicions establertes per

reglament. El metà�ic, els valors o els certificats corres-
ponents s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits
o a les seves sucursals o a les caixes o establiments
públics equivalents de les comunitats autònomes o enti-
tats locals en la forma i amb les condicions que s’es-
tableixin per reglament.

b) Mitjançant un aval prestat, en la forma i les con-
dicions reglamentàries, per algun dels bancs, caixes d’es-
talvis, cooperatives de crèdit, establiments financers de
crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per
operar a Espanya i presentat davant de l’òrgan de con-
tractació corresponent.

c) Per contracte d’assegurança de caució subscrit
en la forma i les condicions que s’estableixin per regla-
ment, amb una entitat asseguradora autoritzada per ope-
rar en el ram de caució, i s’ha de lliurar el certificat
del contracte a l’òrgan de contractació corresponent.

Als contractes d’una quantia inferior a la que asse-
nyala aquest apartat, així com en els contractes admi-
nistratius especials i en els contractes privats, l’exigència
de garantia provisional és potestativa per a l’òrgan de
contractació.

2. La garantia provisional ha de ser tornada als inte-
ressats immediatament després de la proposta d’adju-
dicació del contracte en els casos en què la forma d’ad-
judicació sigui la subhasta, o de l’adjudicació, quan sigui
per concurs. La garantia ha de ser retinguda a l’empresari
inclòs en la proposta d’adjudicació o a l’adjudicatari i
confiscada a les empreses que retirin injustificadament
la seva proposició abans de l’adjudicació.

3. En els casos de presumpció de temeritat, a què
es refereixen els articles 83.2, paràgraf b), i 86.3 ha
de ser retinguda la garantia als empresaris compresos
en la presumpció, així com al millor postor o al que
presenti l’oferta més avantatjosa dels que no ho estiguin,
fins que es dicti l’acord d’adjudicació.

4. En cas de no formalització del contracte per cau-
ses imputables al contractista, cal atenir-se al que dis-
posa l’article 54.

5. En el procediment negociat quan se so�iciti l’o-
ferta d’algun o d’alguns empresaris, sigui quina sigui la
quantia del contracte, l’òrgan de contractació pot exi-
gir-los la constitució d’una garantia provisional que té
efectes fins al moment de l’adjudicació.

6. La constitució de la garantia global a què es refe-
reix l’apartat 2 de l’article següent eximeix de la cons-
titució de la garantia provisional, i la global produeix
els efectes inherents a la provisional.

Article 36. Garanties definitives, especials i comple-
mentàries.

1. Els adjudicataris dels contractes que regula
aquesta Llei estan obligats a constituir una garantia defi-
nitiva per l’import del 4 per 100 de l’import d’adjudicació,
a disposició de l’òrgan de contractació, sigui quin sigui
el procediment i la forma d’adjudicació del contracte,
que s’ha de constituir:

a) En la mateixa classe de béns i en els establiments
que assenyala l’apartat 1, paràgraf a), de l’article anterior.

b) Mitjançant un aval prestat en la forma i les con-
dicions reglamentàries, per les entitats indicades a l’a-
partat 1, paràgraf b), de l’article precedent i constituït
en els establiments que assenyala l’apartat 1, paràgraf a),
del mateix article.

c) Per contracte d’assegurança de caució subscrit
en la forma i les condicions que es determinin per regla-
ment, amb les entitats esmentades a l’apartat 1, parà-
graf c), de l’article anterior, i s’ha de lliurar la pòlissa
en els establiments que assenyala l’apartat 1, paràgraf a),
del mateix article.
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Quan el preu del contracte es determini en funció
de preus unitaris, l’import de la garantia que s’ha de
constituir és del 4 per 100 del pressupost base de
licitació.

En els contractes privats és facultativa per a l’òrgan
de contractació l’exigència de la garantia definitiva.

2. Alternativament al que estableix l’apartat ante-
rior, el contractista pot constituir una garantia global amb
referència a tots els contractes que subscrigui amb una
Administració pública o amb un o diversos òrgans de
contractació sense especificació singular per a cada con-
tracte, en alguna de les modalitats que preveuen els
paràgrafs b) i c) de l’article 35.1.

La garantia global ha de ser dipositada a la Caixa
General de Dipòsits o a les seves sucursals enquadrades
en les delegacions provincials d’Hisenda o a les caixes
o els establiments públics equivalents de les comunitats
autònomes o entitats locals contractants, segons l’Ad-
ministració davant la qual ha de tenir efecte.

La garantia global ha de respondre, en tots els con-
tractes que se subscriguin o estiguin subscrits amb una
Administració pública o amb un o diversos òrgans de
contractació, genèricament i permanentment, del man-
teniment de les proposicions i de la formalització del
contracte, en el cas de garantia provisional, fins al 2
per 100 del pressupost del contracte, i en el cas de
garantia definitiva, del compliment per l’adjudicatari de
les obligacions de tots els contractes fins al 4 per 100,
o un percentatge més elevat que escaigui segons aques-
ta Llei, de l’import d’adjudicació o del pressupost base
de licitació, quan el preu es determini en funció de preus
unitaris, sens perjudici que la indemnització de danys
i perjudicis a favor de l’Administració que, si s’escau,
es pugui produir, s’exerceixi sobre la resta de la garantia
global.

La caixa o l’establiment corresponent, a efectes de
la constitució de garanties i a so�icitud dels interessats,
ha d’emetre una certificació on consti l’existència de la
garantia global i la seva suficiència en el termini màxim
de tres dies hàbils des de la presentació de la so�icitud
de l’interessat, i s’ha d’immobilitzar l’import de la garantia
a constituir. En el cas de garanties provisionals, si el
so�icitant no resulta adjudicatari, es deixa sense efecte
la immobilització i, si no, s’incrementa fins que cobreixi
l’import de la garantia definitiva, especial o complemen-
tària corresponent, sens perjudici del reajustament que
pertoqui en els termes de l’article 42 d’aquesta Llei. En
el cas de garanties definitives, una vegada produït el
venciment del termini de garantia i complert satisfac-
tòriament el contracte o resolt aquest sense culpa del
contractista, s’ha d’alliberar el saldo immobilitzat.

El que disposa aquest apartat s’entén sens perjudici
de les regles generals d’aquesta Llei relatives a respon-
sabilitat de les garanties, cance�ació o devolució d’a-
questes en relació amb la immobilització o la confiscació
de l’import de les garanties respectives.

3. En casos especials l’òrgan de contractació pot
establir en el plec de clàusules administratives particulars
que, a més de la garantia a què es refereix l’apartat
primer, se’n presti una de complementària que no pot
superar el 6 per 100 de l’import d’adjudicació del con-
tracte, i es pot assolir una garantia total de fins a un 10
per 100 d’aquest import. A tots els efectes, aquesta
garantia té la consideració de garantia definitiva.

4. En cas d’adjudicació a un empresari la proposició
del qual hagi estat inclosa inicialment en presumpció
de temeritat, a què es refereixen els articles 83.2, parà-
graf b), i 86.3, l’òrgan de contractació ha d’exigir al con-
tractista la constitució d’una garantia definitiva pel 20
per 100 de l’import d’adjudicació o del pressupost base
de licitació, quan el preu es determini en funció de preus
unitaris, que substitueix la del 4 per 100 que preveu

l’apartat 1, sense que sigui aplicable el que disposa l’a-
partat precedent i per a la cance�ació de la qual cal
atenir-se al que disposa l’article 47.5.

5. El plec de clàusules administratives particulars
també pot establir un sistema de garanties complemen-
tàries, de fins a un 16 per 100 del preu del contracte,
en funció de la desviació a la baixa de l’oferta selec-
cionada de la que es defineixi com a oferta mitjana i
de l’aproximació d’aquella oferta al llindar a partir del
qual les ofertes han de ser considerades anormalment
baixes.

6. En cap cas les garanties aplicades conformement
al que disposa aquest article poden superar per acu-
mulació el percentatge del 20 que fixa l’apartat 4.

Article 37. Garantia definitiva en determinats contractes.

Tot i el que disposa l’article anterior, en els contractes
de consultoria i assistència, en els de serveis i en els
contractes administratius especials la garantia definitiva
pot ser dispensada quan es faci constar en el plec de
clàusules administratives particulars, i s’han de motivar
en l’expedient de contractació les causes d’aquesta dis-
pensa.

Article 38. Garanties en contractes de gestió de serveis
públics.

1. En els contractes de gestió de serveis públics
l’import de les garanties provisionals o definitives l’ha
de fixar en cada cas l’òrgan de contractació en el plec
de clàusules administratives, segons la naturalesa, la
importància i la durada del servei de què es tracti.

2. En aquests contractes, el Consell de Ministres
queda facultat per acordar en casos especials l’exempció
de les garanties corresponents.

Article 39. Excepcions a la constitució de garanties.

No cal la constitució d’una garantia provisional o defi-
nitiva en els contractes de subministrament següents:

a) Els concertats amb empreses concessionàries de
serveis públics referents a subministraments de la classe
que assenyala l’article 172.1, paràgraf a).

b) Els contractes en què el contractista lliuri imme-
diatament els béns consumibles o de fàcil deteriorament
abans del pagament del preu, excepte en cas que hi
hagi un termini de garantia i en els d’arrendament i les
seves modalitats d’arrendament financer i arrendament
amb opció de compra.

c) Quan l’empresa subministradora sigui estrangera
i garanteixi el compliment del contracte d’acord amb
les pràctiques comercials internacionals.

Article 40. Altres excepcions a la constitució de garanties.

Sens perjudici del que estableixen els articles ante-
riors, només queden exceptuades del requisit de cons-
titució de garantia provisional o definitiva, si s’escau,
les entitats que tinguin reconeguda aquesta excepció
per les lleis estatals o les disposicions autonòmiques
corresponents, limitada en aquest últim supòsit a l’àmbit
competencial respectiu.

SECCIÓ 2a DE LA CONSTITUCIÓ I ELS EFECTES DE LES GARANTIES

Subsecció 1a De la constitució i el reajustament
de garanties

Article 41. Constitució de garanties.

1. L’adjudicatari ha d’acreditar en el termini de quin-
ze dies, a comptar des que se li notifiqui l’adjudicació
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del contracte, la constitució de la garantia definitiva. Si
no es compleix aquest requisit per causes imputables
a l’adjudicatari, l’Administració ha de declarar resolt el
contracte.

2. En el mateix termini a comptar de la data en
què es facin efectives les penalitats o les indemnitzacions
l’adjudicatari ha de reposar o ampliar la garantia en la
quantia que correspongui i, si no ho fa, incorre en causa
de resolució.

3. La garantia definitiva en els contractes de con-
sultoria i assistència, en els de serveis i en els contractes
administratius especials es pot dur a terme en forma
de retenció del preu.

Article 42. Reajustament de garanties.

Quan, com a conseqüència de la modificació del con-
tracte, el preu experimenti una variació, s’ha de reajustar
la garantia en el termini assenyalat en l’article anterior
a comptar de la data en què es notifiqui a l’empresari
l’acord de modificació, perquè guardi la proporció degu-
da amb el preu del contracte resultant de la modificació.

Subsecció 2a De les responsabilitats a què s’afecten
les garanties

Article 43. Extensió de les garanties.

1. La garantia provisional respon del manteniment
de les proposicions presentades pels licitadors fins a
l’adjudicació i de la proposició de l’adjudicatari fins a
la formalització del contracte.

2. Les garanties definitives responen dels conceptes
següents:

a) De les penalitats imposades al contractista per
raó de l’execució del contracte, especialment les com-
preses en l’article 95, quan no es puguin deduir de les
certificacions.

b) De les obligacions derivades del contracte, de
les despeses originades a l’Administració per demora
del contractista en el compliment de les seves obliga-
cions i dels danys i perjudicis ocasionats a l’Administració
amb motiu de l’execució del contracte o en cas d’in-
compliment del contracte, sense resolució.

c) De la confiscació que es pugui decretar en els
casos de resolució del contracte, d’acord amb el que
estableixi el contracte o, amb caràcter general, aquesta
Llei.

d) A més, en el contracte de subministrament la
garantia definitiva respon de la inexistència de vicis o
defectes dels béns subministrats durant el termini de
garantia que s’hagi previst en el contracte.

Article 44. Cance�ació de garanties.

La garantia no ha de ser tornada o cance�ada fins
que s’hagi produït el venciment del termini de garantia
i complert satisfactòriament el contracte de què es tracti
o aquest s’hagi resolt sense culpa del contractista.

Article 45. Preferència en l’execució de garanties.

1. Per fer efectiva la garantia definitiva, l’Adminis-
tració contractant té preferència sobre qualsevol altre
creditor, sigui quina sigui la seva naturalesa i el títol
en què es fonamenti la seva pretensió.

2. Quan la garantia no sigui suficient per satisfer
les responsabilitats a les quals està afecta, l’Adminis-
tració ha de cobrar la diferència mitjançant el proce-
diment administratiu de constrenyiment, d’acord amb
el que estableixen les normes de recaptació respectives.

Article 46. Garanties prestades per tercers.

1. Les persones o les entitats diferents del contrac-
tista que prestin garanties a favor d’aquest no poden
utilitzar el benefici d’excussió a què es refereixen els
articles 1830 i concordants del Codi civil.

2. L’avalador o l’assegurador és considerat part inte-
ressada en els procediments que afectin la garantia pres-
tada en els termes que preveu la Llei de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

3. En el contracte d’assegurança de caució:

a) El contractista té la condició d’acceptant de l’as-
segurança i l’Administració contractant la d’assegurat.

b) La falta de pagament de la prima, sigui única,
primera o següents, no dóna dret a l’assegurador a resol-
dre el contracte, ni aquest queda extingit, ni la cobertura
de l’assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva
obligació en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva
la garantia.

c) L’assegurador no pot oposar a l’assegurat les
excepcions que li puguin correspondre contra l’acceptant
de l’assegurança.

Subsecció 3a De la devolució de la garantia definitiva

Article 47. Devolució i cance�ació de les garanties
definitives.

1. Aprovada la liquidació del contracte, si no en
resulten responsabilitats que s’hagin d’exercir sobre la
garantia i transcorregut el termini d’aquesta, si s’escau,
s’ha de dictar un acord de devolució de la garantia o
de cance�ació de l’aval.

2. En cas de recepció parcial, el contractista només
pot so�icitar la devolució o la cance�ació de la part pro-
porcional de la garantia quan s’autoritzi expressament
en el plec de clàusules administratives particulars.

3. En els casos de cessió de contractes, no s’ha
de procedir a la devolució o la cance�ació de la garantia
prestada pel cedent fins que no estigui formalment cons-
tituïda la del cessionari.

4. Transcorregut un any des de la data d’acabament
del contracte sense que la recepció formal i la liquidació
hagin tingut lloc per causes no imputables al contractista,
sense més demora s’ha de procedir a la devolució o
la cance�ació de les garanties sempre que no s’hagin
produït les responsabilitats a què es refereix l’article 43.

5. En els casos de les garanties especials i com-
plementàries que preveuen l’article 36, apartats 3, 4 i 5,
i l’article 83.5, una vegada efectuada la recepció del
contracte, s’ha de substituir la garantia constituïda al
seu dia per una altra per l’import a què es refereix l’ar-
ticle 36.1, que ha de ser cance�ada de conformitat amb
els apartats 1 i 4 del present article.

TÍTOL III

De les actuacions relatives a la contractació

CAPÍTOL I

Dels plecs de clàusules administratives
i de prescripcions tècniques

Article 48. Plecs de clàusules administratives generals.

1. Ajustant-se en el contingut als preceptes d’aques-
ta Llei i de les disposicions de desplegament, el Consell
de Ministres, a iniciativa dels ministeris interessats i a
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proposta del ministre d’Hisenda, pot aprovar plecs de
clàusules administratives generals per a l’Administració
General de l’Estat, els seus organismes autònoms, les
entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat
Social i altres entitats públiques estatals, previ dictamen
del Consell d’Estat.

2. Quan es tracti de plecs generals per a l’adquisició
de béns i serveis de tecnologies per a la informació,
la proposta al Consell de Ministres correspon conjun-
tament al ministre d’Hisenda i al ministre d’Administra-
cions Públiques.

3. En els mateixos termes, les comunitats autòno-
mes i les entitats que integren l’Administració local han
d’aprovar, si s’escau, els plecs de clàusules administra-
tives generals, d’acord amb les seves normes especí-
fiques, i també és preceptiu el dictamen del Consell d’Es-
tat o l’òrgan consultiu equivalent de la comunitat autò-
noma respectiva, si n’hi ha.

Article 49. Plecs de clàusules administratives particulars.

1. S’han d’aprovar, prèviament o conjuntament a
l’autorització de la despesa i sempre abans de la per-
fecció i, si s’escau, la licitació del contracte, els plecs
de clàusules administratives particulars que han d’inclou-
re els pactes i les condicions que defineixen els drets
i les obligacions que han d’assumir les parts del con-
tracte.

2. L’aprovació dels plecs correspon a l’òrgan de con-
tractació competent.

3. L’òrgan de contractació competent també pot
establir models tipus de plecs particulars d’aplicació
general als contractes de naturalesa anàloga.

4. En els casos dels dos apartats anteriors, a l’Ad-
ministració General de l’Estat, els seus organismes autò-
noms, les entitats gestores i els serveis comuns de la
Seguretat Social i altres entitats públiques estatals, es
requereix l’informe previ del servei jurídic respectiu, que
en el cas de plecs de models tipus fa innecessari el
del plec particular corresponent.

5. Els contractes s’han d’ajustar al contingut dels
plecs particulars, les clàusules dels quals es consideren
part integrant dels contractes respectius.

6. Les administracions públiques han de proporcio-
nar les còpies dels plecs o condicions dels contractes
a tots els interessats que ho so�icitin.

Article 50. Clàusules contràries als plecs generals.

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa
ha d’emetre informe amb caràcter previ de tots els plecs
particulars en què es proposi la inclusió d’estipulacions
contràries al que prevegin els plecs generals correspo-
nents.

Article 51. Plecs de prescripcions tècniques.

1. Han de ser elaborats anteriorment a l’autorització
de la despesa els plecs i els documents que continguin
les prescripcions tècniques particulars que hagin de regir
l’execució de la prestació, de conformitat amb els requi-
sits que per a cada contracte estableix aquesta Llei; la
seva aprovació correspon a l’òrgan de contractació com-
petent.

2. Amb l’informe previ de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa, el Consell de Ministres, a
proposta del ministre corresponent, pot establir els plecs
de prescripcions tècniques generals a què s’hagin d’a-
justar l’Administració General de l’Estat, els seus orga-

nismes autònoms, les entitats gestores i els serveis
comuns de la Seguretat Social i altres entitats públiques
estatals.

Article 52. Ordre per a l’establiment de prescripcions
tècniques i prohibicions.

1. Sens perjudici de les instruccions o els regla-
ments tècnics nacionals obligatoris, sempre que siguin
compatibles amb el dret comunitari, les prescripcions
tècniques han de ser definides per referència a normes
nacionals que transposin normes europees, a documents
d’idoneïtat tècnica europeus o especificacions tècniques
comunes, i s’han de fixar per reglament els casos en
què se’n pot prescindir. A falta dels anteriors, les pres-
cripcions tècniques es poden definir per referència a nor-
mes nacionals que transposin normes internacionals, a
normes nacionals o a altres normes.

2. Llevat que estigui justificat per l’objecte del con-
tracte, no es poden incloure en el plec especificacions
tècniques que esmentin productes d’una fabricació o
una procedència determinada o procediments especials
que tinguin com a efecte afavorir o eliminar determi-
nades empreses o determinats productes. Especialment
no s’han d’indicar marques, patents o tipus, ni s’ha d’al-
ludir a un origen o producció determinat. Tanmateix,
quan no hi hagi la possibilitat de definir l’objecte del
contracte per mitjà d’especificacions prou precises i intel-
ligibles, s’ha d’admetre aquesta indicació si s’hi afegeixen
les paraules «o equivalent».

3. En els contractes sotmesos a aquesta Llei, no
poden concórrer a les licitacions empreses que hagin
participat en l’elaboració de les especificacions tècniques
relatives a aquests contractes sempre que la participació
pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o
suposar un tracte de privilegi respecte a la resta de les
empreses licitadores.

CAPÍTOL II

De la perfecció i la formalització dels contractes

Article 53. Perfecció dels contractes.

Els contractes es perfeccionen mitjançant l’adjudica-
ció feta per l’òrgan de contractació competent, sigui quin
sigui el procediment o la forma d’adjudicació utilitzats.

Article 54. Formalització dels contractes.

1. Els contractes de l’Administració s’han de forma-
litzar en un document administratiu dins del termini
de 30 dies a comptar de l’endemà de la notificació de
l’adjudicació, i aquest document constitueix títol suficient
per accedir a qualsevol registre públic. No obstant això,
es poden elevar a escriptura pública quan ho so�iciti
el contractista, i són a càrrec seu les despeses derivades
de l’atorgament.

2. Llevat de les excepcions que estableix aquesta
Llei, és requisit necessari per a la seva formalització que
l’empresari presti les garanties que preveu aquesta Llei
com a salvaguarda dels interessos públics.

3. Quan per causes imputables al contractista no
es pugui formalitzar el contracte dins del termini indicat,
l’Administració pot acordar-ne la resolució, cas en què
és tràmit necessari l’audiència de l’interessat; quan el
contractista formuli oposició, cal l’informe del Consell
d’Estat o de l’òrgan consultiu equivalent de la comunitat
autònoma respectiva. En aquest cas és procedent la con-
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fiscació de la garantia provisional i la indemnització dels
danys i perjudicis ocasionats.

Si les causes de la no-formalització són imputables
a l’Administració, s’ha d’indemnitzar el contractista dels
danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar, amb
independència que pugui so�icitar la resolució del con-
tracte a l’empara de l’article 111, paràgraf d).

4. No es pot iniciar l’execució del contracte sense
la formalització prèvia, excepte en els casos que pre-
veuen els articles 71 i 72.

Article 55. Contractació verbal.

L’Administració no pot contractar verbalment, llevat
que el contracte tingui caràcter d’emergència.

Article 56. Contractes menors.

En els contractes menors, que s’han de definir exclu-
sivament per la seva quantia de conformitat amb els
articles 121, 176 i 201, la tramitació de l’expedient
només ha d’exigir l’aprovació de la despesa i la incor-
poració de la factura corresponent que compleixi els
requisits establerts per reglament, i en el contracte
menor d’obres, a més, el pressupost de les obres, sens
perjudici de l’existència d’un projecte quan normes espe-
cífiques ho requereixin.

Aquests contractes no poden tenir una durada supe-
rior a un any, ni ser objecte de pròrroga ni de revisió
de preus.

Article 57. Tramesa 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,
l’òrgan de contractació ha de remetre al Tribunal de
Comptes o a l’òrgan de fiscalització corresponent de la
comunitat autònoma una còpia certificada del document
mitjançant el qual s’hagi formalitzat el contracte, adjun-
tant-hi un extracte de l’expedient del qual derivi, sempre
que la quantia del contracte superi els 100.000.000
de pessetes (601.012,10 euros), si es tracta d’obres i
de gestió de serveis públics; 75.000.000 de pessetes
(450.759,08 euros), si es tracta de subministraments,
i 25.000.000 de pessetes (150.253,03 euros), en els
de consultoria i assistència, en els de serveis i en els
contractes administratius especials.

2. També s’han de comunicar al Tribunal de Comp-
tes o a l’òrgan de fiscalització corresponent de la comu-
nitat autònoma les modificacions, les pròrrogues o les
variacions de terminis i extinció dels contractes indicats.

3. El que disposen els dos apartats anteriors s’entén
sens perjudici de les facultats del Tribunal de Comptes
o, si s’escau, dels corresponents òrgans de fiscalització
de les comunitats autònomes, per reclamar a les dife-
rents administracions públiques totes les dades, els docu-
ments i els antecedents que consideri pertinents amb
relació als contractes de qualsevol naturalesa i quantia.

Article 58. Dades estadístiques.

En el mateix termini assenyalat en l’article anterior,
l’òrgan de contractació ha de remetre a la Junta Con-
sultiva de Contractació Administrativa del Ministeri d’Hi-
senda la informació sobre els contractes que es determini
per reglament, a efectes del compliment de la normativa
internacional. Així mateix, s’ha d’informar aquesta Junta
dels casos de modificació, pròrroga o variació del termini
i l’extinció normal o anormal dels terminis.

CAPÍTOL III

De les prerrogatives de l’Administració

Article 59. Prerrogatives de l’Administració.

1. Dins dels límits i amb subjecció als requisits i
efectes que assenyala aquesta Llei, l’òrgan de contrac-
tació té la prerrogativa d’interpretar els contractes admi-
nistratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu com-
pliment, modificar-los per raons d’interès públic, acor-
dar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta
resolució.

Els acords corresponents posen fi a la via adminis-
trativa i són immediatament executius.

En l’expedient corresponent s’ha de donar audiència
al contractista.

2. A l’Administració General de l’Estat, els seus orga-
nismes autònoms, les entitats gestores i els serveis
comuns de la Seguretat Social i altres entitats públiques
estatals, els acords a què es refereix l’apartat anterior
han de ser adoptats amb l’informe previ del servei jurídic
corresponent, excepte en els casos que preveuen els
articles 41 i 96.

3. No obstant això, és preceptiu l’informe del Consell
d’Estat o l’òrgan consultiu equivalent de la comunitat
autònoma respectiva en els casos següents:

a) Interpretació, nu�itat i resolució, quan el contrac-
tista formuli oposició.

b) Modificacions del contracte, quan la quantia de
les modificacions, aïlladament o conjuntament, sigui
superior a un 20 per 100 del preu primitiu del contracte
i aquest sigui igual o superior a 1.000.000.000 de pes-
setes (6.010.121,04 euros).

Article 60. Recursos i arbitratge.

1. Contra tots els acords que posin fi a la via admi-
nistrativa és procedent el recurs contenciós administratiu
d’acord amb el que disposa la Llei reguladora d’aquesta
jurisdicció.

2. La submissió a arbitratge s’ha de subjectar als
requisits que estableix la Llei general pressupostària o les
normes corresponents d’altres administracions públiques.

CAPÍTOL IV

De la invalidesa dels contractes

Article 61. Invalidesa dels contractes.

Els contractes que regula aquesta Llei són invàlids
quan ho sigui algun dels seus actes preparatoris o el
d’adjudicació perquè hi concorre alguna de les causes
de dret administratiu o de dret civil a què es refereixen
els articles següents.

Article 62. Causes de nu�itat de dret administratiu.

Són causes de nu�itat de dret administratiu les
següents:

a) Les que indica l’article 62.1 de la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

b) La falta de capacitat d’obrar o de la solvència
econòmica, financera, tècnica o professional, deguda-
ment acreditada, o el fet que l’adjudicatari estigui inclòs
en alguna de les prohibicions o incompatibilitats que
assenyala l’article 20 d’aquesta Llei.
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c) La manca o la insuficiència de crèdit, de con-
formitat amb el que estableixen l’article 60 de la Llei
general pressupostària i les altres normes del mateix
caràcter de les altres administracions públiques subjec-
tes a aquesta Llei, llevat dels supòsits d’emergència.

Article 63. Causes d’anu�abilitat de dret administratiu.

Són causes d’anu�abilitat de dret administratiu les
altres infraccions de l’ordenament jurídic i especialment
de les regles que conté aquesta Llei, de conformitat amb
l’article 63 de la Llei de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 64. Declaració de nu�itat.

1. La declaració de nu�itat dels contractes per les
causes expressades a l’article 62 la pot acordar l’òrgan
de contractació, d’ofici o a instància dels interessats,
de conformitat amb els requisits i els terminis que esta-
bleix l’article 102 de la Llei de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu
comú.

2. En els casos de nu�itat i d’anu�abilitat, en relació
amb la suspensió de l’execució dels actes dels òrgans
de contractació, cal atenir-se al que disposen la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú i la Llei reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 65. Efectes de la declaració de nu�itat.

