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que s'emet en compliment d'allò que preveu l'article 68 del text refós de la Llei de Finances Públiques 
de Catalunya. en relació amb el projecte de Decret llei de mesures urgents en matèria de contractació 
pública (Exp. SIG16EXI0595). 

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, no han estat transposades en el termini 
màxim establert i, per tant, determinats preceptes són d'aplicació directa, el que motiva la necessitat 
del Decret que es proposa. 

Com a antecedents· a aquest projecte de disposició i per tal de donar empara a la situació transitòria 
que es produeix mentre no es publiqui la norma que transposi les Directives, s'ha emès l'Informe 
1/2006, de 6 d'abril, de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
de la Generalitat de Catalunya, en el qual es concreta quines disposicions de les Directives 
esmentades són d'aplicació directa i també s'ha emès la Instrucció 1/2016, de 28 d'abril, de la 
Direcció General de Contractació Pública, sobre l'aplicació directa de determinades disposicions de la 
Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació dels contractes de concessió, i 
de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública. 

Per a l'emissió d'aquest informe s'ha disposat de la documentació següent: 

-Fitxa de l'acord de Govern. 
-Esborrany d'acord de Govern. 

CONSIDERACIONS 

Primera.- Es recomana suprimir el paràgraf 4t del preàmbul : 

"Tot i que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques va redactar i va sotmetre a 
informació pública un avantprojecte de llei, que porta data de 17 d'abril de 2015, per a la 
transposició de les esmentades Directives, aquest no fou finalment aprovat." 

Entenem que aquest paràgraf no aporta informació ni és rellevant per a l'objecte de la disposició que 
estem informant. 

Segona.- Pel que fa als paràgrafs Sè i 6è del preàmbul cal dir que no queda clar el seu sentit. Així la 
Jurisprudència comunitària estableix que- "les directives que no hagin estat transposades dins del 
termini corresponent són d'aplicació directa si les seves disposicions tenen un contingut incondicional 
i són prou clares i precises." En canvi, no estableixen que "(. .. ) la manca de transposició per la 
legislació estatal de les esmentades Directives obre un període d'inseguretat jurídica (. .. )". És per 
aquest motiu que seria més aclaridor redactar aquest paràgraf separant ambdues frases i proposem 
la redacció alternativa següent: 

"D'acord amb "Ja Jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, les directives que no 
hagin estat transposades dins del termini corresponent són d'aplicació directa si les seves 
disposicions tenen un contingut incondicional i són prou clares i precises. 
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Per tal d 'evitar que la manca de transposició generi inseguretat jurídica, la Comissió Permanent de la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, en data 6 d'abril de 
2016, ha aprovat l'Informe 112016, en el qual es concreten quines disposicions de les directives 
esmentades són d'aplicació directa.(. .. )" 

Tercera.- Quant al segon punt del paràgraf 6è del preàmbul proposem completar la menció feta a la 
Instrucció 1/2016 atès que consta "Instrucció 1/2016, de 28 d 'abril, de la Direcció General de 
Contractació Pública, sobre l'aplicació de les Directiva 2014123/UE, de 26 de febrer de 2014, relativa 
a l'adjudicació dels contractes de concessió, i de la Directiva 2014124/UE, de 26 de febrer de 2014, 
sobre contractació pública" i caldria que constés "Instrucció 112016, de 28 d'abril, de la Direcció 
General de Contractació Pública, sobre l'aplicació directa de determinades disposicions de la 
Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació dels contractes de concessió, i 
de la Directiva 2014124/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública." 

Quarta.- En relació amb el tercer punt del paràgraf 7è del preàmbul: 

"Això té un impacte substancial en la tramitació dels procediments de licitació que impedeix, en un 
termini relativament breu de temps, fer front a la contractació de serveis públics d'interès general 
la qual cosa podria repercutir en la prestació d'aquests serveis." 

Pel que fa al concepte jurídic indeterminat "interès general" i atès que la norma que es projecta té 
rang de llei seria convenient definir aquest terme. 

Cinquena.- Sobre el règim simplificat al qual es fa menció al paràgraf 8è del preàmbul i que es regula 
a l'article 5è sobre "Mesures de gestió eficient en el procediment obert" s'efectuen les consideracions 
següents: 

-El fet de simplificar entenem que ha de ser interpretat en el sentit de reduir terminis i acumular tràmits 
però suprimir-los. Un bon exemple d'aquesta tècnica són els procediments abreujats. 

-Quant al període de vigència, ja que no queda clar si la regulació d'aquest procediment s'efectua de 
forma transitòria de tal manera que quan es disposi d'una norma que transposi les Directives, aquest 
deixarà de tenir aplicabilitat. 

