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Projecte de decret llei de mesures urgents en matèria de contractació pública. 

De conformitat amb el que preveu l'article 38 de la Llei 13/2008, del S de novembre, de la 

presidència de la Generalitat i del Govern, i l'article 4.l.a de la Llei 7/1996, de S de juliol, 

d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat, aquesta Assessoria 

Jurídica emet el corresponent informe jurídic preceptiu. 

Data: 3 de maig de 2016 

·Conclusió 

Aquesta Assessoria Jurídica emet informe favorable sobre el projecte de decret llei (versió 

SIGOV de 2 de maig), d'acord amb les consideracions que s'efectuen en els fonaments 

jurídics següents. 

Antecedents 

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, estableixen un 

t ermini de transposició que finia el 18 d'abril de 2016. Per tant, a partir d'aquesta data, els 

continguts d'aquestes Directives són aplicables de forma directa. Això és així perquè, si bé 

les directives són actes jurídics emanats de la Unió Europea que obliguen els estats membres 

destinataris únicament pel que fa al resultat i deixa a les autoritats nacionals l'elecció de la 

forma i els mitjans per fer-ho, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea els ha reconegut, si 

es donen determinades circumstàncies (claredat, precisió i no submissió a cap condició), un 

efecte directe que té per finalitat protegir els drets dels particulars. 
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Partint d'aquesta premissa, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa depenent de 

la Generalitat de Catalunya, en informe de data 6 d'abril de 2016, ha determinat quins 

continguts de les Directives procedeix aplicar a partir del 18 d'abril per raó de l'aplicació 

directe. 

Posteriorment, la Direcció general de Contractació, depenent de la Secretaria de 

Transparència i Govern Obert, ha dictat una instrucció en data 28 d'abril de 2016, que té per 

objecte concretar els efectes de l'aplicació directa de determinades disposicions de les 

Directives, d'acord amb l'informe de la Junta Consultiva citat. 

Finalment, cal destacar que l'Estat -a través del Ministeri d'Hisenda i Administracions 

Públiques- va redactar i va sotmetre a informació pública un avantprojecte de llei, datat el 

17 d'abril de 2015, que, tanmateix, no ha estat aprovat. 

Marc competencial i normatiu 

El projecte de Decret llei té per objecte establir mesures en relació amb l'aplicació de les 

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. 

Pel que fa a l'àmbit competencial en aquesta matèria, l'article 159 de l'Estatut d'Autonomia 

de Catalunya, apartat 3, atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva 

sobre 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 de la 

Constitució. 
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L'ap~rtat 6 d'aquest mateix article 149 indica que aquesta competència de la Generalitat 

s'ha d'exercir respectant el principi d'autonomia local. 

Partint d'aquest àmbit materiat la competència per elaborar i tramitar aquest projecte de 

Decret llei correspon al Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors 

Transparència, creat pel Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació 

determinació de l'àmbit de competències dels departaments de l'Administració de la 

Generalitat de Catalunya, amb el canvi de denominació efectuat per la disposició t ransitòria 

quarta afegida pel Decret 212/2016, d'1 de març. 

Així, tal i com es deriva del Decret 4S/2016, de 19 de gener, d'estructuració del 

Departament, es va atribuir a la Direcció general de Contractació Pública, depenent de la 

Secretaria de Transparència i Govern Obert, la funció de proposar i impulsar les disposicions 

generals per a la millora continuada de la contractació pública (article 22.1,11etra b del Decret 

45/2016). 

Documentació i tramitació 

El marc jurídic per a elaborar i tramitar decrets llei ve establert per l'article 64 de l'Estatut 

d'Autonomia de Catalunya i l'article 38 de la Llei 13/2008, del S de novembre, de la 

presidència de la Generalitat i del Govern. 

L'article 38 de la Llei 13/2008, del S de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 

Govern, regula la tramitació, documentació i requisits que s'han de complir per tal que el 

Govern pugui aprovar un decret llei. 

