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INFORME JUSTIFICATIU DEL DECRET- LLEI DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA 
DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

1. MARC NORMATIU EN QUÈ S'INSEREIX LA PROPOSTA 

El marc normatiu regulador en el que s'insereix la proposta de disposició ve configurat per 
les Directives 2014/23/UE de 26 de febrer de 2016, relativa a l'adjudicació de contractes de 
concessió i 2014/24/UE de 26 de febrer sobre contractació pública i per la qual es deroga la 
Directiva 2004/18/CE, l'article 159.3a) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i el Real Decret 
Legislatiu 3/2011 , de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

Cal incorporar també en aquest marc legal, la doctrina consolidada del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea (T JUE) en relació a l'efecte directe de les Directives Comunitàries un 
cop transcorregut el termini de transposició. 

La Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 
relativa a l'adjudicació dels contractes de concessió, i la Directiva 2014/24/UE, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, requereixen la 
s.eva transposició al dret intern mitjançant els instruments oportuns, en un termini fixat per a 
dur-la a terme va finalitzar el passat 18 d'abril de 2016 sense que s'hagi produït la 
transposició per la legislació estatal. 

La manca de transposició ja comporta "per se", no només un incompliment de la normativa 
de la Unió Europea, si no una greu inseguretat jurídica en relació a quines han de ser les 
disposicions vigents i aplicables en matèria de contractació pública. Així, malgrat la claredat 
de la doctrina jurisprudencial europea en l'efecte directe a manca de transposició, cal en tot 
cas un esforç interpretatiu que delimiti quines són les disposicions amb aquest efecte i com 
s'han d'aplicar en l'activitat contractual de les administracions públiques catalanes. 

En aquest sentit, l'informe de la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de 
Catalunya 1/2016, aprovat pel plenari en data 16 d'abril , dóna una pauta de quines 
disposicions de les Directives esmentades tenen o no efecte directe i en quin sentit 
desplacen el dret intern, concretament el Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Entre les disposicions que tenen efecte directe cal destacar les relatives a la definició i 
qualificació dels contractes, qüestió que va més enllà d'un canvi descriptiu i comporta, 
especialment en relació als contractes de concessió, un canvi de règim jurídic, que n'afecta 
la tramitació i execució, i que comporta un buit legal en relació a determinats contractes de 
gestió de serveis públics, regulats al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
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els quals afecten directament la forma de prestació dels serveis públics bàsics dels ens 
locals, i· dels serveis socials i sanitaris que presta la Generalitat 

Altres qüestions en que incideixen les disposicions d'efecte directe de les Directives, són les 
relatives al càlcul del preu o valor estimat dels contractes, la valoració de les ofertes i la 
contractació per lots, mesures que representen un canvi substancial en la forma de valorar 
els contractes i els costos que representen, doncs s'introdueix la necessitat de tenir en 
compte conceptes com els costos ambientals i socials i es fomenta, amb mesures concretes 
i preceptives, la contractació amb les petites i mitjanes empreses. 

Finalment, hi ha dues qüestions clau que, tot i tenir una afectació més organitzativa, 
comporten un buit legal que repercuteix en l'obligada simplificació i transparència 
administrativa i en l'execució dels contractes. D'una banda, el desplaçament de la legislació 
estatal de contractes pel que fa als supòsits de procediment negociat pot comportar un 
alentiment en la tramitació de la majoria de contractes de serveis i subministraments 
d'import igual o inferior a 60.000 €, o d'obres d'import igual o inferior a 200.000 €, que l'any 
2015 van representar un 28% del total de contractes adjudicats per la Generalitat de 
Catalunya i el seu sector públic, per un import global de 100.000.000 €. D'altra banda, les 
noves regles en relació a la modificació dels contractes, que transformen supòsits com la 
cessió de contracte, la fusió d'empreses o la contractació de prestacions addicionals en 
causes de modificació contractual, suposen un buit legal en quant a la tramitació que podria 
arribar a comportar la paralització o suspensió de determinades obres o serveis. 

Les conseqüències de la manca de transposició de les directives, per tant, poden afectar la 
prestació de determinats serveis públics, les despeses derivades de la contractació i la 
forma de valoració i tria de les millors ofertes i conseqüentment la qualitat en l'execució 
d'aquests serveis així com l'obligatòria eficàcia en la prestació, agilitat en la tramitació i 
transparència. 