1. La declaració de nu�itat dels actes preparatoris
del contracte o de l’adjudicació, quan sigui ferma, com-
porta en tot cas la del mateix contracte que entra en
fase de liquidació, i les parts s’han de restituir recípro-
cament les coses que hagin rebut en virtut del contracte
i, si això no és possible, se n’ha de retornar el valor.
La part que resulti culpable ha d’indemnitzar la contrària
dels danys i perjudicis que hagi sofert.

2. La nu�itat dels actes que no siguin preparatoris
només afecta aquests actes i les seves conseqüències.

3. Si la declaració administrativa de nu�itat d’un
contracte produeix un greu trastorn al servei públic, es
pot disposar en el mateix acord la continuació dels efec-
tes del contracte i sota les seves mateixes clàusules,
fins que s’adoptin les mesures urgents per evitar el
perjudici.

Article 66. Causes d’invalidesa de dret civil.

La invalidesa dels contractes per causes reconegudes
en el dret civil, quan siguin aplicables a la contractació
administrativa, s’ha de subjectar als requisits i els ter-
minis d’exercici de les accions que estableix l’ordena-
ment civil, però el procediment per fer-les valer s’ha de
sotmetre al que preveuen els articles anteriors per als
actes i els contractes administratius anu�ables.

CAPÍTOL V

De les actuacions administratives preparatòries
dels contractes

Article 67. Expedient de contractació.

1. En els contractes l’adjudicació dels quals es
regeix per aquesta Llei precedeix la tramitació de l’ex-
pedient de contractació que ha d’iniciar l’òrgan de con-
tractació justificant-ne la necessitat. En l’expedient s’han
d’incorporar el plec de clàusules administratives parti-

culars i el de prescripcions tècniques particulars que
hagin de regir el contracte, amb precisió del termini de
durada del contracte i, quan estigui prevista, de la seva
possible pròrroga i del seu abast que, en tot cas, ha
de ser expressa, sense que el contracte es pugui prorro-
gar per consentiment tàcit de les parts.

2. A l’expedient s’han d’incorporar, sempre que el
contracte origini despeses per a l’Administració, el cer-
tificat d’existència de crèdit o un document que legal-
ment el substitueixi, la fiscalització de la Intervenció i
l’aprovació de la despesa, excepte en el supòsit excep-
cional que preveu l’article 85, paràgraf a), en els termes
que preveuen la Llei general pressupostària o les corres-
ponents normes pressupostàries de les altres adminis-
tracions públiques subjectes a aquesta Llei.

Article 68. Fraccionament de l’objecte del contracte.

1. L’expedient ha d’incloure la totalitat de l’objecte
del contracte i ha de comprendre tots i cadascun dels
elements que siguin necessaris per a això.

2. No es pot fraccionar un contracte per disminuir-ne
la quantia i eludir així els requisits de publicitat, el pro-
cediment o la forma d’adjudicació que correspongui.

3. Quan l’objecte admeti fraccionament, justifi-
cant-ho degudament en l’expedient, s’hi pot preveure
la realització independent de cada una de les seves parts,
mitjançant la divisió en lots, sempre que aquestes siguin
susceptibles d’utilització o aprofitament separat o ho exi-
geixi així la naturalesa de l’objecte.

Article 69. Aprovació de l’expedient.

1. Completat l’expedient de contractació, l’òrgan de
contractació ha de dictar una resolució motivada d’a-
provació de l’expedient i que disposi l’obertura del pro-
cediment d’adjudicació. Aquesta resolució també ha de
comprendre l’aprovació de la despesa, llevat del supòsit
excepcional que preveu l’article 85, paràgraf a), o que
les normes de desconcentració, si s’escau, hagin esta-
blert el contrari.

2. En els contractes el finançament dels quals s’hagi
de fer amb aportacions de procedència diversa, encara
que es tracti d’òrgans d’una mateixa Administració públi-
ca, l’òrgan de contractació ha de tramitar un sol expe-
dient al qual correspongui l’adjudicació del contracte,
i s’hi ha d’acreditar la plena disponibilitat de totes les
aportacions i l’ordre d’abonament, amb inclusió d’una
garantia per a la seva efectivitat.

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

4. Quan el contracte es formalitzi en l’exercici ante-
rior al de la iniciació de l’execució, el plec de clàusules
administratives particulars ha de sotmetre l’adjudicació
a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat
i suficient per finançar les obligacions derivades del con-
tracte en l’exercici corresponent.

CAPÍTOL VI

De la tramitació dels expedients de contractació

Article 70. Classes d’expedients.

1. Els expedients de contractació poden ser ordi-
naris, urgents o d’emergència.
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2. La tramitació dels expedients d’urgència segueix
el mateix procediment que els ordinaris amb les par-
ticularitats que assenyala l’article següent.

3. En la tramitació dels expedients d’emergència se
segueix el procediment excepcional que assenyala l’ar-
ticle 72.

Article 71. Tramitació urgent.

1. Poden ser objecte de tramitació urgent els expe-
dients de contractes la necessitat dels quals sigui ina-
jornable o l’adjudicació dels quals sigui necessari acce-
lerar per raons d’interès públic. A aquests efectes, l’ex-
pedient ha de contenir la declaració d’urgència feta per
l’òrgan de contractació i degudament motivada.

2. Els expedients qualificats d’urgents s’han de sub-
jectar a les normes següents:

a) Preferència per al seu despatx pels diferents
òrgans administratius, fiscalitzadors i assessors que par-
ticipin en la tramitació prèvia, que disposen d’un termini
de cinc dies per emetre’n els informes respectius.

Quan la complexitat de l’expedient o qualsevol altra
causa també justificada impedeixi despatxar-lo en el ter-
mini indicat, els òrgans administratius, fiscalitzadors i
assessors ho han de posar en coneixement de l’òrgan
de contractació que n’hagi declarat la urgència. En
aquest cas, el termini queda prorrogat fins a deu dies.

b) Acordada l’obertura del procediment d’adjudica-
ció, els terminis que estableix aquesta Llei per a la lici-
tació i l’adjudicació del contracte es redueixen a la meitat.
No obstant això, quan s’hagin de publicar els anuncis
en el «Diari Oficial de les Comunitats Europees», en el
procediment obert s’han d’observar els terminis que esta-
bleixen els articles 137, 178 i 207, en el procediment
restringit, els dels articles 138, 179 i 207, i en el pro-
cediment negociat amb publicitat, els dels articles 140,
181 i 207.

c) L’Administració pot acordar el començament de
l’execució del contracte encara que no s’hagi formalitzat,
sempre que s’hagi constituït la garantia definitiva corres-
ponent.

d) El termini d’inici de l’execució del contracte no
pot ser superior a dos mesos des de la data d’adjudicació;
en cas contrari el contracte queda resolt, llevat que el
retard es degui a causes alienes a l’Administració con-
tractant i al contractista i es faci constar així en la reso-
lució motivada corresponent.

Article 72. Tramitació d’emergència.

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

a) L’òrgan de contractació competent, sense obli-
gació de tramitar un expedient administratiu, pot ordenar
l’execució del que sigui necessari per posar remei a l’es-
deveniment produït, satisfer la necessitat sobrevinguda
o contractar-ne lliurement l’objecte, en tot o en part,
sense subjectar-se als requisits formals que estableix
aquesta Llei, fins i tot el de l’existència de crèdit suficient.
A l’acord corresponent s’hi ha d’adjuntar l’oportuna
retenció de crèdit o la documentació que justifiqui la
iniciació de l’expedient de modificació de crèdit. D’a-
quests acords, se n’ha de donar compte, en el termini
màxim de seixanta dies, al Consell de Ministres si es
tracta de l’Administració General de l’Estat, dels seus
organismes autònoms, entitats gestores i serveis comuns
de la Seguretat Social o altres entitats públiques estatals.

b) Simultàniament, el Ministeri d’Hisenda, si es trac-
ta de l’Administració General de l’Estat, o els represen-

tants legals dels organismes autònoms i les entitats ges-
tores i els serveis comuns de la Seguretat Social, han
d’autoritzar el lliurament dels fons necessaris per afrontar
les despeses, amb caràcter de despeses a justificar.

c) Executades les actuacions objecte d’aquest règim
excepcional, s’han de dur a terme els tràmits necessaris
per fiscalitzar i aprovar la despesa.

2. La gestió de la resta de l’activitat necessària per
completar l’objectiu proposat per l’Administració, que
ja no tingui caràcter d’emergència, s’ha de contractar
d’acord amb el que estableix aquesta Llei.

CAPÍTOL VII

De l’adjudicació dels contractes

SECCIÓ 1a DELS PROCEDIMENTS I FORMES D’ADJUDICACIÓ

Article 73. Procediments d’adjudicació.

1. L’adjudicació dels contractes es pot portar a ter-
me per procediment obert, restringit o negociat.

2. En el procediment obert, qualsevol empresari
interessat pot presentar una proposició.

3. En el procediment restringit només poden pre-
sentar proposicions els empresaris seleccionats expres-
sament per l’Administració, amb la so�icitud prèvia dels
mateixos empresaris.

4. En el procediment negociat el contracte ha de
ser adjudicat a l’empresari escollit justificadament per
l’Administració, amb la consulta i la negociació prèvies
dels termes del contracte amb un o diversos empresaris,
de conformitat amb el que estableix l’article 92.3.

Article 74. Subhasta i concurs.

1. Tant en el procediment obert com en el restringit
l’adjudicació es pot efectuar per subhasta o per concurs.

2. La subhasta ha de versar sobre un tipus expressat
en diners, amb adjudicació al licitador que, sense passar
d’aquell tipus, ofereixi el preu més baix.

3. En el concurs l’adjudicació ha de recaure en el
licitador que, en conjunt, faci la proposició més avan-
tatjosa, tenint en compte els criteris que s’hagin establert
en els plecs, sense atendre exclusivament el preu i sens
perjudici del dret de l’Administració a declarar-lo desert.

Article 75. Utilització dels procediments i les formes
d’adjudicació.

1. Els òrgans de contractació han d’utilitzar normal-
ment la subhasta i el concurs com a formes d’adjudicació.
El procediment negociat només és procedent en els
casos que determina el llibre II d’aquesta Llei per a cada
classe de contracte.

2. En tot cas, s’ha de justificar en l’expedient l’e-
lecció del procediment i la forma utilitzats.

SECCIÓ 2a NORMES GENERALS DE PROCEDIMENT

Subsecció 1a Disposicions comunes

Article 76. Còmput de terminis.

Tots els terminis que estableix aquesta Llei, llevat que
aquesta indiqui que són de dies hàbils, s’entenen referits
a dies naturals.

Article 77. Quantia dels contractes en relació amb l’im-
post sobre el valor afegit.

Sempre que el text d’aquesta Llei fa a�usió a l’import
o la quantia dels contractes, s’entén que hi està inclòs
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l’impost sobre el valor afegit, llevat d’indicació expressa
en contra. Les referències a l’impost sobre el valor afegit
s’han d’entendre fetes a l’impost general indirecte canari
o a l’impost sobre la producció, els serveis i la importació,
en els territoris en què regeixin aquestes figures impo-
sitives.

Article 78. Publicitat de les licitacions.

1. Tots els procediments per a l’adjudicació dels
contractes, excepte els procediments negociats, s’han
d’anunciar en el «Butlletí Oficial de l’Estat». Aquests
últims també han de ser objecte d’anunci en aquesta
publicació quan per raó de la seva quantia estiguin sub-
jectes a la publicitat en el «Diari Oficial de les Comunitats
Europees». No obstant això, les comunitats autònomes,
les entitats locals i els seus organismes autònoms i les
entitats de dret públic, quan es tracti de contractes que
per la seva quantia no s’hagin de publicar en el «Diari
Oficial de les Comunitats Europees», poden substituir
la publicitat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» per la que
facin en els diaris o butlletins oficials respectius.

2. En els procediments oberts la publicació s’ha de
fer amb una antelació mínima de quinze dies a l’asse-
nyalat com a l’últim per a l’admissió de proposicions.
No obstant això, en els contractes d’obres, el dit termini
és de vint-i-sis dies.

En els procediments restringits, el termini és de deu
dies anteriors a l’últim per a la recepció de les so�icituds
de participació i el termini per a la presentació de pro-
posicions és de quinze dies des de la data de la tramesa
de la invitació escrita.

En els procediments negociats amb publicitat, els ter-
minis de recepció de so�icituds de participació han de
coincidir amb els resultants respecte de la data de la
tramesa de l’anunci del contracte a l’Oficina de Publi-
cacions de la Comunitat Europea i que s’especifiquen
en els articles 140.2, 181.2 i 209.2.

3. Els procediments relatius als contractes que regu-
la el llibre II, títols I, III i IV d’aquesta Llei, s’han d’anunciar,
a més, en el «Diari Oficial de les Comunitats Europees»
en els casos i els terminis que assenyala el seu articulat
i d’acord amb el procediment i el model oficial establerts
per la Comunitat Europea i poden ser-ho voluntàriament
en els altres casos.

La tramesa de l’anunci al «Diari Oficial de les Comu-
nitats Europees» ha de precedir qualsevol altra publicitat.
En tot cas aquesta última publicitat ha d’indicar la data
de la tramesa al DOCE i no contenir indicacions diferents
de les incloses en l’anunci esmentat.

Article 79. Proposicions dels interessats.

1. Les proposicions són secretes i s’han d’arbitrar
els mitjans que garanteixin aquest caràcter fins al
moment de la licitació pública. S’han de subjectar al
model que estableixi el plec de clàusules administratives
particulars. La seva presentació presumeix l’acceptació
incondicionada de l’empresari del contingut de la totalitat
de les clàusules esmentades sense cap excepció.

2. Han d’anar acompanyades, en un sobre a part,
dels documents següents:

a) Els que acreditin la personalitat jurídica de l’em-
presari i, si s’escau, la seva representació.

b) Els que acreditin la classificació de l’empresa, si
s’escau, o justifiquin els requisits de la seva solvència
econòmica, financera i tècnica o professional i una decla-
ració responsable de no estar inclosa en la prohibició
de contractar, d’acord amb els articles 15 a 20.

La declaració responsable a què es refereix el paràgraf
anterior ha de comprendre expressament la circumstàn-
cia d’estar al corrent del compliment de les obligacions

tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents, sens perjudici que la justificació
acreditativa d’aquest requisit s’hagi d’exigir abans de l’ad-
judicació als que hagin de ser els adjudicataris del con-
tracte; a aquest efecte, se’ls ha de concedir un termini
màxim de cinc dies hàbils.

c) El resguard acreditatiu de la garantia provisional
quan aquesta sigui exigible d’acord amb els preceptes
d’aquesta Llei.

d) Per a les empreses estrangeres, la declaració de
sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals espa-
nyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que
de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte,
amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger
que pugui correspondre al licitador.

3. Quan sigui necessària la presentació d’altres
documents d’acord amb aquesta Llei s’han d’esmentar
en el plec de clàusules administratives particulars i en
l’anunci de licitació corresponent.

4. Si durant la tramitació dels procediments oberts
i restringits i abans de l’adjudicació es produeix l’extinció
de la personalitat jurídica d’una empresa licitadora o can-
didata per fusió, escissió o per la transmissió del seu
patrimoni empresarial, la succeeix en la seva posició en
el procediment la societat absorbent, la que resulti de
la fusió, la beneficiària de l’escissió o la que adquireixi
el patrimoni, sempre que compleixi les condicions de
capacitat i absència de prohibicions de contractar i acre-
diti la solvència i la classificació en les condicions exi-
gides en el plec de clàusules administratives particulars
per poder participar en el procediment d’adjudicació.

Article 80. Proposicions simultànies.

A les licitacions, cada licitador no pot presentar més
d’una proposició, sens perjudici del que disposa l’arti-
cle 87 d’aquesta Llei sobre admissibilitat de variants.
Tampoc pot subscriure cap proposta en unió temporal
amb altres si ho ha fet individualment o figurar en més
d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes
dóna lloc a la no-admissió de totes les propostes que
hagi subscrit.

Article 81. Mesa de contractació.

1. Excepte en els casos que preveu l’article 12.4,
l’òrgan de contractació per a l’adjudicació dels contractes
pel procediment obert o restringit ha d’estar assistit per
una mesa constituïda per un president, els vocals, que
s’han de determinar per reglament, i un secretari, desig-
nats per l’òrgan de contractació, l’últim entre els fun-
cionaris del mateix òrgan de contractació o, si no n’hi
ha, entre personal al seu servei. En el procediment nego-
ciat la constitució de la mesa és potestativa per a l’òrgan
de contractació.

En l’Administració General de l’Estat, els seus orga-
nismes autònoms, les entitats de dret públic i les entitats
gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social,
han de figurar necessàriament entre els vocals un fun-
cionari d’entre els que tinguin atribuït legalment o per
reglament l’assessorament jurídic de l’òrgan de contrac-
tació i un interventor.

2. La mesa de contractació pot so�icitar, abans de
formular la proposta, tots els informes tècnics que con-
sideri necessaris i relacionats amb l’objecte del contracte.

3. Quan l’òrgan de contractació no adjudiqui el con-
tracte d’acord amb la proposta formulada per la mesa
de contractació ha de motivar aquesta decisió.
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Subsecció 2a De les subhastes

Article 82. Propostes d’adjudicació.

1. En les subhastes, la mesa de contractació ha de
qualificar prèviament els documents presentats dins el
termini i en la forma escaients i, en un acte públic, ha
de procedir a l’obertura de les ofertes admeses i a la
proposta a l’òrgan de contractació de l’adjudicació del
contracte al postor que ofereixi el preu més baix.

2. La proposta d’adjudicació no crea cap dret en
favor de l’empresari proposat, davant l’Administració,
mentre no se li hagi adjudicat el contracte per acord
de l’òrgan de contractació.

Article 83. Adjudicació i baixes temeràries.

1. En les subhastes l’adjudicació s’ha de dictar en
el termini màxim de vint dies a comptar de l’endemà
de l’obertura, en un acte públic, de les ofertes rebudes.

Si no es dicta l’acord d’adjudicació dins del termini
que assenyala el paràgraf precedent, l’empresari té dret
a retirar la seva proposició i que se li retorni o es cance�i
la garantia que hagi prestat.

2. L’acord de l’òrgan de contractació s’ha d’ajustar
a la proposta, excepte en els casos següents:

a) Quan la mesa de contractació hagi efectuat la
proposta amb infracció de l’ordenament jurídic, cas en
què la convocatòria queda sense efecte. S’exceptua el
supòsit en què la infracció afecti exclusivament el lici-
tador en favor del qual es fa la proposta, cas en què
l’adjudicació ha de tenir lloc en favor del següent postor
no afectat per la infracció. Prèviament a la resolució que
s’adopti, és preceptiu el dictamen del servei jurídic de
l’òrgan de contractació.

b) Quan l’òrgan de contractació presumeixi fona-
mentadament que la proposició no pot ser complerta
com a conseqüència de baixes desproporcionades o
temeràries. En aquests casos s’ha de so�icitar un informe
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
quan les circumstàncies que hi concorren ho aconsellin.

La mesa de contractació ha de notificar aquesta cir-
cumstància als interessats i el termini que indica el parà-
graf primer de l’apartat 1 d’aquest article s’ha d’ampliar
al doble.

3. El caràcter desproporcionat o temerari de les
baixes s’ha de valorar d’acord amb els criteris objectius
que s’estableixin per reglament i la seva declaració reque-
reix la so�icitud d’informació prèvia a tots els licitadors
que suposadament hi estan compresos, com també l’as-
sessorament tècnic del servei corresponent.

Als efectes del paràgraf anterior, no poden ser con-
siderades les diverses proposicions que formulin indi-
vidualment societats pertanyents a un mateix grup, en
les condicions que es determinin per reglament.

4. L’òrgan de contractació, en vista dels informes
esmentats, ha d’acordar l’adjudicació a favor de la pro-
posició amb un preu més baix que pugui ser complerta
a satisfacció de l’Administració i, si no és així, al millor
postor no incurs en temeritat, i ha de justificar la decisió
davant del Comitè Consultiu per als Contractes Públics
de la Comissió de les Comunitats Europees si l’anunci
de la licitació ha estat publicat en el «Diari Oficial de
les Comunitats Europees».

5. Quan l’adjudicació es faci en favor de l’empresari
la proposició del qual hagi estat inclosa inicialment en
presumpció de temeritat, se li ha d’exigir una garantia
definitiva del 20 per 100 de l’import d’adjudicació, de
conformitat amb el que disposa l’article 36.4.

Article 84. Adjudicació en casos de resolució.

1. Quan s’acordi la resolució del contracte perquè
l’adjudicatari no compleix les condicions necessàries per
portar-ne a terme la formalització, l’Administració pot
adjudicar el contracte al licitador o als licitadors següents
a aquest, per ordre de les seves ofertes, sempre que
això sigui possible, abans de fer una nova convocatòria,
amb la conformitat del nou adjudicatari.

2. L’Administració pot seguir el mateix procediment
quan la finalitat de l’adjudicació sigui la de continuar
l’execució d’un contracte ja iniciat i que ha estat declarat
resolt.

Subsecció 3a Del concurs

Article 85. Supòsits d’aplicació del concurs.

S’han d’adjudicar per concurs els contractes en què
la selecció de l’empresari no s’efectuï exclusivament en
consideració a l’oferta que tingui el preu més baix i,
en particular, en els casos següents:

a) Els contractes els projectes o els pressupostos
dels quals no hagin pogut ser establerts prèviament per
l’Administració i hagin de ser presentats pels licitadors.

b) Quan l’òrgan de contractació consideri que la
definició de la prestació aprovada per l’Administració
és susceptible de ser millorada per altres solucions tèc-
niques, que han de proposar els licitadors mitjançant
la presentació de variants, o per reduccions en el termini
d’execució.

c) Els contractes per a la realització dels quals l’Ad-
ministració faciliti materials o mitjans auxiliars la bona
utilització dels quals exigeixi garanties especials per part
dels contractistes.

d) Els contractes que requereixin la utilització de
tecnologia especialment avançada o l’execució dels
quals sigui particularment complexa.

Article 86. Criteris per a l’adjudicació del concurs.

1. En els plecs de clàusules administratives parti-
culars del concurs s’han d’establir els criteris objectius
que han de servir de base per a l’adjudicació, com ara
el preu, la fórmula de revisió, si s’escau, el termini d’exe-
cució o lliurament, el cost d’utilització, la qualitat, la ren-
dibilitat, el valor tècnic, les característiques estètiques
o funcionals, la possibilitat de recanvis, el manteniment,
l’assistència tècnica, el servei postvenda o altres de sem-
blants, de conformitat amb els quals l’òrgan de contrac-
tació acorda l’adjudicació.

2. Els criteris a què es refereix l’apartat anterior
s’han d’indicar per ordre d’importància decreixent i per
la ponderació que se’ls atribueixi, i poden concretar la
fase de valoració de les proposicions en què operin
aquests criteris i, si s’escau, el límit mínim de puntuació
que en la seva aplicació pugui ser exigit al licitador per
continuar el procés selectiu.

3. En els contractes que s’adjudiquin per concurs,
en el plec de clàusules administratives particulars es
poden expressar els criteris objectius en funció dels quals
s’ha de valorar, si s’escau, que la proposició no pot ser
complerta com a conseqüència d’ofertes desproporcio-
nades o temeràries.

Si el preu ofert és un dels criteris objectius que han
de servir de base per a l’adjudicació, s’han d’expressar
en el plec de clàusules administratives particulars els
límits que permetin establir, si s’escau, que la proposició
no pot ser complerta com a conseqüència d’ofertes des-
proporcionades o temeràries.

4. En els casos que preveu l’apartat anterior, cal
atenir-se al que disposa, per a les subhastes, l’article 83,
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pel que fa a la tramitació de les proposicions i la garantia
a constituir; les proposicions de caràcter econòmic que
formulin individualment societats que pertanyin a un
mateix grup, en les condicions que es determinin per
reglament, no poden ser considerades a efectes d’es-
tablir el preu de referència per valorar les ofertes eco-
nòmiques i identificar les que s’han de considerar des-
proporcionades o temeràries.

Article 87. Admissibilitat de variants.

1. L’òrgan de contractació només pot prendre en
consideració les variants o les alternatives que ofereixin
els licitadors quan el plec de clàusules administratives
particulars hagi previst expressament aquesta possibi-
litat. En aquest cas, el plec ha de precisar sobre quins
elements i en quines condicionis queda autoritzada la
presentació de variants o alternatives.

2. La circumstància d’autorització de variants s’ha
de fer constar, a més, a l’anunci de licitació del contracte.

Article 88. Adjudicació dels contractes.

1. La mesa de contractació ha de qualificar prèvia-
ment els documents presentats dins el termini i en la
forma escaients, i en un acte públic ha de procedir a
l’obertura de les proposicions presentades pels licitadors
i les ha d’elevar, amb l’acta i la proposta que consideri
pertinent, que ha d’incloure en tot cas la ponderació
dels criteris indicats en els plecs de clàusules adminis-
tratives particulars, a l’òrgan de contractació que hagi
d’adjudicar el contracte.

2. L’Administració té alternativament la facultat
d’adjudicar el contracte a la proposició més avantatjosa,
mitjançant l’aplicació dels criteris que estableix l’arti-
cle 86, sense atendre necessàriament el valor econòmic
de la proposició, o declarar desert el concurs, i ha de
motivar en tot cas la seva resolució amb referència als
criteris d’adjudicació del concurs que constin al plec.

Article 89. Termini d’adjudicació.

1. L’òrgan de contractació, amb els informes tècnics
previs corresponents, ha d’adjudicar el contracte en el
termini màxim de tres mesos a comptar de l’obertura
de les proposicions, llevat que se n’estableixi un altre
en el plec de clàusules administratives particulars.

2. Si no es dicta l’acord d’adjudicació dins el termini,
els empresaris admesos a concurs tenen dret a retirar
la seva proposició i que se’ls retorni o cance�i la garantia
que hagin prestat.

Article 90. Aplicació subsidiària de les normes de la
subhasta.

Els preceptes relatius a la realització de la subhasta
també regeixen per al concurs, excepte en el que sigui
exclusivament aplicable a aquella forma d’adjudicació.

SECCIÓ 3a DEL PROCEDIMENT RESTRINGIT

Article 91. Normes per a l’aplicació del procediment
restringit.

1. En el procediment restringit s’han d’aplicar les
normes generals d’aquesta Llei, amb les especialitats
següents:

a) Amb caràcter previ a l’anunci del procediment
restringit, l’Administració ha d’haver elaborat i justificat
en el plec de clàusules administratives particulars els
criteris objectius d’acord amb els quals l’òrgan de con-

tractació ha de cursar les invitacions a participar en el
procediment, d’entre els que estableixen als articles 16
a 19, segons correspongui a cada contracte.

b) L’òrgan de contractació pot assenyalar els límits
inferior i superior dins dels quals se situï el nombre d’em-
preses que pretén invitar en virtut de les característiques
del contracte, i els ha d’indicar a l’anunci. En aquest
cas, la xifra més baixa no pot ser inferior a cinc i la
més alta no pot ser superior a vint.

c) A les so�icituds de participació s’hi ha d’adjuntar
la documentació que acrediti la personalitat de l’empre-
sari i, si s’escau, la representació, la classificació o el
compliment de les condicions de solvència econòmica,
financera i tècnica o professional que determini l’anunci.

d) L’òrgan de contractació, una vegada comprovada
la personalitat i la solvència de l’empresari, ha de selec-
cionar els concurrents i invitar els admesos, simultània-
ment i per escrit, a presentar les seves proposicions en
el termini que en cada cas s’assenyali en la mateixa
invitació, que no pot ser inferior al que per a cada classe
de contracte assenyala aquesta Llei. En l’escrit d’invitació
s’ha d’indicar al candidat el lloc, el dia i l’hora de l’obertura
de proposicions.

e) Els empresaris seleccionats han de presentar les
proposicions acompanyades del document acreditatiu
de la constitució de la garantia provisional.

2. Una vegada presentades les proposicions, l’ad-
judicació s’ha d’efectuar segons les normes generals d’a-
questa Llei.

SECCIÓ 4a DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT

Article 92. So�icitud d’ofertes en el procediment negociat.