Així, el projecte de decret llei s'ha iniciat .a proposta del Departament d'Afers i Relacions 

Institucionals i Exteriors i Transparència, que és e.l competent per raó de la matèria, i s'ha fet 

la comunicació prèvia a la Secretaria de Govern prevista a l'article 38.2 de la Llei 13/ 2008 . 
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L'exposició de motius del projecte de decret -per mandat de l'article 38 de la Llei 13/2008-

ha d'incorporar la justificació de la necessitat extraordinària i urgent de la iniciativa. 

L'expedient també ha d'incorporar l'informe que justifiqui la necessitat extraordinària i 

urgent de la iniciativa i certifiqui que les mesures proposades són congruents i estan en 

relació directa amb la situació que s'ha d'afrontar. Aquest informe consta emès per la 

Direcció general de Contractació, amb data 2 de maig de 2016. 

Finalment, un cop el Govern hagi aprovat el projecte de decret llei i s'hagi publicat en el 

DOGC, el Govern ho ha de comunicar al Parlament, perquè n'acordi la convalidació o la 

derogació. 

Aspectes habilitadors i límits materials del Decret llei 

Els aspectes bàsics que aquesta Assessoria ha de valorar, als efectes de poder informar 

favorablement la disposició tramesa, se centren en determinar, d'una handa, si concorre el 

pressupòsit de fet habilitant de la extraordinària i urgent necessitat i, d'altra banda, la no 

vulneració dels límits materials establerts a l'Estatut. Finalment, cal també analitzar la 

concurrència de competències autonòmiques que permetin l'aprovació d'una norma amb 

aquest contingut. 

Certament, tal i com ha exposat el CenseU de Garanties Estatutàries en diversos dictàmens, 

(entre els que destaca el Dictamen 7/2010, de 22 d'abril, sobre el Decret llei 2/2010, de 30 

de març, pel qual es modifica la Llei 11/2007, d'll d'octubre, de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals), per a la correcta adequació estatutària, es requereix l'observança de 

dos elements essencials: un de formal, és a dir, l'existència del pressupòsit habilitant; i un 

altre de material, que implica el respecte de les matèries que actuen com a límit i, en 

conseqüència, són vedades al seu contingut. 
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Aquests extrems tenen una importància essencial en el cas de l'aprovació de decret lleis ja 

que, un cop validat pel Parlament, si s'escau, acabarà sent una norma amb rang legal 

aprovada pel Govern en lloc del Parlament, i, per tant, constitueix una excepció a l' exercici 

ordinari de la potestat legislativa de la cambra catalana. 

1. Pel que fa al primer aspecte, la concurrència del pressupòsit de fet que justifica la 

extraordinària i urgent necessitat per aprovar un decret llei, cal tenir present la doctrina que 

ha elaborat el Tribunal Constitucional (entre totes, la sentència 68/2007, de 28 de març) que 

considera que és cabdal el criteri polític dels òrgans que prenen la decisió, sense que això 

impliqui que aquests puguin actuar sense cap tipus de restricció. 

Per la seva banda, el Consell de Garanties Estatutàries -acollint la jurisprudència 

constitucional- ha distingit entre l'element de la urgència i el del caràcter extraordinari. La 

urgència, segons el CGE, es vincula a la impossibilitat d'implementar ·el contingut de la 

regulació mitjançant el procediment parlamentari comú previst per a la resta d'iniciatives 

legislatives. És a dir, el Govern únicament estaria legitimat per exercir la potestat normativa 

mitjançant decret llei quan, si anés per la via de la tramitació parlamentària, no es poguessin 

assolir els objectius perseguits. 

Pel que fa a la naturalesa extraordinària de la necessitat, és un supòsit excepcional que 

s'interpreta en el sentit que les circumstàncies existents requereixen una intervenció 

normativa immediata per part del Govern. La majoria de supòsits que han acudit al decret 

llei, es refereixen a situacions fàctiques amb especial repercussió en l'àmbit econòmic o 

social. És en aquests casos on el marge de decisió del Govern és més flexible i preval per 

damunt d'altres consideracions. 

Per la seva banda, el Tribunal Constitucional exigeix que l'apreciació de la extraordinària i 

urgent necessitat sigui explícita i raonada i que existeixi una connexió entre la situació 

definida i les mesures que el decret llei adopta. 
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Pel que fa a la documentació justificativa, el Tribunal Constitucional demana que la 

justificació quedi incorporada a l'exposició de motius de la norma, com a millor garantia de 

l'anàlisi i assumpció de l'existència d'una extraordinària i urgent necessitat d'aprovar aquella 

norma sense seguir l'iter parlamentari establert per a la resta de normes amb rang legal. 