La inseguretat jurídica es manifesta també en el fet que existeixen diverses interpretacions 
en relació al major o menor grau d'incidència de les disposicions comunitàries, entre les 
quals, la recomanació de 15 de març de 2016 de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de l'Estat, publicada al BOE per resolució de 16 de març de 2016 de la 
Direcció General de Patrimoni de l'Estat, que limita les disposicions que considera d'efecte 
directa i recomana un sistema de doble règim segons la quantia del contracte, que al nostre 
entendre, dificulta la gestió, limita la transparència i pot generar una major inseguretat. En 
aquest sentit, l'informe 1/2016 de la Junta Consultiva de Contractació de la Genera litat de 
Catalunya, considera que les disposicions d'efecte directe de la Directiva comprenen tots els 
contractes, amb independència del seu import, entenent que "(. . .) també resulti d'aplicació 
(la Directiva) respecte de les qüestions per a les que el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 312011, de 14 de novembre, no hagi 
establert un règim diferenciat en funció de la consideració del contracte com a subjecte o no 
a regulació harmonitzada". 

La Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya és l'òrgan col·legiat 
consultiu específic en matèria de contractació de la Generalitat, els ens locals de Catalunya, 
i el seu sector públic, i està formada per representants de l'Administració de la Generalitat, 
de les entitats representatives dels ens locals, dels sindicats i les organitzacions 
empresarials de Catalunya. Correspon doncs a la Generalitat de Catalunya assumir les 
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consideracions de l'esmentat informe de manera preferent, i prendre les mesures 
necessàries per al seu compliment, algunes de les quals requereixen una cobertura legal 
urgent, que eviti un buit legal i la conflictivitat davant els tribunals atesa la diversitat 
d'interpretacions en relació als efectes de les Directives esmentades. 

És per això, que cal que el marc jurídic català reguli urgentment i de forma unitària per a 
totes les administracions de Catalunya i el seu sector públic les conseqüències de l'efecte 
directe de les disposicions de les directives que poden generar inseguretat jurídica o buit 
legal, amb la finalitat de garantir la continuïtat en la prestació d'aquells serveis que es 
gestionen mitjançant contractes públics. 

Pel que fa a la competència de la Generalitat, l'article 189.3 de l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya, (EAC), disposa que, en el cas que la Unió Europea estableixi una legislació que 
substitueixi la normativa bàsica de l'Estat, la Generalitat pot adoptar la legislació de 
desenvolupament a partir de les normes europees. En aquest sentit, la Sentència del 
Tribunal Constitucional 31/2010 ha considerat que aquest precepte és conforme amb la 
Constitució Espanyola de 1978, en la mesura que això no desplaça ni elimina la 
competència bàsica de l'Estat. 

L'article 159.3.a) EAC atribueix a la Generalitat una competència parcialment exclusiva en 
matèria de contractes de les administracions públiques de Catalunya, que inclou 
l'organització i competències en matèria de contractació dels òrgans de les administracions 
públiques catalanes i sobre les regles d'execució, modificació i extinció dels contractes de 
l'Administració, en allò que no estigui afectat per l'article 149.1.18 CE; mentre que l'article 
159.3.b) li atribueix una competència compartida en la resta de la matèria. 

La finalitat de la legislació bàsica estatal en matèria de contractació és la de proporcionar les 
garanties de publicitat, igualtat, lliure concurrència i seguretat jurídica que assegurin als 
ciutadans un tractament comú per part de totes les Administracions Públiques, segons ha 
establert reiteradament la jurisprudència del Tribunal Constitucional en les SSTC 141/1993, 
331/1993, 162/2009, 56/2014 i 84/2015, entre moltes altres. 

Per la seva banda, la STC 237/2015, 19 de novembre de 2015, ha reconegut que les 
Comunitats Autònomes poden introduir novetats orientades a assolir una tramitació més àgil 
i eficaç dels procediments de contractació, com per exemple, regular un procediment obert 
que desenvolupi la base estatal, sense que puguin, però, dur a terme una regulació 
completa de nous procediments de licitació. 