1. Quan s’utilitzi el procediment negociat és neces-
sari so�icitar l’oferta d’empreses capacitades per a la
realització de l’objecte del contracte, sense que el seu
nombre sigui inferior a tres, sempre que això sigui pos-
sible; i cal fixar amb la seleccionada el preu del contracte
i s’ha de deixar constància de tot això en l’expedient.

2. Quan s’hagi constituït la mesa de contractació,
aquesta ha d’elevar a l’òrgan de contractació la proposta
d’adjudicació, i hi és aplicable el que disposa amb caràc-
ter general l’article 81.

3. En el plec de clàusules administratives particulars
s’han de determinar els aspectes econòmics i tècnics
que, si s’escau, hagin de ser objecte de negociació amb
les empreses.

En tot cas, s’ha de deixar constància en l’expedient
de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de
les raons per a la seva acceptació o el seu rebuig apli-
cades per l’òrgan de contractació.

SECCIÓ 5a DE LA NOTIFICACIÓ

Article 93. Notificació i publicitat de les adjudicacions.

1. L’adjudicació del contracte, una vegada acordada
per l’òrgan de contractació i sigui quin sigui el proce-
diment seguit i la forma d’adjudicació emprada, ha de
ser notificada als participants en la licitació i, un cop
formalitzada, s’ha de comunicar al Registre públic de
contractes a què es refereix l’article 118, als efectes
que preveu l’article 58.

2. Quan l’import de l’adjudicació sigui igual o supe-
rior a 10.000.000 de pessetes (60.101,21 euros), s’ha
de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» o en els
respectius diaris o butlletins oficials de les comunitats
autònomes i entitats locals, en un termini no superior
a quaranta-vuit dies a comptar de la data d’adjudicació
del contracte, un anunci en què es comuniqui l’adju-
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dicació. A més, en els contractes subjectes a publicitat
obligatòria en el «Diari Oficial de les Comunitats Euro-
pees» i en els de consultoria i assistència i en els de
serveis d’una quantia igual o superior a la que preveu
l’article 203.2, compresos en les categories 17 a 27
de les esmentades a l’article 206, s’ha d’enviar a aquest
diari oficial i al «Butlletí Oficial de l’Estat», en el mateix
termini assenyalat, un anunci en què es faci públic el
resultat de la licitació, sense que en aquests supòsits
hi hagi la possibilitat de substituir la publicitat en el «But-
lletí Oficial de l’Estat» per la que les comunitats autò-
nomes i les entitats locals puguin fer en els seus diaris
o butlletins oficials respectius.

3. Per als contractes de gestió de serveis públics,
la publicitat de les adjudicacions en el «Butlletí Oficial
de l’Estat» o en els diaris o butlletins oficials respectius
és obligatòria quan el pressupost de despeses de primer
establiment sigui igual o superior a 10.000.000 de pes-
setes (60.101,21 euros) o el termini de durada sigui
superior a cinc anys.

4. Excepcionalment es pot ometre l’anunci del resul-
tat de l’adjudicació quan la divulgació de la informació
relativa a la formalització del contracte constitueixi un
obstacle a l’aplicació de la legislació, sigui contrària a
l’interès públic, perjudiqui els interessos comercials legí-
tims d’empreses públiques o privades o pugui perjudicar
la competència lleial entre aquestes i en els casos que
preveuen els articles 141, paràgraf f); 159.2, paràgraf c);
182, paràgraf h), i 210, paràgraf g), d’aquesta Llei. En
l’expedient s’han de justificar degudament aquestes cir-
cumstàncies.

5. Sens perjudici del que disposen els apartats ante-
riors, l’òrgan de contractació ha de comunicar a tots
els candidat o licitadors rebutjats que ho so�icitin, en
el termini de quinze dies a partir de la recepció de la
so�icitud, els motius del rebuig de la seva candidatura
o de la seva proposició i les característiques de la pro-
posició de l’adjudicatari que han determinat l’adjudicació
al seu favor; respecte de la comunicació s’ha d’observar
el que disposa l’apartat anterior.

6. Això també és procedent en els casos en què
s’ha decidit renunciar a un contracte ofert o a reiniciar
el procediment. També cal informar a l’Oficina de Publi-
cacions Oficials de les Comunitats Europees d’aquesta
decisió quan el contracte hagi estat anunciat en el «Diari
Oficial de les Comunitats Europees».

CAPÍTOL VIII

De l’execució i la modificació dels contractes

SECCIÓ 1a DE L’EXECUCIÓ DELS CONTRACTES

Article 94. Efectes dels contractes.

Els efectes dels contractes administratius es regeixen
per aquesta Llei, les seves disposicions de desplegament
i pels plecs de clàusules administratives i de prescrip-
cions tècniques, generals i particulars.

Article 95. Demora en l’execució.

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

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

3. Quan el contractista, per causes imputables a ell
mateix, hagi incorregut en demora respecte al compli-
ment del termini total, l’Administració pot optar indis-
tintament per resoldre el contracte o per imposar les

penalitats diàries en la proporció de 20 per cada
100.000 pessetes (0,12 per 601,01 euros) del preu del
contracte.

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

4. Cada vegada que les penalitats per demora asso-
leixin un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte,
l’òrgan de contractació està facultat per procedir a resol-
dre’l o a acordar la continuïtat de la seva execució amb
la imposició de noves penalitats.

5. L’Administració té la mateixa facultat a què es
refereix l’apartat anterior 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 terminis
faci presumir raonablement la impossibilitat del compli-
ment del termini total.

6. Quan el contractista, per causes imputables a ell
mateix, hagi incomplert l’execució parcial de les pres-
tacions definides en el contracte, l’Administració pot
optar, indistintament, per resoldre’l o per imposar les
penalitats que, per a aquests supòsits, es determinin en
el plec de clàusules administratives particulars.

Article 96. Resolució per demora i pròrroga dels con-
tractes.

1. En el cas a què es refereix l’article anterior, si
l’Administració opta per la resolució, aquesta l’ha d’a-
cordar l’òrgan de contractació sense cap altre tràmit pre-
ceptiu que l’audiència del contractista i, quan es formuli
l’oposició per part d’aquest, el dictamen del Consell d’Es-
tat o de l’òrgan consultiu equivalent de la comunitat
autònoma respectiva.

2. Si el retard es produeix per motius no imputables
al contractista i aquest ofereix complir els compromisos
donant-li una pròrroga del temps que se li havia asse-
nyalat, l’Administració ha de concedir un termini que
ha de ser, com a mínim, igual al temps perdut, si no
és que el contractista demana un termini menor.

Article 97. Indemnització de danys i perjudicis.

1. És obligació del contractista indemnitzar tots els
danys i perjudicis que es causin a tercers com a con-
seqüència de les operacions que requereixi l’execució
del contracte.

2. Quan els danys i perjudicis hagin estat ocasionats
com a conseqüència immediata i directa d’una ordre
de l’Administració, aquesta n’és responsable dins dels
límits que assenyalen les lleis. L’Administració també és
responsable dels danys que es causin a tercers com
a conseqüència dels vicis del projecte elaborat per ella
mateixa en el contracte d’obres o en el de subminis-
trament de fabricació.

3. Els tercers poden requerir prèviament, dins de
l’any següent a la producció del fet, l’òrgan de contrac-
tació perquè aquest, oït el contractista, es pronunciï
sobre a quina de les parts contractants correspon la
responsabilitat dels danys. L’exercici d’aquesta facultat
interromp el termini de prescripció de l’acció.

4. La reclamació dels tercers s’ha de formular, en
tot cas, d’acord amb el procediment que estableix la
legislació aplicable a cada supòsit.

Article 98. Principi de risc i ventura.

L’execució del contracte s’ha de fer a risc i ventura
del contractista, sens perjudici del que estableix per al
d’obres l’article 144.
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Article 99. Pagament del preu.

1. El contractista té dret a l’abonament de la pres-
tació efectuada en els termes que estableixen aquesta
Llei i el contracte i d’acord amb el preu convingut.

2. El pagament del preu es pot fer de manera total
o parcial mitjançant abonaments a compte.

3. El contractista també té dret a percebre abona-
ments a compte per l’import de les operacions prepa-
ratòries de l’execució del contracte i que estiguin com-
preses en l’objecte del contracte, en les condicions asse-
nyalades en els plecs respectius, i s’han d’assegurar els
pagaments mitjançant la prestació de garantia.

4. L’Administració té l’obligació d’abonar el preu
dins dels dos mesos següents a la data de l’expedició
de les certificacions d’obres o dels documents corres-
ponents que acreditin la realització total o parcial del
contracte, sens perjudici del termini especial que esta-
bleix l’apartat 4 de l’article 110, i, si es demora, ha d’a-
bonar al contractista, a partir del compliment del termini
de dos mesos, l’interès legal dels diners incrementat
en 1,5 punts, de les quantitats degudes.

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

6. Si la demora de l’Administració és superior a vuit
mesos, el contractista també té dret a resoldre el con-
tracte i al rescabalament dels perjudicis que se li originin
com a conseqüència d’això.

7. Sens perjudici del que estableixen les normes
tributàries i de la Seguretat Social, els abonaments a
compte que siguin procedents per l’execució del con-
tracte, només poden ser embargats 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 derivades dels salaris.

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

Article 100. Transmissió dels drets de cobrament.

1. Els contractistes que, d’acord amb l’article ante-
rior, tinguin dret de cobrament davant l’Administració,
poden cedir-lo conforme a dret.

2. Perquè la cessió del dret de cobrament tingui
plena efectivitat davant l’Administració és requisit
imprescindible la notificació fefaent a la mateixa Admi-
nistració de l’acord de cessió.

3. Una vegada que l’Administració tingui coneixe-
ment 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 tenen
efectes alliberadors.

SECCIÓ 2a DE LA MODIFICACIÓ DELS CONTRACTES

Article 101. Modificacions dels contractes.

1. Una vegada perfet el contracte, l’òrgan de con-
tractació només pot introduir modificacions per raó d’in-
terès públic en els elements que l’integren, sempre que
siguin degudes a necessitats noves o a causes impre-
vistes, i ho ha de justificar degudament en l’expedient.

2. Les modificacions del contracte s’han de forma-
litzar d’acord amb el que disposa l’article 54.

3. En les modificacions dels contractes, encara que
siguin successives, que impliquin aïlladament o conjun-
tament alteracions en una quantia igual o superior al 10
per 100 del preu primitiu del contracte, sempre que
aquest sigui igual o superior a 1.000.000.000 de pes-
setes (6.010.121,04 euros) exclòs l’impost sobre el valor
afegit, és preceptiu, a més de l’informe a què es refereix
l’apartat 2 de l’article 59 i de la fiscalització prèvia en
els termes de l’apartat 2, paràgraf g), de l’article 11,
l’informe de contingut pressupostari de la Direcció Gene-
ral de Pressupostos del Ministeri d’Hisenda. A aquest
efecte, els òrgans de contractació han de remetre l’ex-
pedient corresponent a la modificació proposada, al qual
s’han d’incorporar els documents següents:

a) Una memòria explicativa subscrita pel director
facultatiu de l’obra que justifiqui la desviació produïda
que motiva la modificació, on constin les circumstàncies
no previstes en l’aprovació del plec de prescripcions tèc-
niques i, si s’escau, en el projecte corresponent, docu-
ment que ha de ser expedit, en els contractes diferents
dels d’obres, pel servei encarregat de la direcció i l’exe-
cució de les prestacions contractades.

b) Justificació de la improcedència de la convoca-
tòria d’una nova licitació per les unitats o les prestacions
constitutives de la modificació.

c) En els contractes d’obres, informe de l’Oficina
de Supervisió de Projectes sobre l’adequació de la modi-
ficació proposada.

La Direcció General de Pressupostos ha d’emetre el
seu informe en el termini de quinze dies hàbils.

El que estableix aquest apartat també és aplicable
a les modificacions consistents en la substitució d’unitats
objecte del contracte per unitats noves en contractes
en què l’import d’adjudicació sigui igual o superior a
1.000.000.000 de pessetes (6.010.121,04 euros) i les
modificacions afectin el 30 per 100 o més del preu
primitiu del contracte, exclòs l’impost sobre el valor afe-
git, amb independència de les repercussions pressupos-
tàries a què donin lloc les modificacions.

Article 102. Suspensió dels contractes.

1. Si l’Administració acorda la suspensió del con-
tracte o si té lloc per l’aplicació del que disposa l’ar-
ticle 99, s’ha d’estendre una acta en què es consignin
les circumstàncies que l’han motivat i la situació de fet
en l’execució del contracte.

2. Acordada la suspensió, l’Administració ha d’abo-
nar al contractista els danys i perjudicis que hagi sofert
efectivament.

TÍTOL IV

De la revisió de preus en els contractes
de l’Administració

CAPÍTOL ÚNIC

Disposicions generals

Article 103. Revisió de preus.

1. La revisió de preus en els contractes que regula
aquesta Llei s’ha de fer en els termes que estableix
aquest títol quan el contracte s’hagi executat en el 20
per 100 de l’import i hagi transcorregut un any des de
l’adjudicació, de manera que ni el percentatge del 20
per 100, ni el primer any d’execució, a comptar de l’ad-
judicació esmentada, poden ser objecte de revisió.

2. En cap cas no s’ha de fer la revisió de preus
en els contractes el pagament dels quals es concerti
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mitjançant el sistema d’arrendament financer o d’arren-
dament amb opció a compra a què es refereix l’article 14,
ni en els contractes menors.

3. El plec de clàusules administratives particulars
ha de detallar la fórmula o el sistema de revisió aplicable
i, en una resolució motivada, es pot establir la impro-
cedència de la revisió, que també s’ha de fer constar
en el plec.

Article 104. Sistema de revisió de preus.

1. La revisió de preus s’ha de dur a terme mitjançant
els índexs o les fórmules de caràcter oficial que determini
l’òrgan de contractació. No obstant això, en els contrac-
tes d’obres i en els de subministrament de fabricació
el Consell de Ministres, amb l’informe previ de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa, ha d’aprovar
fórmules tipus segons el contingut de les diverses pres-
tacions compreses en els contractes.

2. Les fórmules tipus han de reflectir la participació
en el preu del contracte de la mà d’obra i dels elements
bàsics.

Aquestes fórmules han de ser publicades en el «But-
lletí Oficial de l’Estat» i són revisables cada dos anys,
com a mínim. D’entre les fórmules tipus, l’òrgan de con-
tractació, en el plec de clàusules administratives par-
ticulars, ha de determinar les que consideri més ade-
quades al contracte sens perjudici que, si cap d’aquestes
no coincideix amb les característiques del contracte, es
proposin les fórmules especials, que també han de ser
aprovades pel Consell de Ministres.

3. L’índex o la fórmula de revisió aplicats al con-
tracte és invariable durant la seva vigència i determina
la revisió de preus en cada data respecte de la data
final de termini de presentació d’ofertes a la subhasta
i en el concurs i la de l’adjudicació en el procediment
negociat.

4. La Comissió Delegada del Govern per a Afers
Econòmics ha d’aprovar els índexs mensuals de preus,
que han de ser publicats en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Els índexs han de reflectir les osci�acions reals del
mercat i poden ser únics per a tot el territori nacional
o determinar-se per zones geogràfiques.

Article 105. Coeficient de revisió

Les fórmules de revisió serveixen per calcular, mit-
jançant l’aplicació d’índexs de preus, els coeficients de
revisió en cada data respecte a la data i els períodes
que determina l’article 104.3, i els seus resultats s’a-
pliquen als imports líquids de les prestacions efectuades
que tinguin dret a revisió.

Article 106. Procediment de revisió.

Quan s’utilitzin fórmules de revisió de preus en els
contractes d’obres i subministrament de fabricació, s’ha
de fer la revisió mitjançant l’aplicació del coeficient resul-
tant d’aquelles sobre el preu líquid de la prestació efec-
tuada.

Article 107. Revisió en casos de demora en l’execució.

Quan la clàusula de revisió s’apliqui sobre períodes
de temps en què el contractista hagi incorregut en mora,
i sens perjudici de les penalitats que siguin procedents,
els índexs de preus que han de ser tinguts en compte
són els que haurien correspost en les dates establertes
en el contracte per a la realització de la prestació dins
el termini, llevat que els corresponents al període real
d’execució produeixin un coeficient inferior, cas en què
s’han d’aplicar aquests últims.

Article 108. Pagament de l’import de la revisió.

L’import de les revisions que siguin procedents s’ha
de fer efectiu mitjançant l’abonament o el descompte
corresponent en les certificacions o els pagaments par-
cials o, excepcionalment, en la liquidació del contracte,
quan no s’hagin pogut incloure en les certificacions o
els pagaments parcials.

TÍTOL V

De l’extinció dels contractes

CAPÍTOL I

Disposició general

Article 109. Extinció dels contractes.

Els contractes s’extingeixen per compliment o per
resolució.

CAPÍTOL II

Del compliment dels contractes

Article 110. Compliment dels contractes i recepció.

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

2. En tot cas, la constatació exigeix per part de l’Ad-
ministració un acte formal i positiu de recepció o con-
formitat dins del mes següent d’haver-se produït el lliu-
rament o la realització de l’objecte del contracte, o dins
el termini que determini el plec de clàusules adminis-
tratives particulars per raó de les característiques de l’ob-
jecte del contracte. A la Intervenció de l’Administració
corresponent li ha de ser comunicat, quan la comunicació
sigui preceptiva, l’acte per a la seva assistència potes-
tativa a aquest en les seves funcions de comprovació
de la inversió.

3. En els contractes s’ha de fixar un termini de garan-
tia a comptar de la data de recepció o conformitat, trans-
corregut el qual sense objeccions per part de l’Admi-
nistració, llevat dels supòsits en què s’estableixi un altre
termini en aquesta Llei o en altres normes, queda extin-
gida 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 147.3, dins del termini
d’un mes, a comptar de la data de l’acta de recepció,
s’ha d’acordar i notificar al contractista la liquidació
corresponent del contracte i se li ha d’abonar, si s’escau,
el saldo resultant. Si es produeix demora en el pagament
del saldo de liquidació, el contractista té dret a percebre
l’interès legal dels diners incrementats en 1,5 punts, a
partir dels dos mesos següents a la liquidació.

CAPÍTOL III

De la resolució dels contractes

Article 111. Causes de resolució.

Són causes de resolució del contracte:

a) La defunció o la incapacitat sobrevinguda del con-
tractista individual o l’extinció de la personalitat jurídica
de la societat contractista.
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b) La declaració de fallida, de suspensió de paga-
ments, de concurs de creditors o d’insolvent fallit en
qualsevol procediment, o l’acord de quitament i espera.

c) El comú acord entre l’Administració i el contrac-
tista.

d) La falta de prestació pel contractista de la garan-
tia definitiva o les especials o complementàries de la
garantia dins el termini en els casos que preveu la Llei
i la no-formalització del contracte dins el termini.

e) La demora en el compliment dels terminis per
part del contractista i l’incompliment del termini que
assenyala l’article 71.2, paràgraf d).

f) La falta de pagament per part de l’Administració
en el termini de vuit mesos, d’acord amb l’article 99.6.

g) L’incompliment de les obligacions contractuals
essencials restants.

h) Les que s’estableixin expressament en el contracte.
i) Les que s’assenyalin específicament per a cada

categoria de contracte en l’articulat d’aquesta Llei.

Article 112. Aplicació de les causes de resolució.

1. La resolució del contracte l’acorda l’òrgan de con-
tractació, d’ofici o a instància del contractista, si s’escau,
mitjançant procediment en la forma que es determini
per reglament.

2. La declaració de fallida, de concurs de creditors,
d’insolvent o de fallit en qualsevol procediment origina
sempre la resolució del contracte.

En els casos restants de resolució de contracte, el
dret per exercir-la és potestatiu per a la part a qui no
sigui imputable la circumstància que doni lloc a la reso-
lució, sens perjudici que en els casos de modificacions
en més del 20 per 100 que preveuen els articles 149,
paràgraf e); 192, paràgraf c), i 214, paràgraf c), l’Ad-
ministració també pugui instar la resolució.

3. Quan la causa de resolució sigui la defunció o
la incapacitat sobrevinguda del contractista individual,
l’Administració pot acordar la continuació del contracte
amb els hereus o successors.

4. La resolució per comú acord només pot tenir lloc
quan no hi concorri una altra causa de resolució impu-
table al contractista i sempre que raons d’interès públic
facin innecessària o inconvenient la permanència del
contracte.

5. En els casos de fusió d’empreses en què participi
la societat contractista, el contracte ha de continuar amb
l’entitat absorbent o resultant de la fusió, que queda
subrogada en tots els drets i les obligacions que se’n
derivin.

6. En cas d’escissió, aportació o transmissió d’em-
preses o branques de l’empresa, el contracte ha de con-
tinuar amb l’entitat resultant o beneficiària, que queda
subrogada en els drets i les obligacions que en derivin,
sempre que l’entitat resultant o beneficiària mantingui
la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació.

7. En el quitament i espera i en la suspensió de
pagaments l’Administració continua potestativament el
contracte si el contractista presta les garanties suficients
a judici de l’Administració per a l’execució del contracte.

8. Si la causa de resolució és la falta de prestació
de garanties complementàries, la resolució afecta la tota-
litat del contracte.

9. En el cas de demora a què es refereix el parà-
graf e) de l’article anterior, si les penalitats a què dóna
lloc la demora en el compliment del termini assoleixen
un múltiple del 5 per 100 de l’import del contracte, cal
atenir-se al que disposa l’article 95.4.

10. L’incompliment de les obligacions derivades del
contracte per part de l’Administració n’origina la reso-
lució només en els casos que preveu aquesta Llei.

Article 113. Efectes de la resolució.

1. En els casos de no-formalització del contracte
dins el termini per causes imputables al contractista cal
atenir-se al que disposa l’article 54.3.

2. Quan obeeixi a comú acord, els drets de les parts
s’han d’acomodar al que s’hagi estipulat vàlidament entre
l’Administració i el contractista.

3. L’incompliment per part de l’Administració de les
obligacions del contracte determina que ha de pagar,
amb caràcter general, els danys i perjudicis que afectin
el contractista.

4. Quan el contracte es resolgui per incompliment
culpable del contractista li ha de ser confiscada la garan-
tia i, a més, ha d’indemnitzar l’Administració pels danys
i perjudicis ocasionats en el que superin l’import de la
garantia confiscada.

5. En tot cas, l’acord de resolució ha de contenir
un pronunciament exprés sobre la procedència o no de
la pèrdua, la devolució o la cance�ació de la garantia
constituïda.

TÍTOL VI

De la cessió dels contractes i de la subcontractació

CAPÍTOL ÚNIC

Disposicions generals

SECCIÓ 1a DE LA CESSIÓ DELS CONTRACTES

Article 114. Cessió dels contractes.

1. Els drets i les obligacions provinents del contracte
poden ser cedits a un tercer sempre que les qualitats
tècniques o personals del cedent no hagin estat raó
determinant de l’adjudicació del contracte.

2. Perquè els adjudicataris puguin cedir els seus
drets i les seves obligacions a tercers s’han de complir
els requisits següents:

a) Que l’òrgan de contractació autoritzi la cessió
expressament i amb caràcter previ.

b) Que el cedent hagi executat com a mínim un 20
per 100 de l’import del contracte, o hagi efectuat l’ex-
plotació almenys durant el termini d’una cinquena part
del temps de durada del contracte si aquest és de gestió
de serveis públics.

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar
amb l’Administració i la solvència exigible de conformitat
amb els articles 15 a 20, i ha d’estar degudament clas-
sificat si aquest requisit ha estat exigit al cedent.

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

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

4. L’Administració no pot autoritzar la cessió del
contracte en favor de persones incloses en suspensió
de classificacions o inhabilitades per contractar.

SECCIÓ 2a DE LA SUBCONTRACTACIÓ

Article 115. Subcontractació.

1. Llevat que el contracte disposi el contrari o que
per la seva naturalesa i condicions es dedueixi que ha
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de ser executat directament per l’adjudicatari, aquest
pot concertar amb tercers la realització parcial del con-
tracte.

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

a) Que en tot cas es doni coneixement per escrit
a l’Administració del subcontracte a formalitzar, amb indi-
cació de les parts del contracte que ha de realitzar el
subcontractista.

No obstant això, per als contractes de caràcter secret
o reservat, o quan la seva execució hagi d’anar acom-
panyada 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 l’auto-
rització expressa de l’òrgan de contractació.

b) Que les prestacions parcials que l’adjudicatari
subcontracti amb tercers no excedeixin el percentatge
que, superior al 50 per 100 de l’import d’adjudicació,
es fixi en el plec de clàusules administratives particulars.
En cas que aquesta previsió no figuri en el plec, el con-
tractista pot subcontractar fins a un percentatge que
no superi el dit 50 per 100 de l’import d’adjudicació.

c) Que el contractista s’obligui a abonar als sub-
contractistes i als subministradors el pagament del preu
pactat amb uns i altres en els terminis i les condicions
que no siguin més desfavorables que els que estableix
l’article 99.4 per a les relacions entre l’Administració
i el contractista.

3. Els subcontractistes queden obligats només
davant del contractista principal que assumeix, per tant,
la responsabilitat total de l’execució del contracte davant
l’Administració, amb subjecció estricta als plecs de clàu-
sules administratives particulars i als termes del con-
tracte.

4. En cap cas el contractista no pot concertar l’exe-
cució parcial del contracte amb persones inhabilitades
per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o com-
preses en algun dels supòsits de l’article 20, excepte
el paràgraf k), d’aquesta Llei o que estiguin incloses en
la suspensió de classificacions.

Article 116. Pagaments a subcontractistes i subminis-
tradors.

La formalització de subcontractes i de contractes de
subministraments derivats d’un contracte administratiu
ha de complir els requisits següents:

1. El contractista s’obliga a abonar als subcontrac-
tistes o als subministradors el preu pactat en els terminis
i les condicions que s’indiquen a continuació.

2. Els terminis fixats han de ser determinats des
de la data d’aprovació pel contractista principal de la
factura emesa pel subcontractista o el subministrador,
amb indicació de la data i del període a què correspongui.

3. L’aprovació o la conformitat s’ha d’atorgar en un
termini màxim de trenta dies, des de la presentació de
la factura. Dins del mateix termini s’han de formular,
si s’escau, els motius de disconformitat amb la factura.

4. Llevat del que disposa l’apartat 5 següent, el con-
tractista ha d’abonar les factures en el termini de seixanta
dies des de la conformitat amb les factures. En cas de
demora en el pagament, el subcontractista o el submi-
nistrador té dret al cobrament d’interessos. El tipus d’in-
terès que s’aplica a les quantitats degudes és el legal
dels diners, incrementat en 1,5 punts.

5. Quan el termini de pagament es convingui més
enllà dels seixanta dies establerts en el número anterior,

el dit pagament s’ha d’instrumentar mitjançant un docu-
ment que comporti l’acció canviària; i quan el termini
de pagament superi els cent vint dies, a més el sub-
contractista o el subministrador pot exigir que el paga-
ment es garanteixi mitjançant un aval.

Els subcontractes i els contractes de subministra-
ments a què es refereix el paràgraf anterior tenen en
tot cas naturalesa privada.

TÍTOL VII

De la contractació a l’estranger

CAPÍTOL ÚNIC

Disposicions generals

Article 117. Contractes subscrits a l’estranger.

1. Als contractes que se subscriguin i s’executin a
l’estranger, sens perjudici de tenir en compte els principis
d’aquesta Llei per resoldre els dubtes i les llacunes que,
en l’aplicació, es puguin presentar, se’ls apliquen les
regles següents:

a) A l’Administració General de l’Estat, la formalit-
zació d’aquests contractes correspon al ministre d’Afers
Estrangers, que l’exerceix per mitjà de les representa-
cions diplomàtiques o consulars i que la pot delegar
en favor d’altres òrgans, funcionaris o persones parti-
culars. En els organismes autònoms, les entitats gestores
i els serveis comuns de la Seguretat Social, la forma-
lització d’aquests contractes correspon als seus repre-
sentants legals o a les persones en qui deleguin. L’ar-
ticle 12 és aplicable quant a la tramitació, l’autorització
si s’escau, l’adjudicació, la modificació i la resolució dels
contractes.