En el cas de la normativa autonòmica, és l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, el 

que exigeix que aquest raonament s'inclogui en l'exposició de motius del projecte de decret 

llei tot raonant expressament la necessitat extraordinària i urgent de la iniciativa. A més, la 

Llei exigeix que s'incorpori a l'expedient 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. 

En el cas de l'expedient objecte d'aquest informe, a la vista d'allò que indica l'informe 

justificatiu emès per la Direcció general de contractació en data 2 de maig de 2016, cal 

destacar les causes següents com a justificadores de la urgència en disposar d'aquesta 

norma amb rang de llei. 

Com a prèvia, cal incidir en que, atesa l'aplicació directa de molts dels preceptes de les 

Directives comunitàries i atès que, precisament, la Instrucció 1/2016, de 28 d'abril, aprovada 

per la Direcció general de Contractació, incideix en la necessitat de fer aquesta aplicació 

directa, l'exigència de concurrència de causes que justifiquin la urgència en l'aprovació del 

decret llei és encara més elevada que en qualsevol altre supòsit. Certament, si s'està 

afirmant que les Directives comunitàries, a partir de la data en què finia el termini de 

transposició, ja són d'aplicació directa, cal que els supòsits en que no sigui possib le omplir el 

buit legal que aquesta manca de transposició produeix, estiguin ben determinats i l'absència 

de regulació tingui una incidència real amb efectes desfavorables pe'r al gestor ordinari en 

l'àmbit de la contractació; en cas contrari, no quedaria justificada la urgència en l'aprovació 

de la norma. 

Dit això, interessa destacar, com a supòsits justificatius de la urgència, el següents: 
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- La convivència de la categoria de contracte de gestió dels serveis públics encara prevista i 

regulada al TRLCSP -que pot adoptar fins a quatre modalitats contractuals diferents- amb la 

definició de contracte de concessió de serveis que, per primera vegada, resulta regulada en 

una Directiva comunitària (2014/23/UE) i que es caracteritza perquè sempre hi ha la 

transferència al concessionari del risc operacional de caràcter econòmic que suposa la 

possibilitat que no recuperi les inversions realitzades ni cobreixi els costos que hagi sufragat. 

Per tant, mentre la legislació estatal bàsica mantingui la categoria de contracte de gestió de 

servei públic (articles 8 i 277 TRLCSP), és cabdal que una norma amb rang legal especifiqui 

els elements que han de concórrer per a qualificar aquest tipus de contracte. 

- La limitació dels supòsits en què es pot recórrer al procediment negociat sense publicitat 

prèvia que vénen taxats a l'article 32 de la Directiva 2014/24/UE, de tal manera que els 

Estats Membres no poden recórrer a aquest procediment en cap altre cas diferent dels 

contemplats a l'article 32. Aquesta reducció dels supòsits té una incidència directa en el fet 

que desapareix la utilització del procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia, 

supòsit molt utilitzat en la contractació del sector públic. En el cas català, la Junta Consultiva 

de Contractació, en l'informe 1/2016, de 6 d'abril, ha especificat que les previsions de la 

Directiva són taxatives i que la utilització d'aquest procediment per aquesta causa és 

contrària tant a la lletra de la Directiva com al seu esperit o finalitat . Per contra, la Junta 

Consultiva de l'Estat -en la recomanació de 15 de març de 2016 sobre l'aplicació de la 

DireCtiva- entén que el supòsit d'utilització del procediment negociat sense publicitat per raó 

de la quantia continua sent d'aplicació per estar referit a contractes de valor estimat inferior 

als llindars comunitaris. Aquesta divergència d'interpretacions fa necessària disposar d'una 

norma amb rang de llei que no ofereixi dubtes pel que fa a la no possibilitat d'utilitzar el 

procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia. 