2. CONTINGUT DEL PROJECTE. DE DECRET-LLEI 

La Directiva 2014/23/UE regula per primera vegada els contractes de concessió, que en el 
nostre marc legal han estat regulats com a contractes de gestió de serveis públics - pel que 
fa a les concessions de serveis-, i com a contractes de concessió d'obra pública, actualment 
inclosos en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i prèviament regulats en 
una llei específica. 
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La nova regulació europea estableix com a tret definitori de les concessions el concepte de 
risc operacional, que substitueix l'anomenat "risc i ventura", concepte que la legislació 
estatal no defineix. 

La manca de definició dels contractes de concessió per part de la legislació estatal, així com 
el fet que inclou altres formes com el concert, la gestió interessada i la societat d'economia 
mixta, les diferències pel que fa al termini màxim i al càlcul del valor estimat i la manca de 
regulació específica dels procediments de licitació, requereixen que una norma amb rang de 
llei, que abasti totes les administracions públiques de Catalunya i defineixi de forma clara els 
requisits dels contractes de concessió, com s'ha de calcular el valor estimat, i el règim jurídic 
aplicable. 

La proposta de decret-llei estableix i defineix el requisit de la transferència del risc 
operacional per a la qualificació dels contractes de concessió, i l'aplicació del règim jurídic 
del contracte de serveis quan no es doni aquest requisit. Una mera interpretació o l'aplicació 
literal de la directiva en aquest cas, no seria suficient per evitar la inseguretat jurídica. Es fa 
necessari garantir la continuïtat de determinats serveis gestionats amb alguna de les formes 
de gestió de serveis públics el termini de vigència dels quals finalitza i en relació als quals 
caldrà determinar-ne el nou règim jurídic d'acord amb la Directiva 2014/23/UE. El rang de llei 
és imprescindible, atès que ha d'abastar totes les administracions públiques catalanes i el 
seu sector públic, i concretament els ens locals, que són els que presten serveis directament 
a la ciutadania i en molts casos mitjançant els actualment regulats com a contractes de 
gestió de serveis públics, inclosos en una norma en rang legal. 

La proposta de decret-llei regula també "el nou sistema de valoració de les proposicions, 
establert per la Directiva 2014/24/UE tenint en compte el càlcul del cost del cicle de vida, 
incloent-hi els costos socials i ambientals. La regulació amb rang de llei és imprescindible 
també en aquest cas, doncs afecta a la valoració de les proposicions, regulada per llei i 
urgent, per evitar impugnacions de contractes fonamentades en la valoració de les 
proposicions, que podrien suspendre la tramitació i execució. 

Finalment, la regulació de la Directiva 2014/24/UE dels supòsits de procediment negociat i 
de la modificació comporta no només que un gran volum de contractes de les 
administracions de Catalunya s'hagi de tramitar per un procediment menys àgil que l'actual, 
si no també un buit legal en determinades modificacions contractuals, fins ara cobertes 
mitjançant procediments específics o supòsits de procediment negociat. Així , el projecte de 
decret-llei estableix mesures de gestió eficient del procediment obert que agiliten la 
tramitació sense menyscabar la publicitat i la concurrència, i concreta que les figures de la 
cessió del contracte, la revisió de preus o la contractació de prestacions addicionals, s'han 
de tramitar com modificacions contractuals. D'aquesta manera, s'evita el buit legal que 
representa la nova regulació de les modificacions per part de la Directiva i sobretot, s'habilita 
un procediment que permeti la tramitació àgil de determinats contractes. 

L'escenari que ha comportat la manca de transposició dins de termini i les diferents 
interpretacions de l'efecte directe de les Directives de concessions i de contractes genera 
una manca de seguretat jurídica en la contractació que pot comportar des de la impossibilitat 
de modificar determinats contractes tot i existir l'empara del dret comunitari fins a 
l'estancament en determinades contractacions urgents .i de baix cost o la suspensió en la 
prestació de serveis públics per causa d'impugnacions i o carènci~ de regulació. 
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El projecte de decret-llei té per objecte regular, doncs, els buit legal i els confl ictes 
interpretatius que ha generat la manca de transposició de les Directives 2014/23/UE i 
2014/24/UE. El decret-llei s'estructura en 9 articles, tres disposicions addicionals i dues 
disposicions transitòries. 