En els altres organismes i entitats subjectes a aquesta
Llei, la formalització dels contractes correspon als repre-
sentants legítims.

b) Sens perjudici dels requisits de capacitat que
puguin exigir les lleis de l’Estat en què se subscrigui
el contracte, per determinar les condicions de capacitat
i solvència de les empreses espanyoles i de les perta-
nyents a la resta d’estats membres de la Comunitat Euro-
pea cal atenir-se al que disposa aquesta Llei.

c) El plec de clàusules administratives particulars
pot ser substituït pel mateix clausulat del contracte.

d) Els contractes es poden adjudicar per procedi-
ment negociat, i s’han d’aconseguir, sempre que sigui
possible, tres ofertes, com a mínim, d’empreses capaces
de complir-los.

e) La formalització es du a terme mitjançant un
document fefaent, i s’han de remetre les dades d’aquests
contractes a la Junta Consultiva de Contractació Admi-
nistrativa als efectes que preveu l’article 118, sens per-
judici de l’obligació de la tramesa al Tribunal de Comptes
que preveu l’article 57. Quant als contractes menors,
cal atenir-se al que disposa aquesta Llei per a aquests
contractes, amb caràcter general.

f) A l’adjudicatari se li ha d’exigir una garantia anà-
loga a la que preveu aquesta Llei per assegurar l’execució
del contracte, sempre que això sigui possible i adequat
a les condicions de l’Estat en què s’efectua la contrac-
tació i, si no, la que sigui usual i autoritzada en el dit
Estat.

g) El pagament del preu es condiciona al lliurament
pel contractista de la prestació convinguda, llevat que
s’hi oposi el dret o els costums de l’Estat, cas en què
s’ha d’exigir una garantia que cobreixi l’avançament.
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h) En aquests contractes s’ha de procurar incloure-hi
estipulacions tendents a preservar els interessos de l’Ad-
ministració davant de possibles incompliments del con-
tractista i a autoritzar les modificacions del contracte
que es puguin fer convenients.

2. En els contractes amb empreses espanyoles s’hi
han d’incloure clàusules de submissió als tribunals espa-
nyols.

3. En els contractes amb empreses estrangeres s’ha
de procurar, quan les circumstàncies ho aconsellin, la
incorporació de clàusules tendents a resoldre les dis-
crepàncies que puguin sorgir mitjançant fórmules sen-
zilles d’arbitratge. En aquests contractes es pot transigir
amb l’autorització prèvia del Consell de Ministres.

4. Les regles que conté aquest article no obsten
perquè, en els contractes que se subscriguin i s’executin
en els restants estats membres de la Comunitat Europea
i que siguin d’una quantia igual o superior als límits que
assenyalen l’article 135, l’article 177.2 i l’article 203.2,
s’hagin de complir les normes d’aquesta Llei referents
a la publicitat comunitària i als procediments i les formes
d’adjudicació dels contractes.

5. En els contractes que siguin conseqüència de l’a-
plicació de les disposicions de l’article 296 del Tractat
Constitutiu de la Comunitat Europea que subscrigui el
Ministeri de Defensa amb empreses estrangeres, així
com els que es requereixin per al compliment de missions
de pau en què participin les Forces Armades espanyoles,
que es formalitzin i s’executin a l’estranger, la forma-
lització dels contractes correspon al ministre de Defensa.

TÍTOL VIII

Del registre públic de contractes

CAPÍTOL ÚNIC

Disposicions generals

Article 118. Registre públic de contractes.

1. Per permetre el coneixement dels contractes
subscrits per les diferents administracions públiques i
dels seus adjudicataris, la Junta Consultiva de Contrac-
tació Administrativa del Ministeri d’Hisenda, i també els
òrgans corresponents de les altres administracions públi-
ques, han de portar un registre públic de contractes,
i han de mantenir la deguda coordinació entre ells.

2. El Registre públic de contractes de la Junta Con-
sultiva de Contractació Administrativa constitueix el
suport de l’estadística sobre contractació pública per a
finalitats estatals.

3. S’ha de determinar per reglament la forma en
què es comuniquin les dades sobre els contractes adju-
dicats i les seves modificacions, pròrrogues i compliment
al Registre públic de contractes de la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa i la forma en què s’han
de fer públiques les dades aportades a aquest Registre
als efectes que preveuen els apartats anteriors.

Article 119. Recomanacions als òrgans de contractació.

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa
pot exposar directament als òrgans de contractació o
formular amb caràcter general les recomanacions per-
tinents, si dels estudis sobre contractació administrativa
o d’un contracte particular es dedueixen conclusions d’in-
terès per a l’Administració.

LLIBRE II

Dels diferents tipus de contractes administratius

TÍTOL I

Del contracte d’obres

CAPÍTOL I

Disposicions generals

SECCIÓ 1a DE LA PREPARACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES

Article 120. Objecte del contracte.

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per contracte d’o-
bres el formalitzat entre l’Administració i un empresari
amb l’objecte següent:

a) La construcció de béns que tinguin naturalesa
immoble, com ara carreteres, ferrocarrils, ports, canals,
preses, edificis, fortificacions, aeroports, bases navals,
defensa del litoral i senyalització marítima, monuments,
insta�acions diverses, així com qualsevol altra d’anàloga
d’enginyeria civil.

b) La realització de tasques que modifiquin la forma
o la substància del terreny o del subsòl, com ara dra-
gatges, sondejos, prospeccions, injeccions, correcció de
l’impacte mediambiental, regeneració de platges, actua-
cions urbanístiques o altres d’anàlogues.

c) La reforma, la reparació, la conservació o la demo-
lició dels treballs definits en les lletres anteriors.

Article 121. Contractes menors.

Tenen la consideració de contractes menors els d’una
quantia que no superi els 5.000.000 de pessetes
(30.050,61 euros).

Article 122. Projecte d’obres.

L’adjudicació d’un contracte d’obres requereix prè-
viament l’elaboració, la supervisió, si s’escau, l’aprovació
i el replanteig del projecte corresponent, que ha de definir
amb precisió l’objecte del contracte.

En cas d’adjudicació conjunta de projecte i obra, l’exe-
cució d’aquesta queda condicionada a la supervisió, l’a-
provació i el replanteig del projecte per l’Administració.

Article 123. Classificació de les obres.

1. Als efectes d’elaboració dels projectes, s’han de
classificar les obres, segons el seu objecte i la seva natu-
ralesa, en els grups següents:

a) Obres de primer establiment, reforma o gran
reparació.

b) Obres de reparació simple.
c) Obres de conservació i manteniment.
d) Obres de demolició.

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

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

4. Es consideren obres de reparació les necessàries
per esmenar un menyscapte produït en un bé immoble
per causes fortuïtes o accidentals. Quan afecten fona-
mentalment l’estructura resistent tenen la qualificació
de gran reparació i, si no, de reparació simple.
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5. Si el menyscapte es produeix en el temps per
l’ús natural del bé, les obres necessàries per esmenar-lo
tenen el caràcter de conservació. Les obres de man-
teniment tenen el mateix caràcter que les de conservació.

6. Són obres de demolició les que tenen com a
objecte la demolició o la destrucció d’un bé immoble.

Article 124. Contingut dels projectes i responsabilitat
derivada de la seva elaboració.

1. Els projectes d’obres han de comprendre, com
a mínim:

a) Una memòria en què es descrigui l’objecte de
les obres, que ha d’especificar-ne els antecedents i la
situació prèvia, les necessitats que s’han de satisfer i
la justificació de la solució adoptada, i ha de detallar
els factors de qualsevol mena que cal tenir en compte.

b) Els plànols de conjunt i de detall necessaris per-
què l’obra quedi perfectament definida, així com els que
delimitin l’ocupació de terrenys i la restitució de servituds
i altres drets reals, si s’escau, i serveis afectats per l’exe-
cució.

c) El plec de prescripcions tècniques particulars on
s’ha de fer la descripció de les obres i se n’ha de regular
l’execució, fent-hi constar la forma en què s’ha de dur
a terme, el mesurament de les unitats executades i el
control de qualitat i les obligacions d’ordre tècnic que
corresponguin al contractista.

d) Un pressupost, integrat per diversos de parcials
o no, on constin els preus unitaris i els descompostos,
si s’escau, l’estat de mesuraments i els detalls necessaris
per a la seva valoració.

e) Un programa de desenvolupament dels treballs
o el pla d’obra de caràcter indicatiu, amb previsió, si
s’escau, del temps i el cost.

f) Les referències de tota mena en què s’ha de fona-
mentar el replanteig de l’obra.

g) La documentació que prevegin les normes de
caràcter legal o reglamentari.

h) L’estudi de seguretat i salut o, si s’escau, l’estudi
bàsic de seguretat i salut, en els termes que preveuen
les normes de seguretat i salut a les obres.

2. No obstant això, per als projectes d’obres de pri-
mer establiment, reforma o gran reparació, inferiors a
20.000.000 de pessetes (120.202,42 euros) i per a tots
els altres projectes que esmenta l’article anterior, es pot
simplificar, refondre o fins i tot suprimir algun o alguns
dels documents anteriors, tal com es determini per regla-
ment, sempre que la documentació resultant sigui sufi-
cient per definir, valorar i executar les obres que com-
prèn.

3. Llevat de quan sigui incompatible amb la natu-
ralesa de l’obra, el projecte ha d’incloure un estudi geo-
tècnic dels terrenys sobre els quals s’ha d’executar l’obra.

4. Als contractes de concessió d’obres públiques
s’hi han d’adjuntar els estudis econòmics i administratius
sobre règim d’utilització i tarifes que s’hagin d’aplicar.

5. Quan l’elaboració del projecte hagi estat contrac-
tada íntegrament per l’Administració d’acord amb l’ar-
ticle 196.2, paràgraf a), l’autor o els autors del projecte
incorren en responsabilitat en els termes que estableixen
els articles 217 a 219. En cas que la prestació es dugui
a terme en co�aboració amb l’Administració i sota la
seva supervisió, d’acord amb l’article 196.2, paràgraf b),
les responsabilitats es limiten a l’àmbit de la co�aboració.

Article 125. Presentació del projecte per l’empresari.

1. La contractació conjunta d’elaboració de projecte
i execució de les obres corresponents té caràcter excep-
cional i només es pot aplicar en els supòsits següents:

a) Quan el sistema constructiu pugui ser determi-
nant de les característiques essencials del projecte.

b) Quan les característiques de les obres permetin
anticipar diversos tractaments de traçat, disseny i pres-
supost.

2. En tot cas, la licitació d’aquest tipus de contracte
requereix la redacció prèvia per part de l’Administració
de l’avantprojecte corresponent o del document similar
i només, quan per causes justificades sigui convenient
a l’interès públic, es pot limitar a redactar les bases tèc-
niques a què s’hagi d’ajustar el projecte.

3. El contractista ha de presentar el projecte a l’òr-
gan de contractació per a la seva supervisió, aprovació
i replanteig. Si l’Administració observa defectes o refe-
rències de preus inadequats en el projecte rebut, ha
de requerir-ne l’esmena per part del contractista, en els
termes que preveu l’article 217, i, fins que no ho faci,
una vegada es procedeixi a la nova supervisió, aprovació
i replanteig del projecte, no es pot iniciar l’execució de
l’obra. En cas que l’òrgan de contractació i el contractista
no arribin a un acord sobre els preus, l’últim queda exo-
nerat d’executar les obres, sense cap altre dret davant
l’òrgan de contractació que el pagament de les tasques
de redacció del projecte corresponent.

4. En els casos a què es refereix aquest article, l’or-
dre d’iniciació de l’expedient i la reserva de crèdit corres-
ponent han de fixar l’import estimat màxim que el futur
contracte pot assolir. No obstant això, no s’ha de procedir
a la fiscalització de la despesa, a la seva aprovació i
a l’adquisició del compromís generat pel contracte, fins
que no se’n coneguin l’import i les condicions d’acord
amb la proposició seleccionada, circumstàncies que han
de ser recollides en el plec de clàusules administratives
particulars corresponent.

5. Quan es tracti de l’elaboració d’un projecte d’o-
bres singulars d’infraestructures hidràuliques o de trans-
port, d’una entitat o complexitat que no permeti establir
l’import estimatiu de la realització de les obres, la previsió
del preu màxim a què es refereix l’apartat anterior es
limita exclusivament al projecte. L’execució de l’obra que-
da supeditada a l’estudi per part de l’Administració de
la viabilitat del finançament i a la tramitació de l’expe-
dient de despesa corresponent. En cas que l’Adminis-
tració renunciï a l’execució de l’obra o no es pronunciï
en el termini de tres mesos, llevat que el plec de clàusules
administratives particulars n’estableixi un altre de més
llarg, el contractista té dret al pagament del preu del
projecte incrementat en el 5 per 100 com a compen-
sació.

Article 126. Obres a un tant alçat.

Quan la naturalesa de l’obra ho permeti, es pot esta-
blir, excepcionalment, el sistema de retribució a un tant
alçat, sense existència de preus unitaris, en les circums-
tàncies i les condicions que es determinin per reglament.

Article 127. Instruccions tècniques.

Els projectes s’han de subjectar a les instruccions
tècniques que siguin de compliment obligatori per a les
administracions públiques respectives.

Article 128. Supervisió de projectes.

Abans de l’aprovació del projecte, quan la quantia
sigui igual o superior a 50.000.000 de pessetes
(300.506,05 euros), els òrgans de contractació han de
so�icitar un informe de les corresponents oficines o uni-
tats de supervisió dels projectes encarregades de veri-
ficar que s’han tingut en compte les disposicions gene-
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rals de caràcter legal o reglamentari, així com la nor-
mativa tècnica, que siguin aplicables per a cada tipus
de projecte. La responsabilitat per l’aplicació incorrecta
als diferents estudis i càlculs s’exigeix de conformitat
amb el que disposa l’article 124.5. En els projectes d’una
quantia inferior a l’assenyalada, l’informe té caràcter
facultatiu, llevat que es tracti d’obres que afectin l’es-
tabilitat, la seguretat o l’estanquitat de l’obra; en aquests
casos l’informe de supervisió també és preceptiu.

Article 129. Replanteig del projecte.

1. Aprovat el projecte, i prèviament a la tramitació
de l’expedient de contractació de l’obra, se n’ha de fer
el replanteig, que consisteix a comprovar-ne la realitat
geomètrica i la disponibilitat dels terrenys necessaris per
a la seva execució normal, que és requisit indispensable
per a l’adjudicació en tots els procediments. Així mateix,
s’han de comprovar tots els supòsits que figurin en el
projecte elaborat i siguin bàsics per al contracte a for-
malitzar.

2. En la tramitació dels expedients de contractació
referents a obres d’infraestructures hidràuliques, de
transport i de carreteres, es dispensa del requisit previ
de disponibilitat dels terrenys, per bé que l’ocupació efec-
tiva dels terrenys ha d’anar precedida de la formalització
de l’acta d’ocupació.

3. En els casos de cessió de terrenys o locals per
entitats públiques, és suficient per acreditar la dispo-
nibilitat dels terrenys l’aportació dels acords de cessió
i acceptació pels òrgans competents.

4. Una vegada fet el replanteig, s’ha d’incorporar
el projecte a l’expedient de contractació.

SECCIÓ 2a DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRES PÚBLIQUES

Article 130. Concepte del contracte de concessió.

1. Es considera contracte de concessió d’obres
públiques aquell en què, sent l’objecte algun dels que
conté l’article 120, la contraprestació a favor de l’ad-
judicatari consisteixi en el dret a explotar l’obra o en
l’esmentat dret acompanyat pel de percebre un preu.

2. Sens perjudici del que disposa l’article 6, el con-
tracte de concessió d’obres públiques queda subjecte
a les normes de publicitat dels contractes d’obres, amb
les especialitats que preveu l’article 139.

El concessionari s’ha d’ajustar en l’explotació de l’obra
al que estableix l’article 161.

3. Sens perjudici del que disposen els articles 15
a 20 quant a capacitat, solvència i prohibicions de con-
tractar dels empresaris, els que concorrin, individualment
o conjuntament amb altres, a la licitació d’una concessió
d’obra pública ho poden fer amb el compromís de cons-
tituir una societat, que ha de ser la titular de la concessió,
dins el termini i amb els requisits i les condicions que
estableixi el plec de clàusules administratives particulars,
sense que li siguin aplicables els límits que estableixen
l’article 282 del text refós de la Llei de societats anò-
nimes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1564/1989,
de 22 de desembre, i l’article 185 del Codi de comerç.

Article 131. Subcontractació parcial en les concessions
d’obres públiques.

En el contracte de concessió d’obres públiques, l’Ad-
ministració pot imposar al concessionari que subcon-
tracti amb tercers un percentatge dels contractes d’obres
objecte de la concessió que representi, com a mínim,
un 30 per 100 del valor total de les obres, i s’ha de
preveure que els licitadors puguin incrementar-lo fent
constar la seva xifra en el contracte. Poden invitar-los,
alternativament, perquè assenyalin en les ofertes el per-
centatge mínim que hagin de subcontractar amb tercers.

Article 132. Contractes de les administracions públi-
ques com a concessionàries.

En els contractes a què es refereix l’article 130, quan
el concessionari sigui alguna de les administracions
públiques s’ha de subjectar, per a les obres que han
de ser executades per tercers, íntegrament al que dis-
posa aquesta Llei.

Article 133. Contractes dels concessionaris particulars.

1. El concessionari d’un contracte d’obres públiques
ha de sotmetre els contractes que subscrigui amb un
tercer a les normes de publicitat que estableix l’arti-
cle 135.2, llevat de quan hi hagi qualsevol de les cir-
cumstàncies següents:

a) Que el preu del contracte sigui inferior a
891.521.645 pessetes (5.358.153 euros, equivalents
a 5.000.000 de drets especials de gir), exclòs l’impost
sobre el valor afegit.

b) Que el procediment utilitzat per a l’adjudicació
sigui el negociat sense publicitat.

2. A efectes del que estableix l’apartat anterior, no
es consideren tercers les empreses que s’hagin agrupat
per obtenir la concessió, ni les empreses que hi estiguin
vinculades.

Article 134. Empreses vinculades.

1. S’entén per empreses vinculades aquelles en què
el concessionari pugui exercir, directament o indirecta-
ment, una influència dominant o aquelles que puguin
exercir-la sobre ell o que, de la mateixa manera que
el concessionari, estiguin sotmeses a la influència domi-
nant d’una altra empresa per raó de propietat, partici-
pació financera o normes que la regulin.

2. Es presumeix que hi ha influència dominant quan
una empresa, directament o indirectament, amb relació
a una altra:

a) Estigui en possessió de la majoria del capital
subscrit.

b) Disposi de la majoria dels vots inherents a les
participacions emeses per l’empresa.

c) Pugui designar més de la meitat dels membres
de l’òrgan d’administració, direcció o control de l’em-
presa.

3. Les empreses que presentin ofertes per a la con-
cessió i que estiguin en les circumstàncies expressades
anteriorment han d’adjuntar a les ofertes una llista
exhaustiva de les empreses vinculades.

SECCIÓ 3a DE LA PUBLICITAT DINS DE L’ÀMBIT DE LA COMUNITAT

EUROPEA I DELS PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES

Article 135. Supòsits de publicitat.

1. A cada exercici pressupostari, els òrgans de con-
tractació han de donar a conèixer, mitjançant un anunci
indicatiu, les característiques bàsiques dels contractes
d’obres que tinguin projectat formalitzar en els pròxims
dotze mesos, sigui quin sigui el procediment d’adjudi-
cació que apliquin i l’import dels quals, exclòs l’impost
sobre el valor afegit, sigui igual o superior a 891.521.645
pessetes (5.358.153 euros, equivalents a 5.000.000 de
drets especials de gir).

Aquest anunci s’ha d’enviar al més aviat possible a
partir de la seva programació a l’Oficina de Publicacions
Oficials de les Comunitats Europees i, perquè tingui l’e-
fecte de reducció de terminis que preveuen els arti-
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cles 137 i 138, s’ha d’haver enviat a l’Oficina esmentada
amb una antelació mínima de cinquanta-dos dies i màxi-
ma de dotze mesos, a partir de la data de la tramesa
de l’anunci del contracte al «Diari Oficial de les Comu-
nitats Europees».

2. A més, qualsevol contractació d’obres de l’import
indicat, per procediment obert, restringit o negociat de
l’article 140 ha de ser anunciada en el «Diari Oficial
de les Comunitats Europees».

3. Per al càlcul de la xifra assenyalada, s’ha de pren-
dre en consideració, a més del valor de l’obra, el dels
subministraments necessaris per a la seva execució
posats a disposició de l’empresari per part de l’Admi-
nistració.

Article 136. Divisió per lots.

1. Quan l’obra estigui dividida en diversos lots i cada
lot constitueixi un contracte, l’import de cadascun s’ha
de tenir en compte per a la determinació de la quantia
a efectes de l’article anterior. No obstant això, quan l’im-
port acumulat dels lots sigui igual o superior a la xifra
indicada en l’article anterior, s’han d’aplicar a tots els
lots, als efectes de publicitat, les seves disposicions.

2. Tanmateix, l’òrgan de contractació pot considerar
només l’import individualitzat de cada lot quan sigui infe-
rior a 166.386.000 pessetes (1.000.000 d’euros), exclòs
l’impost sobre el valor afegit, sempre que l’import acu-
mulat dels lots no sigui superior al 20 per 100 de l’import
acumulat de tots els lots en què estigui dividida l’obra.

Subsecció 1a Del procediment obert en el contracte
d’obres

Article 137. Terminis per a la presentació de propo-
sicions.

En el procediment obert, el termini de presentació
de proposicions no ha de ser inferior a cinquanta-dos
dies, a comptar de la data de la tramesa de l’anunci
del contracte a l’Oficina de Publicacions Oficials de les
Comunitats Europees.

Si, en els terminis previstos, s’ha enviat l’anunci indi-
catiu a què es refereix l’article 135.1, el termini de pre-
sentació de proposicions es redueix a trenta-sis dies,
com a norma general, sense que, en cap cas, aquesta
reducció pugui ser inferior a vint-i-dos dies.

Subsecció 2a Del procediment restringit en el contracte
d’obres

Article 138. Terminis.

1. En el procediment restringit, el termini de recep-
ció de les so�icituds de participació s’ha de fixar de mane-
ra que no sigui inferior a trenta-set dies, a partir de la
data de la tramesa de l’anunci.

2. El termini de presentació de les proposicions no
pot ser inferior a quaranta dies, a comptar de la data
de la tramesa de la invitació escrita, el qual pot ser reduït
a vint-i-sis dies si l’Administració ha publicat l’anunci indi-
catiu a què es refereix el paràgraf primer de l’arti-
cle 135.1.

3. En casos d’urgència, el termini de presentació
de les so�icituds de participació i el de les ofertes pot
ser reduït a quinze dies i deu dies, respectivament, a
partir de la data de la tramesa de l’anunci o de la invitació.

Article 139. Terminis en les concessions d’obres públi-
ques.

1. En les concessions d’obres públiques, en el pro-
cediment restringit, el termini per a la presentació de

candidatures no pot ser inferior a cinquanta-dos dies
des de la data de la tramesa de l’anunci.

2. En els contractes formalitzats pels concessionaris
d’obres públiques, que no siguin l’Administració, a què
es refereix l’article 133, també en el procediment res-
tringit, el termini de recepció de les so�icituds de par-
ticipació no ha de ser inferior a trenta-set dies, i el de
recepció de les ofertes, de quaranta dies, a partir de
la data de la tramesa de l’anunci o de la invitació a
presentar l’oferta, respectivament.

Subsecció 3a Del procediment negociat en el contracte
d’obres

Article 140. Procediment negociat i publicitat comu-
nitària.

1. L’òrgan de contractació pot acordar l’aplicació
del procediment negociat respecte a les obres en què
concorri alguna de les circumstàncies següents, que
s’han de justificar en l’expedient:

a) Quan les proposicions o ofertes econòmiques en
els procediments oberts o restringits siguin irregulars
o inacceptables, sempre que no es modifiquin substan-
cialment les condicions originals del contracte. En aquest
cas, l’òrgan de contractació no ha de publicar l’anunci
de licitació a què es refereix l’apartat 2 d’aquest article
si s’inclouen en el procediment negociat tots els licitadors
que, en ocasió del procediment obert o restringit anterior,
hagin estat admesos a la licitació.

b) Quan les obres es realitzin únicament amb fina-
litats d’investigació, experimentació o perfeccionament
i no per obtenir una rendibilitat o cobrir els costos d’in-
vestigació o de desenvolupament.

c) En casos excepcionals, quan es tracti d’obres la
naturalesa o els riscos de les quals no permetin deter-
minar-ne prèviament el preu global.

2. En aquests casos, quan la quantia del contracte,
excloent-hi l’impost sobre el valor afegit, sigui igual o
superior a 891.521.645 pessetes (5.358.153 euros,
equivalents a 5.000.000 de drets especials de gir), l’òr-
gan de contractació ha de publicar un anunci en el «Diari
Oficial de les Comunitats Europees» i el termini de recep-
ció de les so�icituds no ha de ser inferior a trenta-set
dies, a partir de la data de la tramesa de l’anunci, que
es redueixen a quinze en cas d’urgència.

Article 141. Procediment negociat sense publicitat.

Es pot utilitzar el procediment negociat sense publi-
citat prèvia quan concorri alguna de les circumstàncies
següents, que s’han de justificar en l’expedient:

a) Quan el contracte no s’arribi a adjudicar en un
procediment obert o restringit per falta de licitadors o
perquè els que s’hi han presentat no han estat admesos
a licitació, sempre que no es modifiquin les condicions
originals del contracte, llevat del preu, que no pot ser
augmentat en més d’un 10 per 100. En aquest cas,
quan la quantia del contracte sigui igual o superior al
límit que assenyala el primer paràgraf de l’article 135.1,
s’ha de remetre un informe a la Comissió de les Comu-
nitats Europees, a petició d’aquesta.

b) Quan a causa de l’especificitat tècnica, artística
o per motius relacionats amb la protecció de drets d’ex-
clusiva, l’execució de les obres només es pugui enco-
manar a un determinat empresari.

c) Quan una urgència imperiosa, resultant d’esde-
veniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació
i no imputables a aquest òrgan, demani una execució
immediata que no es pugui aconseguir pel procediment
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d’urgència que regula l’article 71 o per aplicació dels
terminis de publicitat en el «Diari Oficial de les Comu-
nitats Europees» previstos per als casos d’urgència.

d) Quan es tracti d’obres complementàries que no
figurin en el projecte ni en el contracte, però que sigui
necessari executar-les com a conseqüència de circums-
tàncies imprevistes i la seva execució es confiï al con-
tractista de l’obra principal, d’acord amb els preus que
regeixen per al contracte primitiu o que, si s’escau, siguin
fixats contradictòriament.

Per a l’aplicació del que estableix el paràgraf anterior,
han de concórrer els requisits següents respecte del con-
tracte principal:

1. Que les obres no es puguin separar tècnicament
o econòmicament del contracte primitiu sense causar
inconvenients més greus a l’Administració o que, tot i
que es puguin separar de l’execució del contracte, siguin
estrictament necessàries per a l’execució.

2. Que les obres complementàries a executar defi-
nides en el projecte corresponent estiguin formades, com
a mínim, en un 50 per 100 del pressupost, per unitats
d’obra del contracte principal.

3. Que l’import acumulat de les obres complemen-
tàries no superi el 20 per 100 del preu primitiu del
contracte.

Les altres obres complementàries que no compleixin
els requisits que exigeixen els paràgrafs precedents han
de ser objecte de contractació independent.

e) Quan es tracti de la repetició d’obres similars a
altres d’adjudicades per procediment obert o restringit,
sempre que les primeres siguin conformes al projecte
base i s’hagin inclòs a l’anunci del procediment obert
o restringit i computat l’import per fixar la quantia total
del contracte.