- La necessitat de disposar de mesures específiques que agilitzin el procediment obert quan, 

en determinats tipus de contractes (subministraments, serveis i obres) el valor estimat del 

contracte ' no superi determinades quanties econòmiques. Aquesta necessitat apareix, 
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principalment, pel fet que -com s'ha exposat- la Directiva comunitària ha reduït els supòsits 

d'utilització del procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia. 

-També justifica la necessitat d'adoptar aquest decret llei el fet que cal especificar les causes 

de modificació dels contractes, de conformitat amb l'article 72 de la Directiva 2014/24/UE, i, 

en concret, introduir les causes que preveuen els apartats 1. b i d.ii de l'article 72. En tot cas, 

és important remarcar que, a banda de les modificacions que aquest article 9 del projecte de 

decret preveu, l'article 72 de la Directiva regula altres causes de modificació que incorporen 

criteris establerts pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea i que també cal que els poders 

adjudicadors els tinguin presents. 

- Finalment, la necessitat que aquesta regulació s'apliqui no únicament als poders 

adjudicadors de l'administració autonòmica, sinó també als que formen l'àmbit local català, 

aplicació que únicament es pot assolir a través d'una norma amb rang legal. 

Pel que fa a la necessitat extraordinària, aquesta es concreta en el fet que la contractació 

publica representa un percentatge entre el 35 i el 40% del total dels pressupostos de les 

Administracions Públiques de Catalunya, de tal manera que la manca de regu lació podria 

paralitzar o dificultar la gestió ordinària i la prestació de serveis per part de les 

administracions. 

2. Pel que fa al segon aspecte a valorar, el relatiu a les competències autonòmiques per a 

aprovar aquest decret llei, és necessari valorar si el contingut del decret llei resp~cta els 

límits materials que l'article 64 de l'Estatut d'Autonomia imposa al Govern de la Generalitat, 

en el sentit que resten excloses com a objecte de regulació dels decrets llei les matèries 

següents: 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 pressupost de la Generalitat. 
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L'article 62 EAC especifica les matèries que tenen naturalesa de desenvolupament bàsic i 

que, per tant, resten excloses de la regulació per decret llei. Es constata que el contingut de 

la proposta que s'informa no afecta cap d'aquests àmbits materials expressament exclosos. 

3. Finalment, resta per valorar si el contingut del decret llei respecta el model de distribució 

de competències establert entre l'Estat i la Generalitat. Com s'ha exposat, la competència 

que empara l'actuació normativa del Govern de la Generalitat ve establerta a l'article 159 de 

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, apartat 3, que atribueix a la Generalitat de Catalunya la 

competència exclusiva sobre 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 de la Constitució. 

D'altra banda, destaca també l'article 189.3 de l'Estatut que -en regular el desenvolupament 

i aplicació del dret de la Unió Europea- precisa que, 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. Precepte aquest conforme 

amb la Constitució espanyola, tal i com ha establert la sentència del Tribunal Constitucional 

31/2010, de 28 de juny, i que incorpora el concepte d'execució del dret comunitari per part 

de.les Comunitats Autònomes que rèspon a la idea que el Dret comunitari no pot modificar 

el repartiment competencial establert en el bloc de constitucionalitat (fas~ descendent del 

Dret Comunitari}. 

En aquesta línia, el Tribunal Constitucional, en sentència 162/2009, de 29 de juny, va 

precisar que el legislador autonòmic pot dur a terme desenvolupaments normatius que, 

sense perjudicar l'eficàcia. de la norma estatal bàsica, continguin prescripcions i peculiaritats 

de detall o de procediment. 
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competència exclusiva que l'article 149.1.18 de la CE atribueix a l'Estat per a dictar la 

legislació bàsica sobre contractes i concessions administratives, va especificar que la 

normativa bàsica en matèria de contractació té principalment per objecte, a banda d'altres 

finalitats d'interès general, proporcionar les garanties de publicitat, igualtat, lliure 

concurrència i seguretat jurídica que assegurin a la ciutadania un tractament comú per part 

de totes les Administracions Públiques. 

Amb aquest marc constitucional, interessa analitzar la mesura establerta a l'article 5 de la 

proposta relativa a mesures de gestió eficient en el procediment obert. 