3. CONCURRÈNCIA DEL PRESSUPÒSIT HABILITANT PER DICTAR UN DECRET- LLEI. 

L'article 64 de l' EAC disposa que: 

«1 . En cas d'una necessitat extraordinària i urgent, el Govern pot dictar disposicions 
legislatives provisionals sota la forma de decret llei. No poden ésser objecte de decret llei la 
reforma de l'Estatut, les matèries que són objecte de lleis de desenvolupament bàsic, la 
regulació essencial i el desenvolupament directe dels drets reconeguts per l'Estatut i per la 
Carta dels drets i els deures dels ciutadans de Catalunya i el pressupost de la Generalitat. 

2. Els decrets-llei resten derogats si en el termini improrrogable dels trenta dies subsegüents 
a la promulgació no són validats expressament pel Parlament després d'un debat i una 
votació de totalitat. 

3. El Parlament pot tramitar els decrets llei com a projectes de llei pel procediment 
d'urgència, dins el termini establert per l'apartat 2.» 

Tal com es desprèn de l'article esmentat, el que caracteritza el Decret-llei és que es tracta 
d'una norma que suposa una excepció al procediment ordinari d'elaboració de les lleis pel 
Parlament, de manera que el seu exercici resta sotmès a l'exigència que concorrin un 
conjunt de requisits que legitimin aquesta actuació del Govern. 

El primer requisit que exigeix I'EAC és la concurrència del pressupòsit que habilita el Govern 
per a dictar-lo, és a dir, que es doni el cas d'una necessitat extraordinària i urgent. És per 
això, que l'article 38.3 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, disposa que: «Els projectes de decret-llei han d'incloure una 
exposició de motius en què es raoni expressament la necessitat extraordinària i urgent de la 
iniciativa i han d'anar acompanyats amb un informe que justifiqui aquesta necessitat i 
certifiqui que les mesures proposades són congruents i estan en relació directa amb la 
situació que s'ha d'afrontar, i es poden acompanyar amb altres memòries, estudis, informes i 
dictàmens sobre l'adequació de les mesures proposades als fins que es persegueixen. En 
tot cas, els projectes de decret llei han d'ésser objecte d'un informe dels serveis jurídics de 
la Generalitat». 

El segon requisit que preveu I'EAC, es refereix al contingut, en el sentit que el decret llei no 
pot tenir per objecte les matèries que, d'acord amb el citat precepte estatutari, queden 
excloses d'aquest tipus de norma. I s'exigeix també que el decret llei sigui validat 
expressament pel Parlament de Catalunya, si vol mantenir la seva vigència més enllà dels 
trenta dies subsegüents a la seva promulgació. 

L'objectiu d'aquest informe és . precisament, el de justificar l'existència d'una necessitat 
extraordinària i urgent i que les mesures proposades són congruents i estan en relació 
directa amb la situació que s'ha d'afrontar. 
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3.1 Existència d'una necessitat extraordinària i urgent. ·--~----·-~--·------1 

La naturalesa extraordinària de la necessitat ha estat interpretada pel Tribunal Constitucional 
i per la doctrina consultiva de Catalunya, com el supòsit extraordinari en el qual una situació 

. conjuntural, de difícil previsió, requereix una intervenció normativa immediata per part del 
Govern per fer front als objectius de governabilitat. Aquesta necessitat no cal que sigui 
extrema o absoluta, però si que ha de ser inusual i imprevisible. 

La necessitat de les mesures que es plantegen en el projecte de decret-llei es fonamenta en 
el fet que la contractació pública representa entre un 35 i un 40% del total dels pressupostos 
de les Administracions públiques de Catalunya, de manera que la inseguretat jurídica i la 
manca de regulació en aquest àmbit entorpeix i paralitza l'acció de Govern en un àmbit 
fonamental, que afecta directament la prestació dels serveis públ ics. La data límit de 
transposició va ser el passat 18 d'abril i per tant la falta de regulació afecta directament la 
gestió dels contractes públics que es licitin a partir d'aquesta data. 