Es pot recórrer únicament a aquest procediment
durant un període de tres anys, a partir de la formalització
del contracte inicial.

f) Els declarats secrets o reservats o quan la seva
execució hagi d’anar acompanyada de mesures de segu-
retat especials d’acord amb la legislació vigent o quan
ho exigeixi la protecció dels interessos essencials de la
seguretat de l’Estat. En aquest últim cas, a l’Administració
General de l’Estat, els seus organismes autònoms, les
entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat
Social i altres entitats públiques estatals se’ls ha de
requerir una declaració expressa que concorre aquest
requisit, i correspon realitzar-la al titular del departament
ministerial respectiu, sense que a aquests efectes aques-
ta competència pugui ser delegada.

g) Els de pressupost inferior a 10.000.000 de pes-
setes (60.101,21 euros).

CAPÍTOL II

De l’execució i la modificació del contracte d’obres

SECCIÓ 1a DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES

Article 142. Comprovació del replanteig.

L’execució del contracte d’obres comença amb l’acta
de comprovació del replanteig. A aquests efectes, dins
del termini que es consigni en el contracte, que no pot
ser superior a un mes des de la data de la formalització,
llevat dels casos excepcionals justificats, el servei de
l’Administració encarregada de les obres ha de fer, en
presència del contractista, la comprovació del replanteig
fet prèviament a la licitació, i s’ha d’estendre una acta
del resultat, que ha de ser signada per ambdues parts
interessades, i se n’ha de remetre un exemplar a l’òrgan
que hagi formalitzat el contracte.

Article 143. Execució de les obres i responsabilitat del
contractista.

1. Les obres s’han d’executar amb subjecció estricta
a les estipulacions que conté el plec de clàusules admi-
nistratives particulars i al projecte que serveix de base
al contracte i de conformitat amb les instruccions que
com a interpretació tècnica d’aquest doni el director
facultatiu de les obres al contractista. Quan les instruc-
cions esmentades siguin de caràcter verbal, han de ser
ratificades per escrit en el termini més breu possible,
perquè siguin vinculants per a les parts.

2. Durant l’execució de les obres i fins que es com-
pleixi el termini de garantia, el contractista és respon-
sable dels defectes que es puguin advertir en la cons-
trucció.

Article 144. Força major.

1. En casos de força major i sempre que no hi hagi
una actuació imprudent per part del contractista, aquest
té dret a una indemnització pels danys i perjudicis que
se li hagin produït.

2. Tenen la consideració de casos de força major
els següents:

a) Els incendis causats per l’electricitat atmosfèrica.
b) Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com

ara sismes submarins, terratrèmols, erupcions volcàni-
ques, moviments del terreny, temporals marítims, inun-
dacions o altres de similars.

c) Les destrosses ocasionades violentament en
temps de guerra, robatoris tumultuosos o pertorbacions
greus de l’ordre públic.

Article 145. Certificacions i abonaments a compte.

1. Als efectes del pagament, l’Administració ha d’ex-
pedir mensualment, en els primers deu dies següents
al mes al qual corresponguin, certificacions que com-
prenguin l’obra executada durant el període de temps
esmentat, llevat que hi hagi prevenció en contra en el
plec de clàusules administratives particulars, els abona-
ments de les quals tenen el concepte de pagaments
a compte subjectes a les rectificacions i variacions que
es produeixin en el mesurament final i no suposen, en
cap forma, aprovació i recepció de les obres que com-
prenen.

2. El contractista també té dret a percebre abona-
ments a compte sobre el seu import per les operacions
preparatòries realitzades com ara insta�acions i provisió
de materials o equips de maquinària pesant adscrits a
l’obra, en les condicions que s’assenyalin en els respec-
tius plecs de clàusules administratives particulars i d’a-
cord amb el règim i els límits que amb caràcter general
es determinin per reglament; els pagaments esmentats
s’han d’assegurar mitjançant la prestació de garantia.

SECCIÓ 2a DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES

Article 146. Modificació del contracte d’obres.

1. Són obligatòries per al contractista les modifi-
cacions en el contracte d’obres que, d’acord amb el que
estableix l’article 101, produeixin augment, reducció o
supressió de les unitats d’obra o substitució d’una classe
de fàbrica per una altra, sempre que aquesta sigui una
de les compreses en el contracte. En cas de supressió
o reducció d’obres, el contractista no té dret a reclamar
cap indemnització, sens perjudici del que estableix l’ar-
ticle 149, paràgraf e).

2. Quan les modificacions suposin la introducció d’u-
nitats d’obra no compreses en el projecte o les carac-
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terístiques de les quals en difereixin substancialment,
els preus d’aplicació d’aquestes els ha de fixar l’Admi-
nistració, en vista de la proposta del director facultatiu
de les obres i de les observacions del contractista a
aquesta proposta en tràmit d’audiència, per un termini
mínim de tres dies hàbils. Si el contractista no accepta
els preus fixats, l’òrgan de contractació pot contractar-les
amb un altre empresari als mateixos preus que hagi fixat
o executar-les directament. La contractació amb un altre
empresari es pot efectuar pel procediment negociat sen-
se publicitat, sempre que l’import no passi del 20 per 100
del preu primitiu del contracte.

3. Quan el director facultatiu de l’obra consideri
necessària una modificació del projecte, ha de demanar
de l’òrgan de contractació l’autorització per iniciar l’ex-
pedient corresponent, que s’ha de substanciar amb
caràcter d’urgència, amb les actuacions següents:

a) Redacció i aprovació del projecte.
b) Audiència del contractista, per un termini mínim

de tres dies.
c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contrac-

tació, així com de les despeses complementàries neces-
sàries.

4. Quan la tramitació d’un modificat exigeixi la sus-
pensió temporal parcial o total de l’execució de les obres
i això ocasioni greus perjudicis per a l’interès públic,
el ministre, si es tracta de l’Administració General de
l’Estat, els seus organismes autònoms, entitats gestores
i serveis comuns de la Seguretat Social i altres entitats
públiques estatals, pot acordar que aquestes obres con-
tinuïn provisionalment tal com estigui previst en la pro-
posta tècnica que elabori la direcció facultativa, sempre
que l’import màxim previst no superi el 20 per 100 del
preu primitiu del contracte i hi hagi crèdit adequat i sufi-
cient per finançar-les.

L’expedient a tramitar a aquest efecte exigeix exclu-
sivament les actuacions següents:

a) Proposta tècnica motivada efectuada pel director
facultatiu de l’obra, on ha de figurar l’import aproximat
de la modificació, així com la descripció bàsica de les
obres que s’han de dur a terme.

b) Audiència del contractista.
c) Conformitat de l’òrgan de contractació.
d) Certificat d’existència de crèdit.

En el termini de sis mesos ha d’estar aprovat tèc-
nicament el projecte, i en el de vuit mesos, l’expedient
del modificat.

Dins de l’esmentat termini de vuit mesos s’han d’exe-
cutar preferentment, de les unitats d’obra que preveu
el contracte, les parts que no hagin de quedar poste-
riorment i definitivament ocultes. L’autorització del minis-
tre per iniciar provisionalment les obres, que no pot ser
objecte de delegació, implica, en l’àmbit de l’Adminis-
tració General de l’Estat, els seus organismes autònoms
i entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat
Social, l’aprovació de la despesa, sens perjudici dels ajus-
tos que s’hagin d’efectuar en el moment de l’aprovació
de l’expedient de la despesa.

CAPÍTOL III

De l’extinció del contracte d’obres

SECCIÓ 1a DEL COMPLIMENT DEL CONTRACTE D’OBRES

Article 147. Recepció i termini de garantia.

1. A la recepció de les obres en el moment de la
seva terminació i als efectes que estableix l’article 110.2,

ha de concórrer un facultatiu designat per l’Administra-
ció, representant d’aquesta, el facultatiu encarregat de
la direcció de les obres i el contractista assistit, si ho
estima oportú, del seu facultatiu.

Dins del termini de dos mesos, comptats a partir de
la recepció, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la cer-
tificació final de les obres executades, que s’ha d’abonar
al contractista a compte de la liquidació del contracte.

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, n’ha d’estendre l’acta corres-
ponent i comença llavors el termini de garantia.

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

3. El termini de garantia s’estableix al plec de clàu-
sules administratives particulars, atenent la naturalesa
i la complexitat de l’obra, i no pot ser inferior a un any,
tret dels casos especials.

Dins del termini de quinze dies anteriors al compli-
ment 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 és favorable,
el contractista queda rellevat de tota responsabilitat,
excepte del que disposa l’article 148, i es procedeix a
la devolució o cance�ació de la garantia, a la liquidació
del contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions
pendents, i s’aplica a aquest últim el que disposa l’article
99.4. En el cas que l’informe no sigui favorable i els
defectes observats siguin deguts a deficiències en l’exe-
cució de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït, durant
el termini de garantia, el director facultatiu ha de procedir
a dictar les instruccions oportunes al contractista per
a la deguda reparació del que s’ha construït, i se li con-
cedeix un termini per fer-ho durant el qual continua
encarregat de la conservació de les obres, sense dret
a percebre cap quantitat per ampliació del termini de
garantia.

4. Això no obstant, en aquelles obres la pervivència
de les quals no tingui finalitat pràctica com les de son-
dejos i prospeccions que hagin resultat infructuoses o
que per la seva naturalesa exigeixin treballs que superin
el concepte de mera conservació com els de dragatges,
no s’exigeix termini de garantia.

5. Poden ser objecte de recepció parcial les parts
d’obra susceptibles de ser executades per fases que es
puguin lliurar a l’ús públic, segons el que estableixi el
contracte.

6. Sempre que per raons excepcionals d’interès
públic, degudament motivades en 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 con-
corrin les esmentades circumstàncies es produeixen els
efectes i les conseqüències propis de l’acte de recepció
de les obres i en els termes en què s’estableixi per regla-
ment.

Article 148. Responsabilitat per vicis ocults.

Si l’obra s’arruïna posteriorment a l’expiració del ter-
mini de garantia per vicis ocults de la construcció, a
causa d’incompliment del contracte per part del con-
tractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis
durant el termini de quinze anys, a comptar des de la
recepció.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi mani-
festat cap dany o perjudici, queda totalment extingida
la responsabilitat del contractista.
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SECCIÓ 2a DE LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES

Article 149. Causes de resolució.

Són causes de resolució del contracte d’obres, a més
de les que assenyala l’article 111, les següents:

a) La demora en la comprovació del replanteig, de
conformitat amb l’article 142.

b) La suspensió de la iniciació de les obres per un
termini superior a sis mesos per part de l’Administració.

c) El desistiment o la suspensió de les obres per
un termini superior a vuit mesos acordada per l’Admi-
nistració.

d) Els errors materials que pugui contenir el projecte
o pressupost elaborat per l’Administració que afectin el
pressupost de l’obra, almenys, en un 20 per 100.

e) Les modificacions en el contracte, encara que
siguin successives, que impliquin, aïlladament o conjun-
tament, alteracions del preu del contracte, en una quantia
superior, en més o en menys, al 20 per 100 del preu
primitiu del contracte, amb exclusió de l’impost sobre
el valor afegit, o representin una alteració substancial
del projecte inicial.

Article 150. Alteració substancial i suspensió de la ini-
ciació de l’obra.

1. En relació amb el paràgraf e) de l’article anterior
es considera alteració substancial, entre altres, la modi-
ficació de les finalitats i característiques bàsiques del
projecte inicial, així com la substitució d’unitats que afec-
tin, almenys, el 30 per 100 del preu primitiu del con-
tracte, amb exclusió de l’impost sobre el valor afegit.

2. En la suspensió de la iniciació de les obres per
part de l’Administració, quan aquesta deixi transcórrer
sis mesos, a comptar des de la suspensió, sense dictar
acord sobre la situació esmentada i notificar-ho al con-
tractista, aquest té dret a resoldre el contracte.

Article 151. Efectes de la resolució.

1. La resolució del contracte dóna lloc a la com-
provació, el mesurament i la liquidació de les obres dutes
a terme d’acord amb el projecte, i a la fixació dels saldos
pertinents a favor o en contra del contractista. És neces-
sària la citació del contractista, al domicili que figuri en
l’expedient de contractació, perquè assisteixi a l’acte de
comprovació i mesurament.

2. Si es demora la comprovació del replanteig,
segons l’article 142, i dóna lloc a la resolució del con-
tracte, el contractista només té dret a una indemnització
equivalent al 2 per 100 del preu de l’adjudicació.

3. En el supòsit de suspensió de la iniciació de les
obres per part de l’Administració per un temps superior
a sis mesos, el contractista té dret a percebre, per tots
els conceptes, una indemnització del 3 per 100 del preu
d’adjudicació.

4. En cas de desistiment o suspensió de les obres
iniciades per un termini superior a vuit mesos, el con-
tractista té dret al 6 per 100 del preu de les obres que
s’han deixat d’executar en concepte de benefici indus-
trial; s’entén per obres que s’han deixat d’executar les
que resulten de la diferència entre les reflectides al con-
tracte primitiu i les seves modificacions i les que fins
a la data de notificació de la suspensió s’hagin executat.

CAPÍTOL IV

De l’execució de les obres per la mateixa
Administració

Article 152. Supòsits.

1. L’execució d’obres per l’Administració, la poden
efectuar els mateixos serveis de l’Administració amb els

seus mitjans personals o reals o amb la co�aboració
d’empresaris particulars, sempre que en aquest últim
cas l’import sigui inferior a 891.521.645 pessetes
(5.358.153 euros, equivalents a 5.000.000 de drets
especials de gir), amb exclusió de l’impost sobre el valor
afegit, quan concorri alguna d’aquestes circumstàncies:

a) Que l’Administració tingui muntades fàbriques,
arsenals, mestrances o serveis tècnics o industrials, prou
aptes per a la realització de l’obra projectada, cas en
què normalment s’ha d’utilitzar aquest sistema d’exe-
cució.

b) Que l’Administració disposi d’elements auxiliars
utilitzables en l’obra i l’ús dels quals suposi una economia
superior al 5 per 100 de l’import del pressupost de l’obra
o més celeritat en l’execució; en aquest cas cal justificar
els avantatges que se’n segueixin.

c) Que no hi hagi hagut ofertes d’empresaris per
a l’execució d’obres en licitació efectuada prèviament.

d) Quan es tracti de l’execució d’obres que es con-
siderin d’emergència d’acord amb el que preveu aquesta
Llei.

e) Quan es tracti de l’execució d’obres en què, atesa
la seva naturalesa, sigui impossible fixar prèviament un
preu cert o un pressupost per unitats simples de treball.

f) Quan sigui necessari rellevar el contractista d’exe-
cutar algunes unitats d’obra perquè no s’ha arribat a
un acord en els preus contradictoris corresponents.

g) Les obres de mera conservació i manteniment
en els termes que defineix l’article 123.5 d’aquesta Llei.

h) Excepcionalment, l’execució d’obres definides en
virtut d’un avantprojecte, quan no s’apliqui l’article 85,
paràgraf a).

i) En els supòsits de l’article 111, paràgraf d).

2. Fora dels supòsits dels paràgrafs d), g) i h) de
l’apartat 1 d’aquest article és inexcusable la redacció
del projecte corresponent. El contingut d’aquest tipus
de projectes s’ha de fixar per reglament.

3. Quan l’execució de les obres s’efectuï mitjançant
contractes de co�aboració amb empresaris particulars,
aquests contractes tenen caràcter administratiu, però no
constitueixen contracte d’obres, ja que l’execució va a
càrrec de l’òrgan gestor de l’Administració. La selecció
de l’empresari co�aborador s’efectua pels procediments
i les formes d’adjudicació que estableixen els articles
73 i 74 d’aquesta Llei.

4. En els supòsits dels paràgrafs a) i b) de l’apartat 1
d’aquest article no es pot sobrepassar en la contractació
amb co�aboradors el 50 per 100 de l’import total del
projecte.

Article 153. Autorització per a l’execució d’obres.

L’autorització de l’execució d’obres i, si s’escau, l’a-
provació del projecte a l’Administració General de l’Estat,
els seus organismes autònoms, les entitats gestores i
els serveis comuns de la Seguretat Social i altres entitats
públiques estatals correspon a l’òrgan competent per
a l’aprovació de la despesa.

TÍTOL II

Del contracte de gestió de serveis públics

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 154. Règim general.

1. Els contractes mitjançant els quals les adminis-
tracions públiques encomanin a una persona, natural
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o jurídica, la gestió d’un servei públic els regulen aquesta
Llei i les disposicions especials del servei respectiu.

2. No són aplicables les disposicions d’aquest títol
als supòsits en què la gestió del servei públic s’efectuï
mitjançant la creació d’entitats de dret públic destinades
a aquesta finalitat ni a aquells en què la gestió esmentada
s’atribueixi a una societat de dret privat en el capital
de la qual sigui exclusiva la participació de l’Adminis-
tració o d’un dels seus ens públics.

Article 155. Poders de l’Administració i àmbit del con-
tracte.

1. L’Administració pot gestionar indirectament, mit-
jançant contracte, els serveis de la seva competència,
sempre que tinguin un contingut econòmic que els faci
susceptibles d’explotació per empresaris particulars. En
cap cas no es poden prestar per gestió indirecta els
serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent als
poders públics.

2. Abans de procedir a la contractació d’un servei
públic, se n’ha d’haver determinat el règim jurídic bàsic
que atribueixi les competències administratives, que
determini l’abast de les prestacions en favor dels admi-
nistrats i que declari expressament que l’activitat de què
es tracta queda assumida per l’Administració respectiva
com a pròpia d’aquesta.

3. En tot cas, l’Administració conserva els poders
de policia necessaris per assegurar la bona marxa dels
serveis de què es tracti.

4. El contracte ha d’expressar amb claredat l’àmbit
de la gestió, tant en l’ordre funcional com en el territorial.

5. Els contractes esmentats, els regula aquesta Llei,
llevat del que estableixen els articles 95, 96, 102 i 110,
i les disposicions especials del servei respectiu, quan
no s’hi oposin.

Article 156. Modalitats de la contractació.

La contractació de la gestió dels serveis públics pot
adoptar qualsevol de les modalitats següents:

a) Concessió, per la qual l’empresari gestiona el ser-
vei al seu propi risc i ventura; en aquest cas és aplicable
el que preveu l’apartat 3 de l’article 130 d’aquesta Llei.

b) Gestió interessada, en virtut de la qual l’Admi-
nistració i l’empresari participen en els resultats de l’ex-
plotació del servei en la proporció que estableixi el con-
tracte.

c) Concert amb una persona natural o jurídica que
efectuï prestacions anàlogues a les que constitueixen
el servei públic de què es tracti.

d) Societat d’economia mixta en què l’Administració
participi, per si mateixa o per mitjà d’una entitat pública,
en concurrència amb persones naturals o jurídiques.

Article 157. Durada.

El contracte de gestió de serveis públics no pot tenir
caràcter perpetu o indefinit, i la seva durada i la de les
pròrrogues de què pugui ser objecte s’han de fixar neces-
sàriament en el plec de clàusules administratives par-
ticulars, sense que pugui excedir el termini total, incloses
les pròrrogues, dels períodes següents:

a) Cinquanta anys en els contractes que compren-
guin l’execució d’obres i l’explotació de servei públic.

b) Vint-i-cinc anys en els contractes que compren-
guin l’explotació d’un servei públic no relacionat amb
la prestació de serveis sanitaris.

c) Deu anys en els contractes que comprenguin l’ex-
plotació d’un servei públic l’objecte del qual consisteixi
en la prestació de serveis sanitaris sempre que no esti-
guin compresos en el paràgraf a).

CAPÍTOL II

De les actuacions administratives preparatòries
del contracte de gestió de serveis públics

Article 158. Actuacions preparatòries del contracte.

1. Tot contracte de gestió de serveis públics ha d’a-
nar precedit de l’aprovació del plec de clàusules admi-
nistratives particulars i del de prescripcions tècniques,
amb especificació del règim jurídic bàsic regulador del
servei a què es refereixen l’article 155 i els seus regla-
ments especials reguladors, així com els aspectes de
caràcter jurídic, econòmic i administratiu i, si s’escau,
les tarifes que s’hagin de percebre dels usuaris, els pro-
cediments per a la seva revisió i el cànon o participació
que s’hagi de satisfer a l’Administració, quan sigui pro-
cedent.

2. En els contractes que comprenguin l’execució
d’obres, la tramitació de l’expedient va precedida de l’e-
laboració i aprovació administrativa de l’avantprojecte
d’explotació i de les obres necessàries, amb especificació
de les prescripcions tècniques relatives a l’execució. En
aquest supòsit són aplicables els preceptes que estableix
aquesta Llei per a la concessió d’obres públiques.

3. En els contractes relatius a la prestació d’assis-
tència sanitària motivada per supòsits d’urgència, per
un import inferior a 2.000.000 de pessetes (12.020,24
euros), les disposicions d’aquesta Llei no són aplicables
a la preparació i adjudicació del contracte.

Per acreditar l’existència dels contractes a què es refe-
reix aquest apartat, n’hi ha prou, a més de la justificació
de la urgència que cal complir, la determinació de l’ob-
jecte de la prestació, la fixació del preu que cal satisfer
per aquesta prestació i la designació per l’òrgan de con-
tractació de l’empresa que ha d’efectuar la prestació
corresponent.

CAPÍTOL III

Dels procediments i les formes d’adjudicació
del contracte de gestió de serveis públics

Article 159. Procediments i formes d’adjudicació.

1. Els contractes de gestió de serveis públics s’ad-
judiquen ordinàriament per procediment obert o restrin-
git, mitjançant concurs. En ambdós procediments s’han
de complir els terminis que assenyala l’article 78.

2. El procediment negociat només pot tenir lloc, prè-
via justificació raonada en l’expedient i acord de l’òrgan
de contractació, en els supòsits següents:

a) Els serveis respecte als quals no sigui possible
promoure concurrència en l’oferta.

b) Quan una urgència imperiosa, resultant d’esde-
veniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació
i no imputables a aquest òrgan, demani una execució
immediata que no es pugui aconseguir pel procediment
d’urgència que regula l’article 71.

c) Els declarats secrets o reservats o aquells l’exe-
cució dels quals hagi d’anar acompanyada de mesures
de seguretat especials d’acord amb la legislació vigent
o quan ho exigeixi la protecció dels interessos essencials
de la seguretat de l’Estat. En aquests casos és necessari
que el servei no el pugui dur a terme directament l’Ad-
ministració i, en l’últim supòsit, a l’Administració General
de l’Estat, els seus organismes autònoms, entitats ges-
tores i serveis comuns de la Seguretat Social i altres
entitats públiques estatals, es requereix una declaració
expressa que acrediti que concorre aquest requisit;
aquesta declaració correspon fer-la al titular del Depar-
tament ministerial respectiu, sense que a aquests efectes
la competència esmentada pugui ser delegada.
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d) Els de gestió de serveis el pressupost de despeses
de primer establiment dels quals es prevegi inferior a
5.000.000 de pessetes (30.050,61 euros) i amb un ter-
mini de durada inferior a cinc anys.

e) Els anunciats a concurs que no s’arribin a adju-
dicar per falta de licitadors o perquè les proposicions
presentades no s’hagin declarat admissibles, sempre que
no es modifiquin de manera substancial les condicions
originals del contracte i l’adjudicació s’efectuï per un
preu no superior al que hagi estat objecte de la licitació
primera, sens perjudici del que estableix l’apartat 2, parà-
graf b), d’aquest article.

f) Els relatius a la prestació d’assistència sanitària
concertats amb mitjans aliens, derivats d’un conveni de
co�aboració entre les administracions públiques o d’un
contracte marc, sempre que aquest hagi estat adjudicat
d’acord amb les normes d’aquesta Llei.

CAPÍTOL IV

De l’execució i la modificació del contracte de gestió
de serveis públics

SECCIÓ 1a DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ

DE SERVEIS PÚBLICS

Article 160. Execució del contracte.

El contractista està obligat a organitzar i prestar el
servei amb subjecció estricta a les característiques que
estableix el contracte i dins dels terminis que aquest
assenyala i, si s’escau, a l’execució de les obres d’acord
amb el projecte aprovat per l’òrgan de contractació.

Article 161. Obligacions generals.

El contractista està subjecte al compliment de les
obligacions següents, amb caràcter general:

a) Prestar el servei amb la continuïtat convinguda
i garantir als particulars el dret a utilitzar-lo en les con-
dicions que s’hagin establert i mitjançant l’abonament,
si s’escau, de la contraprestació econòmica compresa
a les tarifes aprovades.

b) Tenir cura del bon ordre del servei, amb la pos-
sibilitat de dictar les oportunes instruccions, sens per-
judici dels poders de policia a què es refereix l’article
155.

c) Indemnitzar pels danys que es causin a tercers
com a conseqüència de les operacions que requereixi
l’execució del servei, excepte quan el dany s’hagi produït
per causes imputables a l’Administració.

d) Respectar el principi de no-discriminació per raó
de nacionalitat, respecte de les empreses d’estats mem-
bres de la Comunitat Europea o signataris de l’Acord
sobre contractació pública de l’Organització Mundial del
Comerç, en els contractes de subministrament conse-
qüència del de gestió de serveis públics.

Article 162. Prestacions econòmiques.

El contractista té dret a les contraprestacions eco-
nòmiques que preveu el contracte i a la revisió d’aques-
tes, si s’escau, en els termes que el mateix contracte
estableixi.

SECCIÓ 2a DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ

DE SERVEIS PÚBLICS

Article 163. Modificació i efectes de la modificació.

1. L’Administració pot modificar, per raons d’interès
públic, les característiques del servei contractat i les tari-
fes que han d’abonar els usuaris.

2. Quan les modificacions afectin el règim financer
del contracte, l’Administració ha de compensar el con-
tractista de manera que es mantingui l’equilibri dels supò-
sits econòmics que es van considerar bàsics en l’ad-
judicació del contracte.

3. En cas que els acords que dicti l’Administració
respecte a l’execució del servei no tinguin transcendèn-
cia econòmica, el contractista no té dret a indemnització
per raó d’aquests acords.

CAPÍTOL V

Dels efectes i l’extinció del contracte de gestió
de serveis públics

SECCIÓ 1a DEL COMPLIMENT I ELS EFECTES DEL CONTRACTE

DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS

Article 164. Reversió.

1. Quan finalitza el termini contractual, el servei
reverteix a l’Administració, i el contractista ha de lliurar
les obres i insta�acions a què estigui obligat d’acord
amb el contracte i en l’estat de conservació i funcio-
nament adequats.

2. Durant un període prudencial anterior a la rever-
sió, que s’ha de fixar en el plec, l’òrgan competent de
l’Administració ha d’adoptar les disposicions encamina-
des a efectuar el lliurament dels béns en les condicions
convingudes.

Article 165. Falta de lliurament de contraprestacions
econòmiques i mitjans auxiliars.

Si l’Administració no fa efectiva al contractista la con-
traprestació econòmica o no lliura els mitjans auxiliars
als quals es va obligar en el contracte dins dels terminis
que aquest preveu i no procedeix a la resolució del con-
tracte o no la so�icita el contractista, aquest té dret a
l’interès legal de les quantitats o valors econòmics que
aquells signifiquin, de conformitat amb el que estableix
l’article 99.

Article 166. Incompliment del contractista.

Si, de l’incompliment per part del contractista, se’n
deriva una pertorbació greu i no reparable per altres
mitjans al servei públic i l’Administració no decideix la
resolució del contracte, pot acordar que sigui intervingut
fins que la pertorbació esmentada hagi desaparegut. En
tot cas, el contractista ha d’abonar a l’Administració els
danys i perjudicis que efectivament li hagi irrogat.

SECCIÓ 2a DE LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ

DE SERVEIS PÚBLICS

Article 167. Causes de resolució.

Són causes de resolució del contracte de gestió de
serveis públics, a més de les que assenyala l’article 111,
amb l’excepció dels seus paràgrafs e) i f), les següents:

a) La demora superior a sis mesos per part de l’Ad-
ministració en el lliurament al contractista de la con-
traprestació o dels mitjans auxiliars a què es va obligar
segons el contracte.

b) El rescat del servei per l’Administració.
c) La supressió del servei per raons d’interès públic.
d) La impossibilitat de l’explotació del servei com

a conseqüència d’acords adoptats per l’Administració
posteriorment al contracte.