Aquest article incorpora una tramitació simplificada del procediment obert ja que incorpora 

tot un seguit de tràmits específics a seguir. S'observa que és una mesura que s'estableix amb 

caràcter potestatiu i, per tant, els poders adjudicadors el podran uti litzar de forma opcional. 

Ara bé, si es decideix optar per aquesta tramitació específica, caldria seguir les mesures de 

gestió eficient que aquest article preveu. 

Pel que fa a la regulació en una normativa autonòmica de tràmtts específics respecte a un 

procediment ja regulat per la normativa estatal, aquesta Assessoria considera que no 

s'oposa al marc constitucional i estatutari vigent ja que no s'està regulant un nou 

procediment de contractació (en quin cas sí que es presentarien dubtes ja que els 

procediments de contractació vénen taxats a la normativa de contractes del sector públic), 

sinó que és una tramitació simplificada del procediment obert. 

Dit això, s'observa que una de les mesures concretes de gestió eficient que el projecte de 

decret llei proposa és el referit a la publicació de l'anunci de licitació únicament al perfi l del 

contractant, en els contractes de serveis i de subministraments i obres que es licitin per sota 

d'uns certs llindars econòmics. Amb aquesta mesura, i únicament per aquesta tipologia de 
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contractes amb els imports econòmics específics, el decret llei entén complerta l' exigència 

derivada del principi de publicitat. 

Si bé és cert que la publicitat a través del perfil del contractant té les notes d'immediatesa, 

gratuïtat i amb uns efectes quasi idèntics a aquells que deriven de la publicació en els diaris 

oficials; cal també tenir present que -recentment- el Tribunal Constitucional, en la sentència 

237/2015, de 30 de desembre (relativa a la Llei 3/2011, de 24 de febrer, de contractes del 

sector públic d'Aragó i de la modificació produïda per la Llei 3/2012, de 8 de març, de 

mesures fiscals i administratives de la Comunitat Autònoma d' Aragó) ha declarat que un 

precepte de la normativa aragonesa molt similar al que ara ens ocupa no s'adequava a les 

exigències de publicitat establertes a la normativa estatal bàsica, i, en conseqüència, ha 

declarat la nul-litat d'aquest precepte. Entre d'altres arguments, el Tribunal Constitucional 

entén que la concreció del mandat de publicitat no pot quedar en mans dels legisladors 

autonòmics quan exerceixen les éompetències estatutàries de desenvolupament de les 

bases estatals. 

La diferència essencial entre la regulació aragonesa i la regulació autonòmica que ara es 

proposa rau, precisament, en els llindars econòmics per sota dels quals es permet publicar 

únicament en el perfil del contractant. Així, s'observa que la regulació catalana fa coincidir 

aquests llindars amb les mateixes quanties que el legislador estatal estableix per permetre

encara- acudir a un procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia en els 

contractes d'obres, serveis i subministraments; supòsit aquest que, tal i com ha afirmat la 

Junta Consultiva en l'informe 1/2016, de 6 d'abril, ja no pot ser utilitzat. 

Contingut de la proposta de decret llei 

El contingut de la proposta de decret llei tramesa es considera -en termes generals- correcta 

i ajustada a l'ordenament jurídic, amb les consideracions que s'han formulat en l'apartat 

anterior i les que es puguin efectuar en aquest apartat. S'observa, a més, que part d'aquest 
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contingut coincideix amb el que estableix la Instrucció 1/2016, de 28 d'abril, de la Direcció 

general de Contractació. 

Algunes mesures incorporen com a dret substantiu part de l' articu lat de les directives que 

ara ja tenen efecte directe. És el cas, a tall d'èxemple, de l'article 2.1 de la proposta de 

decret llei que dóna una definició de contracte de concessió (tant d'obra com de serveis) en 

la línia introduïda pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea i, finalment, incorporat a la 

Directiva 2014/23/UE. En aquesta definició s'hi introdueix l'element del risc operacional com 

a definidor dels contractes de concessió per oposició als contractes de serveis. És important 

destacàr que la qualificació d'un contracte com a concessió d'obres o de serveis implica que 

cal aplicar-los un règim jurídic particular ja que se'ls ha d'aplicar les previsions de la Directiva 

de concessions que tinguin efecte directe, amb caràcter preferent. En tot cas, fora bo 

eliminar el terme "públiques" del nom de concessió d'obres per evitar confusions amb 

tipologies contractuals específiques que es deriven de la Llei 3/ 2007, del4 de juliol, de l'obra 

pública. 