S'ha considerar també que la necessitat és inusual i imprevisible, atès que el Govern de 
l'Estat a qui correspon en primer terme la transposició de les directives comunitàries, havia 
sotmès a informació pública el mes de maig de 2015, un avantprojecte de llei de contractes 
del sector públic que finalment va decaure per la finalització de la legislatura. · 

Concorren per tant, circumstàncies excepcionals i rellevants que determinen la necessitat 
d'una acció normativa immediata que aprovi mesures urgents, que no es poden demorar 
durant el temps necessari per a tramitar-les pel procediment legislatiu ordinari , en tant que 
es tracta de donar resposta a una situació que afecta els serveis públics. 

3.2 Adequació de la norma als fins que es persegueixen 

Pel que fa a la congruència entre les mesures adoptades per ·la disposició i la finalitat que 
persegueix, s'ha d'identificar com l'existència d'un vincle raonable entre les mesures 
adoptades i la situació que exigeix l'acció normativa, tal i com s'ha posat de relleu en el 
dictamen núm. 6/2012, d'1 de juny, del Consell de Garanties Estatuàries i la STC 1/2012, de 
13 de gener. A això s'ha d'afegir que les mesures han de tenir efectes immediats, és a· dir, 
han de modificar de manera instantània la situació jurídica existents, com manifesta la STC 
39/2013, de 14 de febrer. 

La urgència es vincula a la impossibilitat d'utilitzar el procediment parlamentari ordinari , de 
manera que el Govern està legitimat per recórrer al decret llei quan per la via de la tramitació 
parlamentària de naturalesa més urgent no fos raonablement viable o possible d'assolir els 
objectius perseguits per l'acció normativa. 

La necessitat de cobrir el buit legal que comporta l'efecte directe de determinades 
disposicions de les directives 2014/23/UE i 2014/24/UE, tal com s'ha expressat en aquest 
informe, requereix una norma amb rang de llei , en primer lloc, perquè afecta una disposició 
amb rang de llei, com és el Text refós de la llei de contractes del sector públic. El projecte de 
decret-llei no contradiu les bases establertes per l'Estat, però tampoc les desenvolupa, de 
manera que no seria suficient una norma reglamentària. En segon lloc, perquè no és només 
una norma interpretativa amb efectes interns, si no que afecta les administracions locals i els 
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ens institucionals que apliquen o interpreten la legislació de contractes, en dictàmens o 
resolucions. 

Així mateix, les mesures que regula el projecte de decret-llei han d'aplicar-se de forma 
immediata, atès que les disposicions de les directives esmentades que tenen efecte directe 
ja són d'aplicació des del dia 18 d'abril de 2016, sense que es disposi dels mecanismes 
jurídics per fer-les efectives. 

Totes aquestes mesures justifiquen la seva adequació a la situació d'extraordinària urgència 
definida en l'apartat anterior, que constitueix el supòsit habilitant i que és precisament la que 
es tracta d'afrontar. 

3.3 Justificació de la necessitat de tramitar la mesura mitjançant un decret-llei 

Des de la perspectiva dels límits materials que el Govern de la General itat ha de respectar a 
l'hora de dictar un decret llei i que s'enumeren en el mateix apartat 1 de l'article 64 EAC, 
resten excloses com a objecte de regulació d'aquest tipus de norma les següents matèries: 
la reforma de l'Estatut; les matèries que són objecte de lleis de desenvolupament bàsic; la 
regulació essencial i el desenvolupament directe dels drets reconeguts per l'Estatut (capítols 
I, 11 i 111 del títol I de I'EAC) i per la Carta dels drets i els deures dels ciutadans de Catalunya; 
i, finalment, el pres.supost de la Generalitat. Així, atesa la configuració estatutària de les lleis 
de desenvolupament bàsic, que es perfila a l'article 62 EAC, 

El fet que la matèria objecte del Decret-llei sigui l'adaptació de la normativa comunitària dels 
contractes públics de les administracions catalanes, permet concloure que, atès que el 
Decret llei no s'insereix en les matèries esmentades, la matèria que regula no està inclosa 
entre les vedades per l'article 64.1 EAC. 

CONCLUSIÓ 

El projecte de decret-llei de mesures urgents en matèria de contractació pública reuneix els 
requisits que exigeix l'article 64.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya per tal que el 
Govern pugui dictar disposicions legislatives provisionals sota la forma de decret llei. 

Barcelona, 2 de maig de 2016 
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