Article 168. Aplicació de les causes de resolució.

1. Quan la causa de resolució sigui la mort o inca-
pacitat sobrevinguda del contractista, l’Administració pot
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acordar la continuació del contracte amb els seus hereus
o successors, llevat que hi hagi en contra una disposició
expressa de la legislació específica del servei.

2. Per raons d’interès públic, l’Administració pot
acordar el rescat del servei per gestionar-lo directament.

Article 169. Efectes de la resolució.

1. En els supòsits de resolució, l’Administració ha
d’abonar, en tot cas, al contractista el preu de les obres
i insta�acions que, executades per aquest, hagin de pas-
sar a propietat d’aquella, tenint en compte el seu estat
i el temps que quedi per a la reversió.

2. Amb independència del que disposa l’article 113,
l’incompliment per part de l’Administració o del contrac-
tista de les obligacions del contracte té els efectes que,
segons les disposicions específiques del servei, puguin
afectar aquests contractes.

3. En el supòsit de l’article 167, paràgraf a), el con-
tractista té dret a l’abonament de l’interès legal de les
quantitats degudes o els valors econòmics convinguts,
a partir del venciment del termini previst per al seu lliu-
rament, així com dels danys i perjudicis soferts.

4. En els supòsits dels paràgrafs b), c) i d) de l’article
167, sens perjudici del que disposa l’apartat 1 d’aquest
article, l’Administració ha d’indemnitzar el contractista
dels danys i perjudicis que se li irroguin, inclosos els
futurs beneficis que deixi de percebre, segons els resul-
tats de l’explotació en l’últim quinquenni i la pèrdua del
valor de les obres i insta�acions que no li hagin de rever-
tir, tenint en compte el seu grau d’amortització.

CAPÍTOL VI

De la subcontractació del contracte de gestió
de serveis públics

Article 170. De la subcontractació.

En el contracte de gestió de serveis públics, la sub-
contractació només pot recaure sobre prestacions acces-
sòries.

TÍTOL III

Del contracte de subministrament

CAPÍTOL I

Disposicions generals

SECCIÓ 1a NORMES GENERALS PER AL CONTRACTE

DE SUBMINISTRAMENT

Article 171. Concepte.

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per contracte de
subministrament el que té per objecte la compra, l’arren-
dament financer, l’arrendament, amb opció de compra
o sense, o l’adquisició de productes o béns mobles, llevat
dels relatius a propietats incorporals i valors negociables,
que es regeixen per la legislació patrimonial de les admi-
nistracions públiques aplicable a cada cas.

Article 172. Contractes considerats de subministra-
ment.

1. En tot cas, es consideren inclosos en l’article ante-
rior els contractes següents:

a) Aquells en què l’empresari s’obligui a lliurar una
pluralitat de béns de forma successiva i per un preu

unitari sense que la quantia total es defineixi amb exac-
titud al moment de signar el contracte, perquè els lliu-
raments estan subordinats a les necessitats de l’Admi-
nistració.

b) L’adquisició i l’arrendament d’equips i sistemes
per al tractament de la informació, els seus dispositius
i programes i la cessió del dret d’ús d’aquests últims,
així com d’equips i sistemes de telecomunicacions.

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

2. No obstant el que s’ha expressat a l’apartat ante-
rior, l’adquisició de programes d’ordinador a mida es
considera contracte de serveis.

3. D’altra banda, també té la consideració de sub-
ministrament el manteniment d’equips i sistemes per
al tractament de la informació, els seus dispositius i pro-
grames quan es contracti conjuntament amb l’adquisició
o l’arrendament.

Article 173. Tractament de la informació i telecomu-
nicacions.

Als efectes d’aplicació d’aquesta Llei, s’entén:

a) Per equips per al tractament de la informació,
les màquines o conjunts de màquines i dispositius, inter-
connectats o no, capaços de portar a terme les ope-
racions necessàries per preparar la utilització de la infor-
mació a finalitats determinades.

b) Per programa d’ordinador, qualsevol seqüència
d’instruccions o indicacions destinades a ser utilitzades,
directament o indirectament, en un sistema informàtic
per fer una funció o una tasca o per obtenir un resultat
determinat sigui quina sigui la seva forma d’expressió
i fixació.

c) Per programació, el conjunt de tasques de con-
cepció, anàlisi, escriptura i prova de programes, així com
les tasques de preparació necessàries per a la posada
en marxa d’un servei i l’execució de totes les feines que
es detallin en el corresponent plec de clàusules parti-
culars.

d) Per sistemes per al tractament de la informació,
els sistemes compostos d’equips i programes capaços
de dur a terme les funcions d’entrada, procés, emma-
gatzemament, sortida i control de la informació, a fi de
dur a terme una seqüència d’operacions amb dades.

e) Per equips i sistemes de telecomunicacions s’en-
tenen el conjunt de dispositius que permeten la trans-
ferència, el transport i l’intercanvi d’informació de con-
formitat amb determinades regles tècniques i a través
de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.

Article 174. Arrendament i pròrroga.

1. En el contracte d’arrendament, el llogater o
empresari assumeix durant el termini de vigència del
contracte l’obligació del manteniment de l’objecte d’a-
quest. Les quantitats que, si s’escau, hagi de satisfer
l’Administració en concepte de cànon de manteniment
es fixen separadament de les constitutives del preu de
l’arrendament.

2. En el contracte d’arrendament no s’admet la
pròrroga tàcita, i la pròrroga expressa no es pot estendre
a un període superior a la meitat del contracte imme-
diatament anterior.

Article 175. Contractes de fabricació i aplicació de nor-
mes i usos vigents en comerç internacional.

1. Als contractes de fabricació, a què es refereix
l’article 172.1, paràgraf c), s’hi apliquen directament les
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normes generals i especials del contracte d’obres que
l’òrgan de contractació determini en el corresponent plec
de clàusules administratives particulars, llevat de les rela-
tives a la seva publicitat, que s’han d’acomodar, en tot
cas, al contracte de subministrament.

2. Els contractes que se subscriguin amb empreses
estrangeres d’estats no pertanyents a la Comunitat Euro-
pea quan el seu objecte es fabriqui fora del territori nacio-
nal o procedeixi de fora d’aquest territori i els de sub-
ministrament que siguin conseqüència de l’aplicació de
les disposicions de l’article 296 del Tractat Constitutiu
de la Comunitat Europea, que subscrigui el Ministeri de
Defensa amb empreses estrangeres, es regeixen per
aquesta Llei, sens perjudici del que convinguin les parts
entre elles, d’acord amb les normes i els usos vigents
en el comerç internacional.

Article 176. Contractes menors.

Els contractes compresos en aquest títol tenen la con-
sideració de contractes menors quan la quantia no passi
de 2.000.000 de pessetes (12.020,24 euros), a excepció
d’aquells a què es refereix l’article 183.1.

SECCIÓ 2a DE LA PUBLICITAT DINS DE L’ÀMBIT

DE LA COMUNITAT EUROPEA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT

Article 177. Supòsits de publicitat.

1. Els òrgans de contractació han de donar a
conèixer, mitjançant un anunci indicatiu, els contractes
totals per grups de productes l’import dels quals, amb
exclusió de l’impost sobre el valor afegit, sigui igual o
superior a 124.789.500 pessetes (750.000 euros) i que
tinguin previst signar durant els dotze mesos següents.

Aquest anunci s’ha d’enviar, al més aviat possible
a partir de la seva programació, a l’Oficina de Publica-
cions Oficials de les Comunitats Europees i, perquè tingui
l’efecte de reducció de terminis que preveuen els articles
178 i 179, s’ha d’haver enviat a l’oficina esmentada
amb una antelació mínima de cinquanta-dos dies i màxi-
ma de dotze mesos, a partir de la data de la tramesa
de l’anunci del contracte al «Diari Oficial de les Comu-
nitats Europees».

2. A més, en els casos de procediment obert, res-
tringit o negociat de l’article 181, s’ha de publicar un
anunci en el «Diari Oficial de les Comunitats Europees»,
quan la quantia del contracte de subministrament, amb
exclusió de l’impost sobre el valor afegit, sigui igual o
superior a 35.660.846 pessetes (214.326 euros, equi-
valents a 200.000 drets especials de gir) o a 23.179.566
pessetes (139.312 euros, equivalents a 130.000 drets
especials de gir), quan en aquest últim supòsit sigui adju-
dicat pels òrgans de contractació de l’Administració
General de l’Estat, els seus organismes autònoms, les
entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social
i altres entitats públiques estatals. Això no obstant, no
s’han de publicar al diari esmentat els contractes que
siguin conseqüència de l’aplicació de les disposicions
de l’article 296 del Tractat Constitutiu de la Comunitat
Europea.

Article 178. Terminis de presentació de proposicions
en el procediment obert.

En el procediment obert, el termini de presentació
de proposicions no pot ser inferior a cinquanta-dos dies,
a partir de la data de la tramesa de l’anunci del contracte
a l’Oficina de Publicacions Oficials de les Comunitats
Europees.

Si, en els terminis previstos, s’ha enviat l’anunci indi-
catiu a què es refereix l’article 177.1, el termini de pre-
sentació de proposicions es redueix a trenta-sis dies,
com a norma general, i en cap cas aquesta reducció
pot ser inferior a vint-i-dos dies.

Article 179. Terminis en el procediment restringit.

1. En el procediment restringit, el termini de recep-
ció de les so�icituds de participació no pot ser inferior
a trenta-set dies, a partir de la data de la tramesa de
l’anunci al «Diari Oficial de les Comunitats Europees».

2. El termini de recepció d’ofertes no pot ser inferior
a quaranta dies, a partir de la data de tramesa de la
invitació escrita, el qual pot ser reduït a vint-i-sis dies
si l’Administració ja ha publicat l’anunci indicatiu a què
es refereix el paràgraf primer de l’article 177.1

3. Els terminis assenyalats als dos apartats prece-
dents es poden reduir en els casos d’urgència a quinze
i deu dies, respectivament.

CAPÍTOL II

Dels procediments i les formes d’adjudicació
del contracte de subministrament

SECCIÓ 1a DE LES FORMES D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

DE SUBMINISTRAMENT

Article 180. Subhasta i concurs.

1. La subhasta com a forma d’adjudicació del con-
tracte de subministrament només es pot utilitzar per a
les adquisicions de quantia escassa en què els productes
que s’han d’adquirir estan perfectament definits perquè
estan normalitzats i no és possible variar els terminis
de lliurament, ni introduir modificacions de cap classe
en el contracte, i per tant queda el preu com a únic
factor determinant de l’adjudicació.

2. En els altres casos, el contracte de subministra-
ment s’adjudica per concurs, llevat que, d’acord amb
el que disposen els articles següents, es pugui utilitzar
el procediment negociat.

SECCIÓ 2a DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT EN EL CONTRACTE

DE SUBMINISTRAMENT

Article 181. Procediment negociat i publicitat comu-
nitària.

1. L’òrgan de contractació pot acordar l’aplicació
del procediment negociat en el supòsit que les propo-
sicions o ofertes econòmiques en els procediments
oberts o restringits siguin irregulars o inacceptables, sem-
pre que no es modifiquin substancialment les condicions
inicials del contracte. En aquest cas, l’òrgan de contrac-
tació no ha de publicar l’anunci de licitació a què es
refereix l’apartat següent si s’inclouen en el procediment
negociat tots els licitadors que, en ocasió de l’anterior
procediment obert o restringit, hagin estat admesos a
licitació.

2. Quan la quantia del contracte sigui igual o supe-
rior als límits que assenyala l’article 177.2, l’òrgan de
contractació ha de publicar un anunci en el «Diari Oficial
de les Comunitats Europees» i el termini de recepció
de les so�icituds de participació no pot ser inferior a
trenta-set dies, a partir de la data de la tramesa de l’a-
nunci, que es redueixen a quinze en cas d’urgència.

Article 182. Procediment negociat sense publicitat.

Es pot utilitzar el procediment negociat sense publi-
citat prèvia quan concorri alguna de les circumstàncies
següents, que s’han de justificar en l’expedient:



578 Dissabte 8 juliol 2000 Suplement núm. 7

a) Quan el contracte no s’arribi a adjudicar en un
procediment obert o restringit per falta de licitadors o
perquè els presentats no han estat admesos a licitació,
sempre que no es modifiquin les condicions originals
del contracte, llevat del preu, que no pot ser augmentat
més d’un 10 per 100. En aquest supòsit s’ha de remetre
un informe a la Comissió de les Comunitats Europees,
a petició d’aquesta, quan la quantia del contracte sigui
igual o superior als límits que assenyala l’article 177.2.

b) Quan els productes de què es tracti es fabriquin
exclusivament per a finalitats d’experimentació, estudi
o desenvolupament; aquesta condició no s’aplica a la
producció en sèrie destinada a establir la viabilitat comer-
cial del producte o a recuperar els costos d’investigació
i desenvolupament.

c) Quan, a causa de la seva especificitat tècnica
o artística, o per raons relacionades amb la protecció
de drets exclusius, tan sols es pugui encomanar la fabri-
cació o el subministrament del producte en qüestió a
un únic proveïdor.

d) Quan una urgència imperiosa, resultant d’esde-
veniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació
i no imputables a aquest, demani una execució imme-
diata que no es pugui aconseguir pel procediment d’ur-
gència que regula l’article 71 o per aplicació dels terminis
de publicitat en el «Diari Oficial de les Comunitats Euro-
pees» previstos per als casos d’urgència.

e) Els lliuraments complementaris efectuats pel pro-
veïdor inicial que constitueixin bé una reposició de sub-
ministraments o insta�acions d’ús corrent o bé una
extensió dels subministraments o insta�acions existents,
quan un canvi de proveïdor obligaria l’Administració a
adquirir material amb característiques tècniques dife-
rents i donaria lloc a incompatibilitats o a dificultats tèc-
niques d’ús i manteniment desproporcionades.

La durada d’aquests contractes, així com la dels con-
tractes renovables, com a regla general, no pot ser supe-
rior a tres anys.

f) Els que siguin conseqüència de l’aplicació de les
disposicions de l’article 296 del Tractat Constitutiu de
la Comunitat Europea, que hagi de subscriure el Ministeri
de Defensa amb empreses estrangeres, quan no hi hagi
empreses nacionals capacitades per executar-lo.

g) Els que es refereixen a béns la uniformitat dels
quals hagi estat declarada necessària per a la seva uti-
lització comuna per l’Administració, sempre que l’adop-
ció del tipus de què es tracti s’hagi efectuat, prèviament
i independentment, en virtut de concurs, d’acord amb
el que preveu aquest títol.

En aquest supòsit s’ha de tenir en compte per a l’Ad-
ministració General de l’Estat, els seus organismes autò-
noms, les entitats gestores i els serveis comuns de la
Seguretat Social i altres entitats públiques estatals que
la uniformitat a la qual es refereix ha de ser declarada
per la Direcció General del Patrimoni de l’Estat, excepte
quan es tracti de béns d’utilització específica pels serveis
d’un determinat departament ministerial, cas en què
correspon efectuar-la al departament en qüestió, amb
l’informe previ de la Direcció General esmentada.

h) Els declarats secrets o reservats o aquells l’exe-
cució dels quals hagi d’anar acompanyada de mesures
de seguretat especials, de conformitat amb la legislació
vigent o quan ho exigeixi la protecció dels interessos
essencials de la seguretat de l’Estat. En aquest últim
supòsit, a l’Administració General de l’Estat, els seus
organismes autònoms, les entitats gestores i els serveis
comuns de la Seguretat Social i altres entitats públiques
estatals es requereix declaració expressa que acrediti
que concorre aquest requisit; aquesta declaració corres-
pon fer-la al titular del departament ministerial respectiu,
sense que a aquests efectes es pugui delegar la com-
petència esmentada.

i) Els de béns de quantia inferior a 5.000.000 de
pessetes (30.050,61 euros), límit que s’eleva a
8.000.000 de pessetes (48.080,97 euros), per als supò-
sits que comprèn l’article 172.1, paràgraf c).

j) L’adquisició de béns mobles que integren el patri-
moni històric espanyol, amb la valoració prèvia de la
Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns
del Patrimoni Històric Espanyol o l’organisme reconegut
a aquest efecte de les comunitats autònomes, que es
destinin a museus, arxius o biblioteques.

k) Els d’adquisició de productes consumibles, peri-
bles o de deteriorament fàcil, de quantia inferior a
10.000.000 de pessetes (60.101,21 euros).

l) En les adjudicacions dels contractes que siguin
conseqüència d’un acord o un contracte marc, sempre
que aquest últim hagi estat adjudicat d’acord amb les
normes d’aquesta Llei.

CAPÍTOL III

De les normes especials de contractació
del subministrament

Article 183. Contractació centralitzada de béns.

1. En l’àmbit de l’Administració General de l’Estat,
els seus organismes autònoms, les entitats gestores i
els serveis comuns de la Seguretat Social i altres entitats
públiques estatals, el ministre d’Hisenda pot declarar
d’adquisició centralitzada el mobiliari, el material i l’equip
d’oficina i altres béns. En relació amb els béns esmentats,
la Direcció General del Patrimoni de l’Estat ha de con-
vocar els concursos per a l’adopció de tipus i, si s’escau,
els acords o contractes marc. S’ha de fixar per reglament
el procediment per a l’adquisició dels béns esmentats.

2. L’adquisició d’equips i sistemes per al tractament
de la informació i els seus elements complementaris o
auxiliars correspon a la Direcció General del Patrimoni
de l’Estat, oïts els departaments ministerials pel que fa
a les seves necessitats, amb les excepcions que preveu
aquesta Llei i les que es fixin per reglament.

Article 184. Procediment en els contractes per al trac-
tament de la informació.

En la contractació d’equips o sistemes per al trac-
tament de la informació, quan ho prevegi el plec de
clàusules administratives particulars del concurs, aquest
es pot resoldre en dues fases:

En la primera es procedeix a la selecció prèvia de
les ofertes que, a judici de la mesa de contractació, siguin
més avantatjoses per a l’Administració.

La segona té per objecte seleccionar entre aquelles
l’oferta que s’hagi de proposar com a adjudicatària, una
vegada s’hagi comprovat l’adequació de l’oferta a les
tasques que el plec de clàusules preveu com a bàsiques.

Els que presentin ofertes seleccionades per a la sego-
na fase, que duguin a terme els treballs preparatoris
i les proves que es prescriguin i que no resultin adju-
dicataris del concurs, reben la compensació econòmica
que preveu el plec particular.

CAPÍTOL IV

De l’execució i la modificació del contracte
de subministrament

SECCIÓ 1a DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT

Article 185. Lliurament i recepció.

1. El contractista està obligat a lliurar els béns objec-
te de subministrament en el temps i el lloc que fixa
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el contracte i de conformitat amb les prescripcions tèc-
niques i les clàusules administratives. La mora del con-
tractista no necessita intimació prèvia per part de l’Ad-
ministració.

2. Sigui quin sigui el tipus de subministrament, l’ad-
judicatari no té dret a indemnització a causa de pèrdues,
avaries o perjudicis ocasionats als béns abans del seu
lliurament a l’Administració, llevat que aquesta hagi
incorregut en mora en rebre’ls.

3. Quan l’acte formal de la recepció dels béns, d’a-
cord amb les condicions del plec, sigui posterior al lliu-
rament, l’Administració és responsable de la seva cus-
tòdia durant el temps que passi entre l’una i l’altre.

Article 186. Pagament del preu.

L’adjudicatari té dret a l’abonament del preu dels sub-
ministraments efectivament lliurats i formalment rebuts
per l’Administració d’acord amb les condicions que esta-
bleix el contracte.

Article 187. Pagament en metà�ic i en altres béns.

1. Quan raons tècniques o econòmiques deguda-
ment justificades en l’expedient ho aconsellin, es pot
establir en el plec de clàusules administratives particulars
que el pagament del preu total dels béns a subministrar
consisteixi part en diners i part en el lliurament d’altres
béns de la mateixa classe, sense que, en cap cas, l’import
d’aquests pugui superar el 50 per 100 del preu total.
A aquests efectes, el compromís de despesa correspo-
nent es limita a l’import que del preu total del contracte
no se satisfaci mitjançant el lliurament de béns al con-
tractista, sense que tingui aplicació el que disposen l’ar-
ticle 58 de la Llei general pressupostària, l’article 146.3
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, o les normes pressupostàries de les
diferents administracions públiques subjectes a aquesta
Llei.

2. El lliurament dels béns per part de l’Administració
l’acorda l’òrgan de contractació, pel mateix procediment
que se segueixi per a l’adjudicació del contracte de sub-
ministrament; l’acord esmentat implica per si sol la baixa
a l’inventari i, si s’escau, la desafectació dels béns de
què es tracti.

3. En aquest supòsit, l’import que del preu total del
subministrament correspongui als béns lliurats per l’Ad-
ministració és un element econòmic a valorar per a l’ad-
judicació del contracte i els empresaris l’han de consignar
expressament en les seves ofertes.

Article 188. Facultats de l’Administració en el procés
de fabricació.

L’Administració té la facultat d’inspeccionar i de ser
informada del procés de fabricació o elaboració del pro-
ducte que hagi de ser lliurat com a conseqüència del
contracte, i pot ordenar o realitzar per si mateixa anàlisis,
assajos i proves dels materials que s’hagin d’emprar,
establir sistemes de control de qualitat i dictar totes les
disposicions que estimi oportunes per a l’estricte com-
pliment del que s’ha convingut.

SECCIÓ 2a DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

DE SUBMINISTRAMENT

Article 189. Modificació del contracte de subministra-
ment.

Quan com a conseqüència de les modificacions del
contracte de subministrament es produeixi augment,
reducció o supressió de les unitats de béns que integren
el subministrament o la substitució d’uns béns per uns

altres, sempre que aquests estiguin compresos en el
contracte, aquestes modificacions són obligatòries per
al contractista, que no té cap dret, en cas de supressió
o reducció d’unitats o classes de béns, a reclamar indem-
nització per les causes esmentades, sens perjudici del
que estableix l’article 192, paràgraf c).

CAPÍTOL V

De l’extinció del contracte de subministrament

SECCIÓ 1a DEL COMPLIMENT DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT

Article 190. Despeses de lliurament i recepció.

1. Llevat que hi hagi pacte en contra, les despeses
del lliurament i el transport dels béns objecte del sub-
ministrament al lloc convingut són a compte del con-
tractista.

2. Si els béns no es troben en estat de ser rebuts
s’ha de fer constar a l’acta de recepció i s’han de donar
les instruccions necessàries al contractista perquè solu-
cioni els defectes observats o procedeixi a un nou sub-
ministrament de conformitat amb el que s’hagi pactat.

Article 191. Vicis o defectes durant el termini de garantia.

1. Si durant el termini de garantia s’acredita l’exis-
tència de vicis o defectes en els béns subministrats, l’Ad-
ministració té dret a reclamar del contractista la reposició
dels que resultin inadequats o la seva reparació, si és
suficient.

2. Durant aquest termini de garantia el contractista
té dret a conèixer l’aplicació dels béns subministrats i
a ser escoltat sobre aquesta aplicació.

3. Si l’òrgan de contractació estima, durant el ter-
mini de garantia, que els béns subministrats no són aptes
per a la finalitat pretesa, com a conseqüència dels vicis
o defectes que s’hi han observat i que són imputables
al contractista, i existeix la presumpció que la reposició
o reparació dels béns esmentats no són suficients per
aconseguir aquella finalitat, abans d’expirar l’esmentat
termini pot rebutjar els béns i deixar-los a compte del
contractista, de manera que queda exempt de l’obligació
de pagament o té dret, si s’escau, a la recuperació del
preu satisfet.

4. Acabat el termini de garantia sense que l’Admi-
nistració hagi formalitzat cap de les objeccions o la
denúncia a què es refereixen els apartats 1 i 3 d’aquest
article, el contractista queda exempt de responsabilitat
per raó dels béns subministrats.

SECCIÓ 2a DE LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT

Article 192. Causes de resolució.

Són causes de resolució del contracte de subminis-
trament, a més de les que assenyala l’article 111, les
següents:

a) La suspensió, per causa imputable a l’Adminis-
tració, de la iniciació del subministrament per un termini
superior a sis mesos a partir de la data assenyalada
al contracte per al lliurament, llevat que al plec se n’as-
senyali un altre de menor.

b) El desistiment o la suspensió del subministrament
per un termini superior a l’any acordada per l’Adminis-
tració, llevat que al plec se n’assenyali un altre de menor.

c) Les modificacions en el contracte, encara que
siguin successives, que impliquin, aïlladament o conjun-
tament, alteracions del preu del contracte en una quantia
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superior, en més o en menys, al 20 per 100 del preu
primitiu del contracte, amb exclusió de l’impost sobre
el valor afegit, o representin una alteració substancial
de la prestació inicial.

Article 193. Efectes de la resolució.

1. La resolució del contracte dóna lloc a la devolució
recíproca dels béns i de l’import dels pagaments rea-
litzats i, quan no sigui possible o convenient per a l’Ad-
ministració, aquesta ha d’abonar el preu dels efectiva-
ment lliurats i rebuts de conformitat.

2. En el supòsit de suspensió de la iniciació del sub-
ministrament per un temps superior a sis mesos, el con-
tractista només té dret a percebre una indemnització
del 3 per 100 del preu de l’adjudicació.

3. En el cas de desistiment o de suspensió del sub-
ministrament per un termini superior a un any per part
de l’Administració, el contractista té dret al 6 per 100
del preu dels lliuraments deixats de fer en concepte de
benefici industrial.

CAPÍTOL VI

De la fabricació de béns mobles per part
de l’Administració

Article 194. Supòsits.

1. La fabricació de béns mobles per part de l’Ad-
ministració la poden fer els mateixos serveis de l’Ad-
ministració pels seus mitjans personals o reals o amb
la co�aboració d’empresaris particulars, sempre que en
aquest últim cas el seu import sigui inferior als límits
que fixa l’article 177.2, quan concorri alguna d’aquestes
circumstàncies:

a) Que l’Administració tingui muntades fàbriques,
arsenals, mestrances o serveis tècnics o industrials, prou
aptes per a la realització del subministrament, cas en
què normalment s’ha d’utilitzar aquest sistema d’exe-
cució.

b) Que l’Administració disposi d’elements personals
i materials utilitzables per a la realització del subminis-
trament i l’ús dels quals suposi una economia superior
al 20 per 100 del seu pressupost o més celeritat en
l’execució; en aquest cas cal justificar els avantatges
que se’n segueixin.

c) Que no hi hagi hagut ofertes d’empresaris per
al subministrament en licitació convocada prèviament.

d) Quan es tracti de subministraments que es con-
siderin d’emergència d’acord amb aquesta Llei.

e) Quan es tracti de subministraments en què, per
la seva naturalesa, sigui impossible la fixació prèvia d’un
preu cert.

f) En el supòsit de l’article 111, paràgraf d).

2. Quan la fabricació del bé moble s’efectuï mit-
jançant contractes de co�aboració amb empresaris par-
ticulars, aquests contractes tenen caràcter administratiu,
però no constitueixen contracte de subministrament, ja
que la fabricació dels béns va a càrrec de l’òrgan gestor
de l’Administració. La selecció de l’empresari co�abo-
rador s’efectua pels procediments que estableixen els
articles 73 i 74 d’aquesta Llei.

3. S’exceptuen de les limitacions indicades abans
els subministraments que, per raons de defensa o d’in-
terès militar, sigui convenient que els executi l’Admi-
nistració.

Article 195. Autorització per a la fabricació de béns
mobles.

L’autorització de la fabricació de béns mobles i, si
s’escau, l’aprovació del projecte, a l’Administració Gene-

ral de l’Estat, els seus organismes autònoms, les entitats
gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social i
altres entitats públiques estatals, correspon a l’òrgan
competent per a l’aprovació de la despesa.