En aquesta línia d'aplicació preferent de l'articulat de la Directiva de concessions, l'article 2.2 

de la proposta de decret llei estableix que les concessions no poden tenir un termin i de 

durada superior a S anys, regulació aquesta que respon a l'article 18 de la Directiva 

2014/23/UE que també és d'aplicació directa. És important palesar que la possibil itat 

d'establir un termini superior de durada, a banda de la necessària justificació econòmica que 

exigeix l'article 2.2 del decret llei, s'hauria d'establir amb caràcter previ a la licitació (o bé en 

el Plec o en el document contractual corresponentL de conformitat amb la ju risprudència 

comunitària que considera que els terminis de durada són improrrogables, llevat que els 

Plecs estableixin la possibilitat de pròrroga, com a forma de garantir la concurrència i la 

igualtat entre tots els licitadors que han de conèixer -abans de la licitació- tots els elements 

integradors de la relació contractual. 
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Altres mesures proposades responen al posicionament efectuat per la Junta Consultiva de 

Contractació Administrativa en l'informe 1/2016, de 6 d'abril. És el cas de l' article 4, que 

regula el procediment negociat, i que especifica els supòsits que, cas de concórrer, permeten 

utilitzar un procediment negociat; supòsits aquests que tenen caràcter taxat i que s'han vist 

reduïts per l'efecte de l'aplicació de la Directiva (article 26.4). En aquest punt, val la pena 

insistir, tal i com ha fet la Junta Consultiva de Contractació, en l'informe de 6 d'abril, que les 

previsions de la Directiva respecte el procediment negociat sense publicitat (article 26.6 i 32) 

són taxatives i que la utilització d'aquest procediment sense que concorrin les causes 

establertes per la Directiva seria contrària tant a la lletra de la Directiva (article 26.6 in f ine) 

com al seu esperit o finalitat (plana 15 de l' informe de la Junta Consultiva). 

Tornant a l'article 5 de la proposta de decret llei i a les mesures ·de gest ió eficient, i, en 

concret, l'apartat b, cal indicar que la mesura consistent en demanar, cas que es consideri 

necessari i no es limiti la concurrència, la inscripció en el Registre Electrònic d' Empreses 

Licitadores, és difícil d'aplicar ja que, en tots els casos, impl icarà una limitació de la 

concurrència atès que -actualment- arran de la modificació produïda en el TRLCSP per la Llei 

14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors, s'ha establert com a potestatiu per 

a l'òrgan de contractació (i, en alguns casos com a obligatori) la substitució de l'aportació de 

la documentació acreditativa de la capacitat i la solvència per una declaració responsable. 

La mesura consistent en no demanar garantia provisional o definitiva (article S.c), s'estableix 

amb caràcter obligatori però remetent-se a la normativa de contractes del sector públic que, 

precisament, exigeix la justificació suficient en l'expedient de l'exigència de garantia 

provisional i, per tant, ja aposta per no demanar aquest tipus de garanties (article 102 

TRLCSP). En la mateixa línia, l'article 96, en la modificació produïda amb la Llei 14/2013, 

també preveu la retenció en el preu. 

Pel que fa a l'apartat d, d'aquest article 5, que incorpora una excepció a l' emissió de 

l'informe jurídic preceptiu que exigeix l'article 115.6 del TRLCSP, potser fora bo exigir 
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l'aprovació de plecs tipus (que, precisament, sí que estan pensats per a condicions de 

tramitació i d'execució idèntics) determinats segons l'objecte a contractar, en quin cas ja no 

caldria l'emissió de l'informe jurídic previ. 

Finalment, es pot entendre que el projecte de decret llei -amb vocació d'ap licar-se a tot el 

sector públic local- si bé incideix en l'àmbit propi de l'autonomia local, no efectua cap 

regulació susceptible d'afectar aquesta autonomia ja que -fonamentalment- el que f a el 

projecte de decret llei és precisar allò que prèviament' ha estat estab lert en normes 

comunitàries de rang superior. 
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