TÍTOL IV

Dels contractes de consultoria i assistència
i dels de serveis

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 196. Concepte.

1. Els contractes de consultoria i assistència i els
de serveis que subscrigui l’Administració es regeixen per
aquesta Llei.

2. Són contractes de consultoria i assistència els
que tinguin per objecte:

a) Estudiar i elaborar informes, estudis, plans, avant-
projectes, projectes de caràcter tècnic, organitzatiu, eco-
nòmic o social, així com la direcció, la supervisió i el control
de l’execució i el manteniment d’obres, insta�acions i de
la implantació de sistemes organitzatius.

b) Dur a terme, en co�aboració amb l’Administració
i sota la seva supervisió, les prestacions següents:

1a Investigació i estudis per a la realització de qual-
sevol treball tècnic.

2a Assessorament per a la gestió de béns públics
i organització de serveis del mateix caràcter.

3a Estudi i assistència en la redacció de projectes,
avantprojectes, modificació d’uns i altres, direcció, super-
visió i control de l’execució i manteniment d’obres i ins-
ta�acions i de la implantació de sistemes organitzatius.

4a Qualssevol altres prestacions directament o indi-
rectament relacionades amb les anteriors i en les quals
també predominin les de caràcter inte�ectual, en par-
ticular els contractes que l’Administració subscrigui amb
professionals, en funció de la seva titulació acadèmica,
així com els contractes per a l’exercici d’activitats de
formació del personal de les administracions públiques.

3. Són contractes de serveis aquells en els quals
la realització de l’objecte és:

a) De caràcter tècnic, econòmic, industrial, comer-
cial o qualsevol altre de naturalesa anàloga, sempre que
no estiguin compresos en els contractes de consultoria
i assistència o en algun dels que regulen altres títols
d’aquest llibre.

b) Complementari per al funcionament de l’Admi-
nistració.

c) De manteniment, conservació, neteja i reparació
de béns, equips i insta�acions.

d) Els programes d’ordinador elaborats a mida per
a l’Administració, que són d’utilització lliure per l’Admi-
nistració.

e) La realització d’enquestes, preses de dades i
altres serveis anàlegs.

No es poden signar contractes de serveis amb empre-
ses de treball temporal, llevat del supòsit expressat en
el paràgraf e) i només quan calgui la posada a disposició
de l’Administració de personal amb caràcter eventual.
En aquest supòsit, vençut el termini a què es refereix
l’article 198.3, no es pot produir la consolidació com
a personal de les administracions públiques de les per-
sones que, procedents de les empreses esmentades,
duguin a terme les feines que constitueixen l’objecte
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del contracte, sense que sigui d’aplicació, a aquest efec-
te, el que estableix l’article 7.2 de la Llei 14/1994, d’1
de juny, per la qual es regulen les empreses de treball
temporal.

4. No poden ser objecte d’aquests contractes els
serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent als
poders públics.

Article 197. Requisits de capacitat i compatibilitat.

1. En aquests contractes, a més de les condicions
generals exigides per aquesta Llei, les empreses adju-
dicatàries han de ser persones físiques o jurídiques la
finalitat o activitat de les quals tingui relació directa amb
l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respec-
tius estatuts o regles fundacionals i s’acrediti deguda-
ment, i han de disposar d’una organització amb elements
personals i materials suficients per a la deguda execució
del contracte.

2. Els contractes de consultoria i assistència que
tinguin per objecte la vigilància, la supervisió, el control
i la direcció de l’execució d’obres i insta�acions, llevat
que els plecs disposin expressament i justificadament
el contrari, no es poden adjudicar a les mateixes empre-
ses adjudicatàries dels corresponents contractes d’obres
ni a les empreses que hi estan vinculades en el sentit
en què les defineix l’article 134.

Article 198. Durada.

1. Els contractes de consultoria i assistència i els
de serveis no poden tenir un termini de vigència superior
a dos anys amb les condicions i els límits que estableixen
les normes pressupostàries respectives de les adminis-
tracions públiques, si bé se’n pot preveure al mateix con-
tracte la modificació i la pròrroga per mutu acord de
les parts abans de l’acabament d’aquell, sense que la
durada total del contracte, incloses les pròrrogues, pugui
passar de quatre anys, ni aquestes puguin ser concer-
tades aïlladament o conjuntament per un termini superior
al fixat originàriament.

2. No obstant el que s’ha disposat anteriorment, els
contractes regulats en aquest títol que siguin comple-
mentaris de contractes d’obres o de subministrament
poden tenir un termini superior de vigència que, en cap
cas, no pot passar del termini de durada del contracte
principal, excepte en els contractes que comprenen fei-
nes relacionades amb la liquidació del contracte prin-
cipal, el termini final dels quals supera el d’aquest en
el temps necessari per dur-los a terme. La iniciació del
contracte complementari a què es refereix aquest apartat
queda en suspens, llevat que hi hagi causa justificada
derivada del seu objecte i contingut, fins que comenci
l’execució del contracte d’obres corresponent.

Només tenen el concepte de contractes complemen-
taris aquells l’objecte dels quals es consideri necessari
per a l’execució correcta de la prestació o prestacions
objecte del contracte principal.

3. Els contractes a què es refereix l’últim paràgraf
de l’apartat 3 de l’article 196 en cap cas no poden supe-
rar el termini de sis mesos, i s’extingeixen al venciment
sense possibilitat de pròrroga.

4. Els contractes per a la defensa jurídica i judicial
de l’Administració tenen la durada necessària per aten-
dre adequadament les seves necessitats.

Article 199. Contractació centralitzada.

Els contractes de serveis poden ser declarats de con-
tractació centralitzada a l’Administració General de l’Es-
tat, els seus organismes autònoms, les entitats gestores
i els serveis comuns de la Seguretat Social i altres entitats
públiques estatals, de conformitat amb el que disposa
l’article 183.1. Així mateix, el servei el pot dur a terme

la mateixa Administració amb la co�aboració d’empre-
ses; en aquest cas i en el que sigui procedent s’aplica
l’article 194.

Article 200. Règim de contractació per a activitats
docents.

1. En els contractes que regula aquest títol que tin-
guin per objecte la prestació d’activitats docents en cen-
tres del sector públic que es porten a terme en forma
de cursos de formació o perfeccionament del personal
al servei de l’Administració o quan es tracti de seminaris,
co�oquis, taules rodones, conferències, co�aboracions
o qualsevol altre tipus similar d’activitat, sempre que les
activitats esmentades les portin a terme persones físi-
ques, les disposicions d’aquesta Llei no són aplicables
a la preparació i l’adjudicació del contracte.

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

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

Article 201. Contractes menors.

Els contractes compresos en aquest títol tenen la con-
sideració de contractes menors quan la seva quantia
no passi de 2.000.000 de pessetes (12.020,24 euros),
excepte en els contractes a què es refereix l’article 196.3,
concertats amb empreses de treball temporal en què
no hi ha aquesta categoria de contractes.

CAPÍTOL II

De les actuacions administratives preparatòries
d’aquests contractes

Article 202. Justificació del contracte i determinació
del preu.

1. A l’expedient de contractació s’ha d’incorporar
un informe del servei interessat en la signatura del con-
tracte, on es justifiqui degudament la insuficiència, la
falta d’adequació o la conveniència de no-ampliació dels
mitjans personals i materials amb què compta l’Admi-
nistració per cobrir les necessitats que es tracta de satis-
fer a través del contracte.

2. Al plec de clàusules administratives particulars
s’ha d’establir el sistema de determinació del preu d’a-
quests contractes, que pot consistir en preus referits
a components de la prestació, unitats d’obra, unitats de
temps o en aplicació d’honoraris per tarifes, a un tant
alçat quan no sigui possible o convenient la descom-
posició o en una combinació de diverses d’aquestes
modalitats.

CAPÍTOL III

De la publicitat dins de l’àmbit de la Comunitat Euro-
pea i del procediment i les formes d’adjudicació d’a-

quests contractes

SECCIÓ 1a DE LA PUBLICITAT D’AQUESTS CONTRACTES

Article 203. Supòsits de publicitat.

1. Els òrgans de contractació han de donar a
conèixer, mitjançant un anunci indicatiu, els contractes
que tinguin projectat subscriure durant els dotze mesos
següents en cada una de les categories 1 a 16 de les
que enumera l’article 206, sempre que el seu import,
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amb exclusió de l’impost sobre el valor afegit, sigui igual
o superior a 124.789.500 pessetes (750.000 euros).

Aquest anunci s’ha d’enviar, al més aviat possible
a partir de la seva programació, a l’Oficina de Publica-
cions Oficials de les Comunitats Europees i, perquè tingui
l’efecte de reducció de terminis que preveu l’article 207,
apartats 1 i 3, s’ha d’haver enviat a l’oficina esmentada
amb una antelació mínima de cinquanta-dos dies i màxi-
ma de dotze mesos a partir de la data de la tramesa
de l’anunci del contracte al «Diari Oficial de les Comu-
nitats Europees».

2. A més, quan el contracte també estigui comprès
en les categories 1 a 16 de les que enumera l’article
206, s’ha publicar un anunci en el «Diari Oficial de les
Comunitats Europees» quan s’hagin d’adjudicar per pro-
cediment obert, per procediment restringit o per pro-
cediment negociat amb publicitat comunitària, sempre
que la seva quantia, amb exclusió de l’impost sobre el
valor afegit, sigui igual o superior a les xifres següents:

a) 33.277.200 pessetes (200.000 euros) en els
contractes de la categoria 8 i en els contractes de la
categoria 5 consistents en serveis de difusió d’emissions
de televisió i de ràdio, en serveis de connexió i en serveis
integrats de telecomunicacions.

b) 23.179.566 pessetes (139.312 euros, equiva-
lents a 130.000 drets especials de gir), als restants con-
tractes de les categories 1 a 16 de l’article 206, quan
els hagin d’adjudicar els òrgans de contractació de l’Ad-
ministració General de l’Estat, inclosos els dels seus orga-
nismes autònoms.

c) 35.660.846 pessetes (214.326 euros, equiva-
lents a 200.000 drets especials de gir) en el mateix
supòsit del paràgraf b), quan els hagin d’adjudicar els
restants òrgans de contractació.

Article 204. Divisió per lots.

Quan hi hagi divisió en diversos lots, a efectes de
la determinació de la quantia a què es refereix l’article
anterior, s’han d’aplicar les regles que estableix l’article
136, substituint la xifra de 166.386.000 pessetes
(1.000.000 d’euros) que figura a l’apartat 2 per la de
13.310.880 pessetes (80.000 euros).

Article 205. Excepció de publicitat comunitària.

No obstant el que disposa l’article 203, no és obli-
gatòria la publicació de l’anunci indicatiu ni de l’anunci
de licitació en el «Diari Oficial de les Comunitats Euro-
pees», sigui quina sigui la seva quantia, en els següents
contractes:

a) Els relatius al desenvolupament, la producció de
programes i el temps de difusió en mitjans audiovisuals
i els de telefonia de veu, tèlex, radiotelefonia mòbil, cer-
capersones i comunicació per satè�it.

b) Els d’investigació i desenvolupament remunerats
íntegrament per l’òrgan de contractació, sempre que els
resultats no es reservin exclusivament per a la utilització
en l’exercici de l’activitat del mateix òrgan de contrac-
tació.

c) Els que siguin conseqüència de l’aplicació de les
disposicions de l’article 296 del Tractat Constitutiu de
la Comunitat Europea.

Article 206. Categories dels contractes.

Per a l’aplicació de l’article 203, els contractes s’a-
grupen en les categories següents:

1. Manteniment i reparació.
2. Transport per via terrestre, exclòs el transport

per ferrocarril i inclosos els furgons blindats i la mis-
satgeria, excepte el transport per correu.

3. Transport aeri de passatgers i càrrega, excepte
el transport per correu.

4. Transport de correu per via terrestre i aèria,
excepte el transport per ferrocarril.

5. Telecomunicació.

6. Serveis financers:

a) Serveis d’assegurances.

b) Serveis bancaris i d’inversions.

7. Informàtica i serveis connexos.

8. Investigació i desenvolupament.

9. Comptabilitat, auditoria i tenidoria de llibres.

10. Investigació d’estudis i enquestes d’opinió pública.

11. Consultoria de direcció i connexos, excepte arbi-
tratge i conciliació.

12. Arquitectura, enginyeria, planificació urbana i
arquitectura paisatgística. Consultoria en ciència i tec-
nologia. Assajos i anàlisis tècniques.

13. Publicitat.

14. Neteja d’edificis i administració de béns immo-
bles.

15. Edició i impremta.

16. Clavegueram i eliminació de deixalles. Saneja-
ment i similars.

17. Hoteleria i restaurant.

18. Transport per ferrocarril.

19. Transport fluvial i marítim.

20. Transport complementari i auxiliar.

21. Serveis jurídics.

22. Co�ocació i selecció de personal.

23. Investigació i seguretat, excepte furgons blin-
dats.

24. Educació i formació professional.

25. Socials i de salut.

26. Esbarjo, culturals i esportius.

27. Altres.

Article 207. Terminis en el procediment obert, restrin-
git i negociat.

1. En el procediment obert el termini de presentació
de proposicions no pot ser inferior a cinquanta-dos dies
a comptar de la data de la tramesa de l’anunci del con-
tracte a l’Oficina de Publicacions Oficials de les Comu-
nitats Europees.

Si, en els terminis previstos, s’ha enviat l’anunci indi-
catiu a què es refereix l’article 203.1, el termini de pre-
sentació de proposicions es redueix a trenta-sis dies,
com a norma general, sense que, en cap cas, aquesta
reducció pugui ser inferior a vint-i-dos dies.

2. En el procediment restringit i en el negociat de
l’article 209 el termini de recepció de so�icituds de par-
ticipació no pot ser inferior a trenta-set dies a partir de
la data de la tramesa de l’anunci.

3. El termini de presentació de les proposicions, en
el procediment restringit, no pot ser inferior a quaranta
dies a comptar de la data de la tramesa de la invitació
escrita, que es pot reduir a vint-i-sis dies si s’ha publicat
l’anunci indicatiu a què es refereix l’article 203.1.

4. En cas d’urgència, els terminis que assenyalen
els dos apartats anteriors per a la recepció de so�icituds
de participació i per a la presentació de les proposicions
es poden reduir a quinze i deu dies, respectivament,
a partir de la data de la tramesa de l’anunci o de la
invitació.
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SECCIÓ 2a DELS PROCEDIMENTS I LES FORMES D’ADJUDICACIÓ

Article 208. Procediments i formes d’adjudicació.

1. Els contractes de consultoria i assistència i els
de serveis s’adjudiquen per procediment obert, restringit
o negociat, aquest últim únicament en els supòsits que
assenyalen els articles 209 i 210.

2. La subhasta com a forma d’adjudicació només
es pot utilitzar en contractes de quantia escassa en els
quals el seu objecte estigui perfectament definit tècni-
cament i no sigui possible introduir-hi modificacions de
cap classe; el preu queda com a únic factor determinant
de l’adjudicació.

3. El concurs és la forma normal d’adjudicació d’a-
quests contractes, llevat del que estableixen els esmen-
tats articles 209 i 210.

Article 209. Procediment negociat i publicitat comu-
nitària.

1. L’òrgan de contractació pot acordar l’aplicació
del procediment negociat respecte dels contractes en
què concorri alguna de les circumstàncies següents, que
s’han de justificar en l’expedient:

a) Quan les proposicions o ofertes econòmiques en
els procediments oberts o restringits siguin irregulars
o inacceptables, sempre que no es modifiquin substan-
cialment les condicions originals del contracte. En aquest
cas, l’òrgan de contractació no ha de publicar l’anunci
de licitació a què es refereix l’apartat 2 d’aquest article
si s’inclouen en el procediment negociat tots els licitadors
que, en ocasió de l’anterior procediment obert o res-
tringit, ja han estat admesos a la licitació.

b) Quan la naturalesa del contracte, especialment
en els de caràcter inte�ectual i en els compresos en
la categoria 6 de les que enumera l’article 206, no per-
meti establir les seves condicions per adjudicar-lo per
procediment obert o restringit.

c) En casos excepcionals, quan es tracti de contrac-
tes la naturalesa o els riscos dels quals no permetin
determinar prèviament el preu global.

2. En els supòsits a què es refereix l’apartat anterior,
quan la quantia del contracte, amb exclusió de l’impost
sobre el valor afegit, sigui igual o superior a les quanties
que fixa l’article 203, segons categories i òrgans de con-
tractació, aquests últims han de publicar un anunci en
el «Diari Oficial de les Comunitats Europees» i s’aplica
el termini que preveu l’article 207.2.

Article 210. Procediment negociat sense publicitat.

Es pot utilitzar el procediment negociat sense publi-
citat prèvia en els següents supòsits, que han de ser
justificats degudament en l’expedient:

a) Quan el contracte no s’arribi a adjudicar en un
procediment obert o restringit per falta de licitadors o
perquè els presentats no hagin estat admesos a licitació,
sempre que no es modifiquin les condicions originals
del contracte, llevat del preu, que no pot ser augmentat
més del 10 per 100. En aquest supòsit, s’ha de remetre
un informe a la Comissió de les Comunitats Europees,
a petició d’aquesta, quan la quantia del contracte sigui
igual o superior als límits que assenyala l’article 203.2.

b) Quan per raons tècniques o artístiques o rela-
cionades amb la protecció de drets exclusius tan sols
es pugui encomanar l’objecte del contracte a un únic
empresari.

c) Quan una urgència imperiosa, resultant d’esde-
veniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació
i que no li són imputables, demani una execució imme-
diata que no es pugui aconseguir pel procediment d’ur-
gència que regula l’article 71 o per aplicació dels terminis
de publicitat en el «Diari Oficial de les Comunitats Euro-
pees» previstos per als casos d’urgència.

d) Els estudis, serveis o treballs complementaris que
no figurin en el projecte, ni en el contracte, però que
sigui necessari executar com a conseqüència de circums-
tàncies imprevistes i se’n confiï l’execució al contractista
principal d’acord amb els preus que regeixen per al con-
tracte inicial o que, si s’escau, s’havien fixat contradic-
tòriament.

Per a l’aplicació del que estableix el paràgraf anterior
han de concórrer els requisits següents respecte del con-
tracte principal:

1. Que els estudis, serveis o treballs no es puguin
separar tècnicament o econòmicament del contracte
principal sense causar greus inconvenients a l’Adminis-
tració o que, encara que es puguin separar de l’execució
del contracte inicial, siguin estrictament necessaris per
a les fases ulteriors.

2. Que l’import acumulat dels estudis, serveis o tre-
balls complementaris no superi el 20 per 100 de l’import
del contracte primitiu.

Els altres estudis, serveis o treballs que no reuneixin
els requisits que exigeixen els paràgrafs precedents han
de ser objecte de contractació independent.

e) Quan es tracti de la repetició d’estudis, serveis
o treballs similars a altres d’adjudicats per procediment
obert o restringit, sempre que els primers s’hagin inclòs
a l’anunci de l’esmentat procediment obert o restringit
i el seu import s’hagi computat per fixar la quantia total
del contracte.

Es pot recórrer únicament a aquest procediment
durant un període de tres anys a partir de la formalització
del contracte inicial.

f) Els que es refereixen a contractes de serveis la
uniformitat dels quals ha estat declarada necessària per
a la seva utilització comuna per l’Administració, sempre
que l’adopció del tipus de què es tracti s’hagi efectuat,
prèviament i independentment, en virtut de concurs, d’a-
cord amb el que preveu aquest títol.

En aquest supòsit es té en compte per a l’Adminis-
tració General de l’Estat, els seus organismes autònoms,
les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat
Social i altres entitats públiques estatals, que la unifor-
mitat a què aquest es refereix ha de ser declarada per
la Direcció General del Patrimoni de l’Estat, excepte quan
es tracti de serveis d’utilització específica pels d’un deter-
minat departament ministerial, cas en què correspon
efectuar-la al departament en qüestió, amb l’informe pre-
vi de la Direcció General esmentada.

g) Els declarats secrets o reservats o aquells l’exe-
cució 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. En aquest
últim supòsit, a l’Administració General de l’Estat, els
seus organismes autònoms, entitats gestores i serveis
comuns de la Seguretat Social i altres entitats públiques
estatals es requereix declaració expressa que acrediti
que concorre aquest requisit; aquesta declaració corres-
pon fer-la al titular del departament ministerial respectiu,
sense que a aquests efectes la competència esmentada
es pugui delegar.

h) Els de pressupost inferior a 5.000.000 de pes-
setes (30.050,61 euros).

i) Els que siguin conseqüència de l’aplicació de les
disposicions de l’article 296 del Tractat Constitutiu de
la Comunitat Europea, que hagi de subscriure el Ministeri
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de Defensa amb empreses estrangeres, quan no exis-
teixin empreses nacionals capacitades per executar-los.

Aquests contractes es regeixen per aquesta legislació,
sens perjudici del que convinguin les parts d’acord amb
les normes i els usos vigents en el comerç internacional.

CAPÍTOL IV

De l’execució i la modificació d’aquests contractes

SECCIÓ 1a DE L’EXECUCIÓ D’AQUESTS CONTRACTES

Article 211. Execució i responsabilitat del contractista.

1. El contracte s’executa d’acord amb les seves clàu-
sules i d’acord amb les instruccions que l’Administració
doni al contractista per a la seva interpretació.

2. El contractista és responsable de la qualitat tèc-
nica de les tasques que dugui a terme i de les prestacions
i serveis realitzats, així com de les conseqüències que
es dedueixin per a l’Administració o per a tercers de
les omissions, els errors, els mètodes inadequats o les
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.

SECCIÓ 2a DE LA MODIFICACIÓ DELS CONTRACTES DE SERVEIS

DE MANTENIMENT

Article 212. Modificació d’aquests contractes.

Quan com a conseqüència de les modificacions del
contracte de serveis de manteniment es produeixi aug-
ment, reducció o supressió d’equips a mantenir o la subs-
titució d’uns equips per uns altres, sempre que aquests
estiguin continguts en el contracte, les modificacions
són obligatòries per al contractista, i no té cap dret en
cas de supressió o reducció d’unitats o classes d’equips
a reclamar indemnització per les causes esmentades,
sens perjudici del que estableix el paràgraf c) de l’arti-
cle 214.

CAPÍTOL V

Del compliment i de la resolució d’aquests contractes

SECCIÓ 1a DEL COMPLIMENT DELS CONTRACTES

DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA I DELS DE SERVEIS

Article 213. Compliment dels contractes.

1. L’òrgan de contractació ha de determinar si la
prestació efectuada pel contractista s’ajusta a les pres-
cripcions establertes per a la seva execució i el seu com-
pliment, i ha de requerir, si s’escau, que es portin a terme
les prestacions contractades i s’esmenin els defectes
observats en ocasió de la recepció. Si les tasques efec-
tuades no s’adeqüen a la prestació contractada, com
a conseqüència de vicis o defectes imputables al con-
tractista, es pot rebutjar la prestació i queda exempt
de l’obligació de pagament o té dret, si s’escau, a la
recuperació del preu satisfet.

2. Si durant el termini de garantia s’acredita l’exis-
tència de vicis o defectes en les tasques efectuades,
l’òrgan de contractació té dret a reclamar al contractista
que els esmeni.

3. Acabat el termini de garantia sense que l’Admi-
nistració hagi formalitzat alguna de les esmenes o la
denúncia a què es refereixen els apartats anteriors, el
contractista queda exempt de responsabilitat per raó de
la prestació efectuada, sens perjudici del que estableixen
els articles 217, 218 i 219.

4. El contractista té dret a conèixer les observacions
que es formulin en relació amb el compliment de la pres-
tació contractada i a ser escoltat sobre les dites obser-
vacions.

SECCIÓ 2a DE LA RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES

DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA I DELS DE SERVEIS

Article 214. Causes de resolució.

Són causes de resolució dels contractes de consul-
toria i assistència i dels de serveis, a més de les que
assenyala l’article 111, les següents:

a) La suspensió per causa imputable a l’Adminis-
tració de la iniciació del contracte per un termini superior
a sis mesos a partir de la data que s’assenyala per al
seu inici, llevat que al plec se n’assenyali un altre de
menor.

b) El desistiment o la suspensió del contracte per
un termini superior a un any acordada per l’Adminis-
tració, llevat que al plec se n’assenyali un altre de menor.

c) Les modificacions en el contracte, encara que
siguin successives, que impliquin, aïlladament o conjun-
tament, alteracions del preu del contracte en una quantia
superior, en més o en menys, al 20 per 100 del preu
primitiu del contracte, amb exclusió de l’impost sobre
el valor afegit, o en representin una alteració substancial.

d) Els contractes complementaris als quals es refe-
reix l’article 198.2 queden resolts, en tot cas, quan es
resolgui el contracte principal.

Article 215. Efectes de la resolució.

1. La resolució del contracte dóna dret al contrac-
tista, en tot cas, a percebre el preu dels estudis, informes,
projectes, tasques o serveis que efectivament hagi rea-
litzat d’acord amb el contracte i que hagin estat rebuts
per l’Administració.

2. En el supòsit de suspensió de la iniciació del con-
tracte per un temps superior a sis mesos, el contractista
només té dret a percebre una indemnització del 5 per
100 del preu del contracte.

3. En el cas del paràgraf b) de l’article anterior, el
contractista té dret al 10 per 100 del preu dels estudis,
informes, projectes o tasques pendents de realitzar en
concepte de benefici deixat d’obtenir.

CAPÍTOL VI

De les especialitats del contracte d’elaboració
de projectes

SECCIÓ 1a DELS CONCURSOS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ

DE JURAT

Article 216. Concursos de projectes amb intervenció
de jurat.

1. Es consideren concursos de projectes els pro-
cediments caracteritzats per la intervenció d’un jurat
compost exclusivament per persones físiques indepen-
dents dels participants i que, amb assignació de premis
o sense, tinguin per objecte, mitjançant la licitació corres-
ponent, elaborar plans o projectes principalment en els
camps de l’ordenació territorial, l’urbanisme, l’arquitec-
tura, l’enginyeria i el processament de dades.

El jurat adopta les decisions o els dictàmens amb
total independència, sobre la base de projectes que li
siguin presentats de manera anònima i atenent única-
ment els criteris indicats a l’anunci de la realització del
concurs.

2. Quan la quantia del concurs, determinada per
l’import total dels premis i pagaments als participants,
sigui igual o superior a les xifres que figuren a l’article
203.2, segons les categories de serveis i òrgans de con-
tractació, aquests últims han de publicar un anunci en



Suplement núm. 7 Dissabte 8 juliol 2000 585

el «Diari Oficial de les Comunitats Europees», i s’hi apli-
quen els terminis que preveu l’article 207.

3. Si el nombre de participants és limitat, la selecció
s’ha de dur a terme mitjançant criteris objectius, clars
i no discriminatoris, indicats a l’anunci i al plec que defi-
neixi les característiques i regles del concurs.

4. L’adjudicació de contractes al guanyador d’un
concurs de projectes, sempre que suposin una conti-
nuïtat del concurs i estigui previst en les seves condi-
cions, es pot fer per procediment negociat sense publi-
citat. Si hi ha diversos guanyadors, se’ls ha de convidar
a tots a participar en la negociació.

5. Quan la realització del concurs del projecte s’hagi
anunciat en el «Diari Oficial de les Comunitats Europees»,
se n’ha de publicar el resultat, així mateix, al Diari esmen-
tat, a tot tardar quaranta-vuit dies després de la seva
resolució.

SECCIÓ 2a DE L’ESMENA D’ERRORS I RESPONSABILITATS

EN EL CONTRACTE D’ELABORACIÓ DE PROJECTES D’OBRES

Article 217. Esmena d’errors i correcció de deficièn-
cies.

1. Quan el contracte de consultoria i assistència con-
sisteixi en l’elaboració íntegra d’un projecte d’obra, l’òr-
gan de contractació ha d’exigir, per part del contractista,
l’esmena dels defectes, les insuficiències tècniques, els
errors materials, les omissions i infraccions de preceptes
legals o reglamentaris que li siguin imputables, i li ha
d’atorgar a aquest efecte el termini corresponent, que
no pot passar de dos mesos.

2. Si, transcorregut aquest termini, les deficiències
no han estat corregides, l’Administració, atenent les cir-
cumstàncies concurrents, pot optar per la resolució del
contracte o per concedir un nou termini al contractista.

3. En el primer cas és procedent la confiscació de
la garantia i el contractista incorre en l’obligació d’abonar
a l’Administració una indemnització equivalent al 25 per
100 del preu del contracte.

4. En el segon cas, el nou termini concedit per esme-
nar les deficiències no corregides és d’un mes improrro-
gable, i el contractista incorre en una penalitat equivalent
al 25 per 100 del preu del contracte.

5. Si es produeix un nou incompliment, és procedent
resoldre el contracte amb obligació, per part del con-
tractista, d’abonar a l’Administració una indemnització
igual al preu pactat amb pèrdua de la garantia.

6. Si el contractista, en qualsevol moment abans
de la concessió de l’últim termini, renuncia a la realització
del projecte ha d’abonar a l’Administració una indem-
nització igual a la meitat del preu del contracte amb
pèrdua de la garantia.

Article 218. Indemnitzacions.

1. Per als casos en què el pressupost d’execució
de l’obra prevista en el projecte es desvia en més d’un
20 per 100, tant per excés com per defecte, del seu
cost real com a conseqüència d’errors o omissions impu-
tables al contractista consultor, l’Administració pot esta-
blir, al plec de clàusules administratives particulars, un
sistema d’indemnitzacions consistent en una minoració
del preu del contracte d’elaboració del projecte, en funció
del percentatge de desviació, fins a un màxim equivalent
a la meitat d’aquell.

2. El barem d’indemnitzacions és el següent:

a) En el supòsit que la desviació sigui de més del
20 per 100 i menys del 30 per 100, la indemnització
corresponent és del 30 per 100 del preu del contracte.

b) En el supòsit que la desviació sigui de més del
30 per 100 i menys del 40 per 100, la indemnització
corresponent és del 40 per 100 del preu del contracte.

c) En el supòsit que la desviació sigui de més del
40 per 100, la indemnització corresponent és del 50
per 100 del preu del contracte.

3. El contractista ha d’abonar l’import de la indem-
nització esmentada en el termini d’un mes a partir de
la notificació de la resolució corresponent, que s’ha d’a-
doptar amb la tramitació prèvia d’expedient amb audièn-
cia de l’interessat.

Article 219. Responsabilitat per defectes o errors del
projecte.

1. Amb independència del que preveuen els articles
anteriors, el contractista ha de respondre dels danys i
perjudicis que durant l’execució o explotació de les obres
es causin tant a l’Administració com a tercers, per defec-
tes i insuficiències tècniques del projecte o pels errors
materials, omissions i infraccions de preceptes legals
o reglamentaris en els quals hagi incorregut, imputables
a ell mateix.

2. La indemnització derivada de la responsabilitat
exigible al contractista arriba al 50 per 100 de l’import
dels danys i perjudicis causats, fins a un límit màxim
de cinc vegades el preu pactat pel projecte, i és exigible
dins del termini de deu anys, comptats des de la recepció
d’aquest per l’Administració; és a càrrec d’aquesta últi-
ma, si s’escau, la resta de la indemnització quan hagi
de ser satisfeta a tercers.

Disposició addicional primera. Modificacions de quan-
ties, terminis i altres derivades dels annexos de direc-
tives.

S’autoritza el Consell de Ministres perquè pugui modi-
ficar, mitjançant reial decret, amb l’audiència prèvia de
les comunitats autònomes i d’acord amb la conjuntura
econòmica, les quanties que indiquen els articles d’a-
questa Llei. Igualment, s’autoritza el Consell de Ministres
per acomodar les quanties i els terminis que assenyalen
els articles d’aquesta Llei al que, sobre l’import i la dura-
da, hagi establert la Comunitat Europea, i introduir al
seu text les modificacions oportunes derivades dels
annexos de les directives comunitàries.

Disposició addicional segona. Actualització de xifres
fixades per la Comunitat Europea.

Les xifres que en endavant fixi la Comissió Europea
i es publiquin per ordre del ministre d’Hisenda, en euros
o en drets especials de gir, substitueixen les que figuren
al text d’aquesta Llei.

Disposició addicional tercera. Competència per a l’ad-
quisició d’equips i sistemes per al tractament de la
informació.

1. La competència per a l’adquisició d’equips i sis-
temes per al tractament de la informació a la qual es
refereix l’article 183.1, a excepció dels supòsits d’ad-
quisició centralitzada, correspon al ministre de Defensa
i als òrgans de contractació de les entitats gestores i
serveis comuns de la Seguretat Social, en l’àmbit de
les seves competències respectives.

2. En els altres supòsits que preveu l’article 183,
també a excepció dels d’adquisició centralitzada, el
ministre d’Hisenda pot atribuir competència a altres
òrgans de l’Administració quan les circumstàncies espe-
cials o el volum d’adquisicions d’aquests ho aconsellin.
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Disposició addicional quarta. Terminació convencional
de procediments.

S’ha de subscriure de conformitat amb el que disposa
aquesta Llei els contractes que es formalitzin a l’empara
del que estableix l’article 88 de la Llei de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, quan tinguin per objecte matèries que
regula aquesta Llei.

Disposició addicional cinquena. Responsabilitats de les
autoritats i del personal al servei de les administra-
cions públiques.

1. La responsabilitat patrimonial de les autoritats
i del personal al servei de les administracions públiques
derivada de les seves actuacions en matèria de con-
tractació administrativa, tant per danys causats a par-
ticulars com a la mateixa Administració, s’exigeix d’acord
amb el que disposen el títol X de la Llei de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú i el Reial decret 429/1993, de 26 de
març, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments
de les administracions públiques en matèria de respon-
sabilitat patrimonial.

2. La infracció o aplicació indeguda dels preceptes
que conté aquesta Llei per part del personal al servei
de les administracions públiques, quan hi hagi almenys
negligència greu, constitueix falta molt greu, la respon-
sabilitat disciplinària de la qual s’exigeix d’acord amb
la normativa específica en la matèria.

Disposició addicional sisena. Principis de contractació
en el sector públic.

Les societats mercantils en el capital de les quals
sigui majoritària la participació directa o indirecta de les
administracions públiques o dels seus organismes autò-
noms, o entitats de dret públic, han d’ajustar la seva
activitat contractual als principis de publicitat i con-
currència, llevat que la naturalesa de l’operació que s’ha
de dur a terme sigui incompatible amb aquests principis.

Disposició addicional setena. Normes de procediment.

Els procediments en matèria de contractació admi-
nistrativa es regeixen pels preceptes que conté aquesta
Llei i les seves normes de desplegament, i són d’aplicació
supletòria els de la Llei de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu
comú.

Disposició addicional vuitena. Contractació amb
empreses que tinguin minusvàlids a la plantilla i amb
entitats sense ànim de lucre.

1. Els òrgans de contractació poden assenyalar als
plecs de clàusules administratives particulars la prefe-
rència en l’adjudicació dels contractes per a les propo-
sicions presentades per aquelles empreses públiques o
privades que, en el moment d’acreditar la solvència tèc-
nica, tinguin a la plantilla un nombre de treballadors
minusvàlids no inferior al 2 per 100, sempre que les
proposicions igualin en els termes les més avantatjoses
des del punt de vista dels criteris objectius que serveixin
de base per a l’adjudicació.

2. En la mateixa forma i les mateixes condicions
es pot establir aquesta preferència en l’adjudicació dels
contractes relatius a prestacions de caràcter social o
assistencial per a les proposicions presentades per enti-
tats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sem-
pre que la seva finalitat o activitat tingui relació directa

amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus res-
pectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites
en el registre oficial corresponent. En aquest supòsit,
l’òrgan de contractació pot requerir d’aquestes entitats
la presentació del detall relatiu a la descomposició del
preu ofert en funció dels seus costos.

Disposició addicional novena. Normes específiques de
règim local.

1. Es fixa en el 10 per 100 el límit que assenyala
l’article 88.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, per a la utilització del pro-
cediment negociat en els contractes d’obres, de submi-
nistrament, de consultoria i assistència i de serveis per
les entitats locals, sense que en cap cas es puguin superar
els que estableixen els articles 141, paràgraf g); 182, parà-
grafs i) i k), i 210, paràgraf h), d’aquesta Llei.

2. En les entitats locals és potestativa la constitució
de juntes de contractació, que actuen com a òrgan 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 deteriorament
fàcil per l’ús, i en els contractes de consultoria i assis-
tència i en els de serveis quan el seu import no superi
el 10 per 100 dels recursos ordinaris de l’entitat, o quan
superin aquesta xifra les accions que estiguin previstes
en el pressupost de l’exercici al qual correspongui i es
realitzin d’acord amb el que disposen les seves bases
d’execució.

Corresponen al Ple l’acord de constitució de les juntes
de contractació i la determinació de la seva composició,
i n’han de formar part necessàriament el secretari i l’in-
terventor de la corporació. Els límits quantitatius, que
poden ser inferiors als que assenyala el paràgraf anterior,
o referents a les característiques dels contractes en els
quals intervé la Junta de Contractació, com a òrgan de
contractació, els determina el Ple a proposta del pre-
sident quan sigui aquest, d’acord amb les disposicions
vigents, el que tingui atribuïda la competència sobre els
contractes esmentats.

En els casos d’actuació de les juntes de contractació
es prescindeix de la intervenció de la mesa de contrac-
tació.

3. La mesa de contractació està presidida pel pre-
sident de la corporació, o membre d’aquesta en qui dele-
gui, i en formen part com a vocals el secretari i l’in-
terventor i aquells altres que designi l’òrgan de contrac-
tació entre funcionaris, personal laboral o regidors; el
nombre de membres, en total, no pot ser inferior a tres.
Hi actua com a secretari un funcionari de la corporació.

4. En els supòsits de modificacions dels contractes
a què fa referència l’article 101.3, l’import de
1.000.000.000 de pessetes (6.010.121,04 euros) se
substitueix pel que es correspongui amb el 20 per 100
dels recursos ordinaris de l’entitat local, llevat que l’im-
port resultant sigui superior a la quantia esmentada, cas
en què aquesta és aplicable. La referència d’aquest
mateix article i apartat a la Direcció General de Pres-
supostos del Ministeri d’Hisenda s’ha d’entendre feta a
la Comissió Especial de Comptes de les entitats locals
en què n’hi hagi.

5. Els consorcis a què es refereixen els articles 57
i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, en què la participació pública sigui
majoritària, han d’adjudicar els seus contractes s’adju-
diquen de conformitat amb el que disposa aquesta Llei.
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Disposició addicional desena. Adhesió als sistemes de
contractació centralitzada d’adquisició de béns i ser-
veis.

1. Les comunitats autònomes, entitats locals, els
seus organismes autònoms i ens públics es poden adhe-
rir al sistema de contractació centralitzada que esta-
bleixen els articles 183.1 i 199, per a la totalitat o per
a categories de béns i serveis, mitjançant acords amb
la Direcció General del Patrimoni de l’Estat.

2. Als efectes que estableixen el paràgraf segon de
l’article 182, paràgraf g), i el paràgraf segon de l’article
210, paràgraf f), la declaració d’uniformitat dels béns
i serveis d’utilització específica per algun departament
ministerial habilita perquè altres òrgans de contractació,
mantenint les seves competències de contractació, es
puguin adherir als contractes que es formalitzin en virtut
dels concursos per a la determinació de tipus que es
facin.

Les comunitats autònomes i les entitats locals es
poden adherir a aquests contractes, mantenint les seves
competències de contractació mitjançant acords amb
el ministeri que hagi declarat la uniformitat d’aquests
béns i adjudiqui el contracte derivat del concurs corres-
ponent per a la determinació de tipus.

3. També, mitjançant els acords corresponents, les
comunitats autònomes i les entitats locals es poden
adherir a sistemes d’adquisició centralitzada d’altres
comunitats autònomes i entitats locals.

Disposició addicional onzena. Contractes subscrits en
els sectors de l’aigua, de l’energia, dels transports
i de les telecomunicacions.

1. Els òrgans de contractació que subscriguin con-
tractes compresos en l’àmbit de la Llei 48/1998, de
30 de desembre, sobre procediments de contractació
en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i les
telecomunicacions, per la qual s’incorporen a l’ordena-
ment jurídic espanyol les directives 93/38/CEE i
92/13/CEE, han de tenir en compte, a efectes de publi-
citat d’anuncis d’aquests contractes, els límits quanti-
tatius que estableix la Llei esmentada.

2. Les entitats públiques incloses en l’àmbit de la
Llei 48/1998, de 30 de desembre, es regeixen, en el
que aquesta no preveu, per les seves normes de con-
tractació específiques.

El ministeri a què estiguin adscrites les entitats esmen-
tades pot aprovar, quan el seu règim de contractació
sigui el de dret privat, normes o condicions generals
de contractació, a fi d’assegurar l’homogeneïtzació d’a-
questa i el respecte als principis de publicitat, concurrèn-
cia i no-discriminació de la contractació del sector públic.
El repertori de les normes o condicions generals ha d’ob-
tenir l’informe preceptiu del Servei Jurídic de l’Estat.

Disposició addicional dotzena. Classificació exigible per
les universitats públiques.

A efectes de l’apartat 3 de l’article 29, per als con-
tractes que subscriguin les universitats públiques que
tinguin la seu en territori d’una comunitat autònoma
tenen efecte els acords de classificació i revisió de clas-
sificacions adoptats pels corresponents òrgans de la
comunitat autònoma respectiva.

Disposició addicional tretzena. Substitució de lletrats
a les meses de contractació.

Per a les entitats gestores i els serveis comuns de
la Seguretat Social es poden establir per reglament els
supòsits en què formen part de la mesa de contractació
lletrats habilitats específicament per a això en substitució
dels qui tinguin atribuït legalment o per reglament l’as-
sessorament jurídic de l’òrgan de contractació.

Disposició addicional catorzena. Retenció addicional
de crèdit en els contractes plurianuals d’obra.

En els contractes d’obra de caràcter plurianual, a
excepció dels subscrits en la modalitat d’abonament total
del preu, s’ha de fer una retenció addicional de crèdit
del 10 per 100 de l’import d’adjudicació, en el moment
en què aquesta es dugui a terme. Aquesta retenció s’a-
plica a l’exercici en què finalitzi el termini que fixa el
contracte per a l’acabament de l’obra o al següent,
segons el moment en què es prevegi efectuar el paga-
ment de la certificació final.

Disposició transitòria primera. Expedients iniciats i con-
tractes adjudicats anteriorment a l’entrada en vigor
de la Llei 53/1999, de 28 de desembre.

Els expedients de contractació iniciats i els contractes
adjudicats anteriorment a l’entrada en vigor de la Llei
53/1999, de 28 de desembre, es regeixen per la nor-
mativa anterior. A aquests efectes, s’entén que els expe-
dients de contractació han estat iniciats si s’ha publicat
la convocatòria d’adjudicació del contracte correspo-
nent.

Disposició transitòria segona. Fórmules de revisió.

Fins que no s’aprovin fórmules tipus per a la revisió
de preus, de conformitat amb el que disposa l’article
104, es continuen aplicant les que van aprovar el Decret
3650/1970, de 19 de desembre; el Reial decret
2167/1981, de 20 d’agost, que complementa l’anterior,
i el Decret 2341/1975, de 22 d’agost, per a contractes
de fabricació del Ministeri de Defensa, sense que resulti
aplicable el sumand fix (0,15) que hi figura.

Disposició transitòria tercera. Determinació de quan-
ties pels departaments ministerials respecte dels
organismes autònoms que hi estan adscrits.

Fins al moment en què els titulars dels departaments
ministerials fixin la quantia per a l’autorització que esta-
bleix el segon paràgraf de l’article 12.1 és aplicable la
quantitat de 150.000.000 de pessetes (901.518,16
euros).

Disposició transitòria quarta. Competències en matèria
de subministrament de béns d’utilització comuna per
l’Administració.

El Servei Central de Subministraments i les entitats
gestores i serveis comuns de la Seguretat Social con-
tinuen exercint les competències que actualment tenen
atribuïdes en matèria de subministrament dels béns a
què es refereix l’article 183 d’aquesta Llei fins que aquest
no es desplegui per reglament.

Disposició transitòria cinquena. Espai Econòmic Euro-
peu.

Les referències a estats membres de la Comunitat
Europea que contenen els articles 15.2; 20, paràgraf
i); 21.5; 23.1; 24.2; 25.2; 26.2; 31.2; 117.1, paràgraf
b); 117.4; 161, paràgraf d), i 175.2, s’estenen als estats
signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

Disposició transitòria sisena. Efectes de la falta de paga-
ment per l’Administració.

El que disposen els apartats 4, 5 i 6 de l’article 99
s’aplica als contractes adjudicats a partir de l’entrada
en vigor de la Llei 13/1995, de 18 de maig. Per als
adjudicats anteriorment es continuen aplicant, en aquest
aspecte, els preceptes de la legislació de contractes de
l’Estat, vigents en el moment de l’adjudicació.
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Disposició transitòria setena. Juntes de compres.

Fins que no es regulin les juntes de contractació dels
diferents departaments ministerials i dels organismes
autònoms de conformitat amb el que estableix l’article
12.4, les juntes de compres continuen mantenint les
competències que tinguin atribuïdes actualment.

Disposició transitòria vuitena. Preus dels contractes en
euros i en pessetes.

1. Des de l’1 de gener de 1999 fins al 31 de desem-
bre de l’any 2001, els preus dels nous contractes subs-
crits per les administracions públiques, quan utilitzin la
pesseta com a unitat de compte, han de fer constar
a continuació l’import equivalent a la unitat de compte
euro al tipus de conversió, i en aquest cas poden expres-
sar una xifra final en euros amb un nombre de decimals
no superior a sis.

2. L’equivalència utilitzada per reflectir en euros els
valors en diferents articles és la d’1 euro igual a 166,386
pessetes.

Disposició final primera. Caràcter de legislació bàsica
i no bàsica.

1. Aquesta Llei constitueix legislació bàsica dictada
a l’empara de l’article 149.1.18 de la Constitució i, en
conseqüència, és d’aplicació general a totes les admi-
nistracions públiques compreses en l’article 1, llevat dels
articles següents o part d’aquests:

l’article 10.
l’article 12, a excepció del seu apartat 6.
el paràgraf j) de l’article 20.
el paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 24.
l’article 32.
l’article 37.
l’article 38.
el termini de quinze dies que preveu l’apartat 1 de

l’article 41.
l’article 48.
els apartats 3 i 4 de l’article 49.
l’article 50.
l’apartat 2 de l’article 51.
el termini de trenta dies que preveu l’article 54.
l’article 57 pel que fa a la possible existència a les

comunitats autònomes d’òrgans de fiscalització equiva-
lents al Tribunal de Comptes.

l’apartat 2 de l’article 59.
l’apartat 2 de l’article 67.
l’apartat 2 de l’article 69.
el paràgraf a) de l’apartat 2 de l’article 71.
l’últim incís del paràgraf a) de l’apartat 1 i el paràgraf

b) del mateix apartat de l’article 72.
el segon incís de l’apartat 1 de l’article 79.
l’article 81 i totes les referències que es facin a la

mesa de contractació en altres articles.
a l’article 83 el termini màxim de vint dies de l’apartat

1, l’últim incís del paràgraf a) de l’apartat 2 en el que
es refereix al «preceptiu dictamen del servei jurídic de
l’òrgan de contractació», l’últim incís del paràgraf primer
de l’apartat 2.b), quan es refereix a l’«informe de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa» i l’últim incís
de l’apartat 3, quan fa referència a l’«assessorament tèc-
nic del servei corresponent».

l’apartat 1 de l’article 89.
la xifra de vint que figura a l’últim incís del paràgraf

b) de l’apartat 1 de l’article 91.
l’article 95, excepte l’apartat 1.
l’article 96, excepte els requisits d’audiència de l’in-

teressat i dictamen del Consell d’Estat o òrgan consultiu
equivalent de la comunitat autònoma respectiva.

l’article 106.
l’article 107.
l’article 108.
l’últim incís de l’apartat 2 de l’article 110.
els apartats 3, 6 i 7 de l’article 112.
el paràgraf a) de l’apartat 1 de l’article 117.
l’article 119.
el paràgraf e) de l’apartat 1 i l’apartat 5 de l’article

124.
els apartats 3, excepte el seu primer incís pel que

fa a l’expressió «el contractista ha de presentar el pro-
jecte a l’òrgan de contractació per a la supervisió, apro-
vació i replanteig», 4 i 5 de l’article 125.

l’article 126.
l’article 128.
el percentatge del 30 per 100 de l’article 131.
l’últim incís del paràgraf f) de l’article 141.
el termini d’un mes i l’últim incís «se n’ha de remetre

un exemplar a l’òrgan que hagi formalitzat el contracte»
de l’article 142.

l’últim incís de l’apartat 1 de l’article 143.
l’apartat 1 de l’article 145, excepte el termini de deu

dies a què aquest fa referència.
els apartats 2, 3 i 4 de l’article 146 i els apartats

1 i 3 de l’article 147 en el que es refereixen al «director
facultatiu de l’obra».

el paràgraf segon de l’apartat 2 i l’apartat 4 de l’article
147.

els paràgrafs a), b) i c) de l’article 149.
l’article 151, excepte el primer incís de l’apartat 1.
l’article 152.
l’article 153.
l’últim incís del primer paràgraf de l’apartat 2.c) de

l’article 159.
l’article 163.
l’article 165.
l’article 166.
l’article 167.
l’article 168.
l’article 169, excepte l’apartat 1.
l’article 173.
l’apartat 1 de l’article 174.
l’article 182.g), paràgraf segon, i l’article 182.h), últim

incís.
l’article 183.
l’article 184.
l’article 185, excepte el primer incís de l’apartat 1.
l’article 187.
l’article 188.
l’article 190.
els apartats 1, 2 i 3 de l’article 191.
els paràgrafs a) i b) de l’article 192.
l’article 193, excepte l’apartat 1.
l’article 194.
l’article 195.
l’article 199.
l’apartat 1 de l’article 202 en el que es refereix al

«servei interessat en la subscripció del contracte».
l’article 210.f), paràgraf segon, i l’article 210.g), últim

incís.
l’apartat 2 de l’article 211.
els paràgrafs a), b) i d) de l’article 214.
l’article 215, excepte l’apartat 1.
l’article 217.
l’article 218.
l’article 219.
la disposició addicional tercera.
la disposició addicional desena.
la disposició addicional catorzena.
la disposició transitòria tercera.
la disposició transitòria quarta, i
la disposició transitòria setena.
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2. Als mateixos efectes que preveu l’apartat anterior
tenen el caràcter de màxims:

a) els terminis de dos mesos, quatre mesos i vuit
mesos que preveu l’article 99.

b) els percentatges del 10 i del 30 i la xifra de
1.000.000.000 de pessetes (6.010.121,04 euros) que
figuren a l’article 101.3.

c) el termini d’un mes que esmenten en els apartats
2 i 4 de l’article 110.

d) els percentatges del 2 de l’article 35.1 i del 4,
6, 20 i 16 que recull l’article 36, apartats 1, 3, 4 i 5
i el percentatge del 20 que repeteix l’article 83.5.

e) les quanties dels articles 121, 176 i 201.

3. Les exigències que estableix l’article 56 per als
contractes menors tenen la consideració de mínimes als
mateixos efectes.

Disposició final segona. Referències a les administra-
cions públiques i als òrgans de l’Administració Gene-
ral de l’Estat.

1. Quan al text de la Llei s’esmenti l’Administració
o les administracions públiques, s’entén que es fa refe-
rència a totes les administracions, organismes i entitats
compresos en l’àmbit d’aplicació de l’article 1.

2. Així mateix, quan es faci referència a òrgans de
l’Administració General de l’Estat s’ha d’entendre que
es fa, en tot cas, als que corresponguin de les restants
administracions públiques, organismes i entitats com-
presos en l’àmbit d’aplicació de l’article 1, llevat de les
que es fan als següents òrgans:

a) al ministre d’Hisenda i a la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa, a l’article 21,

b) al ministre d’Hisenda, a l’article 25, apartat 1 de
l’article 33 i disposició addicional segona,

c) a la Junta Consultiva de Contractació Adminis-
trativa, a l’apartat 2 i a l’apartat 4 de l’article 28; a l’a-
partat 1 de l’article 33, i a l’article 34.

d) a la Junta Consultiva de Contractació Adminis-
trativa, en els articles 58, 117 i 118,

e) al Consell de Ministres i a la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa, a l’article 104.1, i a la
Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics,
a l’article 104.4, i

f) al Consell de Ministres, a la disposició addicional
primera.

Disposició final tercera. Caràcter bàsic de les normes
de desplegament.

Les normes que, en desplegament d’aquesta Llei, pro-
mulgui l’Administració General de l’Estat poden tenir
caràcter de bàsiques quan constitueixin el complement
necessari del caràcter esmentat respecte dels articles
que el tenen atribuït d’acord amb la disposició final pri-
mera i així ho assenyali la mateixa norma de desple-
gament.

Disposició final quarta. Informació sobre obligacions de
caràcter laboral.

Els òrgans de contractació poden assenyalar als plecs
de clàusules administratives particulars l’autoritat o les
autoritats de qui els licitadors poden obtenir informacions
sobre les obligacions relatives a les disposicions sobre
protecció i condicions de treball vigents al territori on
s’hagin d’executar les obres o s’hagin de prestar els ser-
veis, supòsit en què han de so�icitar als licitadors que
manifestin si han tingut en compte en les seves ofertes
aquestes obligacions.

MINISTERI D’AGRICULTURA,

PESCA I ALIMENTACIÓ

11534 REIAL DECRET 686/2000, de 12 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 2/2000,
de 7 de gener, reguladora dels contractes tipus
de productes agroalimentaris. («BOE» 148,
de 21-6-2000.)

La disposició final primera de la Llei 2/2000, de 7
de gener, reguladora dels contractes tipus de productes
agroalimentaris, faculta el Govern per dictar totes les
disposicions que siguin necessàries per al desplegament
i l’execució de la Llei.

Aquest Reial decret regula els contractes tipus de
productes agroalimentaris l’àmbit d’aplicació dels quals
s’estengui a més d’una comunitat autònoma.

Els capítols I i II d’aquest Reial decret despleguen
els procediments d’homologació i pròrroga dels contrac-
tes tipus agroalimentaris. El caràcter simplificador d’a-
quests procediments és un dels elements que s’han de
fer ressaltar i que tendeix a facilitar a les organitzacions
representatives la seva participació en les propostes
d’homologació de contractes tipus.

El capítol III regula el procediment per a la solució
de les controvèrsies que es produeixin en la interpretació
i l’execució dels contractes de compravenda ajustats al
contracte tipus homologat, i confereix un destacat paper
mediador a les comissions de seguiment. Només quan
aquestes comissions no hagin pogut aconseguir una
solució satisfactòria en el termini establert, les parts
poden recórrer a l’arbitratge.

Finalment, es dedica el capítol IV a desplegar l’ar-
ticle 4 de la Llei, relatiu a les comissions de seguiment,
que es configuren com a element clau dels contractes
tipus i suposen un nexe d’unió amb les organitzacions
interprofessionals agroalimentàries, habilitades per pro-
posar contractes tipus i designar al seu si la comissió
de seguiment corresponent.

En la seva tramitació han estat consultades les comu-
nitats autònomes i els sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, amb l’aprovació del ministre d’Ad-
ministracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat
i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en
la reunió del dia 12 de maig de 2000,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Homologació dels contractes tipus agroalimentaris

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té com a objecte desplegar la
Llei 2/2000, de 7 de gener, reguladora dels contractes
tipus de productes agroalimentaris, l’àmbit d’aplicació
dels quals s’estengui a més d’una comunitat autònoma.

Article 2. So�icitud d’homologació.

La so�icitud d’homologació d’un contracte tipus
agroalimentari, signada pels proponents, s’ha d’adreçar