-Quant al contingut de l'article 5 citat: 

"Els contractes de serveis i subministraments amb valor estimat inferior a 100.000€ i d'obres 
amb valor estimat inferior a 1.000.000 €. que no siguin considerats menors. es podran tramitar 
per procediment obert mitjançant l'aplicació de les següents mesures de gestió eficient: 

Així considerem que les principals característiques del règim simplificat són que el ll indar és de 
750.000€, que les regles d'execució dels procediments requereixen com a mínim el compliment dels 
requisits de transparència i de publicitat, tant de la licitació mitjançant anunci previ informatiu com de 
l'adjudicació. Per aquest motiu, no es considera adient el llindar d'un milió d'euros per als contractes 
d'obres. · 

Pel que fa a la referència als contractes menors ("valor estimat inferior a 100.000€ i d'obres amb valor 
estimat inferior a 1.000.000€, que no siguin considerats menors") i atès que la quantia establerta per 
considerar que, d'acord amb l'article 138 del Reial decret legislatiu 3/2011 , de 14 de novembre, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei de contracte del.sector públic, un contracte sigui menor és de 
18.000€ i 50.000€ amb relació als contractes serveis i subministraments i d'obres, respectivament, 
entenem que les quanties de 1 00.000€ i d'1.000.000€, respectivament no es poden considerar de 
quantia menor en cap cas. 
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-En relació amb l'apartat d) de l'article 5 en virtut del qual es prescindeix de la sol· licitud d'informe 
jurídic sobre els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques: 

"d) En cas que els plecs de clàusules administratives particulars i plecs de prescripcions 
tècniques que regeixin el contracte, siguin iguals en les condicions de tramitació i d'execució 
als plecs d'altres contractes del mateix òrgan de contractació i amb identitat d'objecte, no serà 
necessari l'informe jurídic, sempre que els serveis jurídics hagin informat favorablement els 
plecs dels contractes de referència, i s'adjunti l'informe a l'expedient." 

Hem de dir que només procediria obviar la sol·licitud d'informe jurídic en el cas que es tractés d'un 
plec tipus ja informat, tal com disposa l'article 114 i 116.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contracte del sector públic, però no sembla que 
aquest sigui el mateix supòsit i per tant, considerem que cal l'emissió d' informe jurídic. 

-L'apartat e) de l'article 5 determina que es disposarà d'un model de proposició tècnica i un model de 
proposició econòmica per tal que els licitadors presentin les seves ofertes: 

"e) Establir l'obligació de presentar les proposicions tècnica i econòmica d'acord amb un 
model que haurà d'éstar disponible per als licitadors, com a annex als plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques, en un format que pugui ser 
complimentat electrònicament. " 

Aquests models no han de ser incompatibles amb la possibilitat de poder aportar o adjuntar tota la 
documentació que el licitador cregui convenient com a annexos als models. 

-L'apartat g) de l'article 5 es refereix a les meses de contractació: 

"g) Unificar en un sol acte la valoració de la documentació que acrediti la solvència i 
capacitat, la valoració· tècnica de les proposicions va/arables amb criteris de judici de valor, si 
n'hi ha, i l'obertura de les proposicions va/arables amb criteris automàtics, de la manera 
següent: 

-La mesa de contractació es reunirà abans de l'acte d'obertura pública de forma interna i 
proposarà l'admissió o exclusió de licitadors i la puntuació de les proposicions subjectes a 
judici de valor, si n'hi ha, tenint en compte els informes dels serveis de contractació i serveis 
tècnics corresponents. 

-Els membres de la mesa han de rebre el resultat de l'anàlisi de la solvència i capacitat, i de la 
valoració tècnica de les proposicions va/arables amb criteris de judici de valor si n'hi ha, com 
a mínim un dia laborable abans de l'acte públic d'obertura de les proposicions. " 

Caldria aclarir com es desenvoluparà aquesta actuació "en un sol acte", ja que de la lectura de l'article 
es desprèn que hi haurà una mesa d'obertura de sobres i una de valoració de solvència, capacitat i 
proposicions subjectes a judici de valor, abans de l'obertura de les proposicions en acte públic. En 
conseqüència recomanem que el procediment previst es reguli de forma més entenedora. 

-L'apartat h) de l'article 5 estableix la possibilitat de celebrar actes públics de la licitació de forma no 
presencial: 

"h) Els òrgans de contractació podran autoritzar que l'acte públic d 'obertura de les 
proposicions es faci de forma no presencial. utilitzant mitjans audiovisuals o electrònics, no 
necessàriament corporatius. En qualsevol cas, cal que es garanteixi l'accessibmtat i 
traçabilitat de l'acte, la integritat de les proposicions, i que es respectin els principis d'igualtat, 
no discriminació, publicitat i transparència en el desenvolupament de l'acte. En l'acta s'haurà 
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de fer constar que la reunió ha estat no presencial i en formarà part el document audiovisual o 
tecnològic íntegre de l'acte." 

Convé explicar com es durà a terme aquest acte públic d'obertura no presencial per part dels 
membres de la mesa, tot i entenent que es tracta de les sessions a distància dels òrgans col·legiats 
que regulen· els articles 13 i 18 de la Llei 26/201 O, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya. En aquest sentit, seria bo fer ús dels termes d'expressió 
de la Llei 26/201 O. 

A banda, també es fa referència a l'ús de mitjans no corporatius però hauria de quedar clar quins són 
aquests i com es legitimen. 

Sisena.- El paràgraf 8è del preàmbul estableix que: 

"Així mateix, i per l'efecte directe de les Directives, cal també regular per llei la nova 
qualificació de determinats contractes, els nous llindars establerts per als contractes 
harmonitzats, la inclusió del cicle de vida dels béns i serveis en la valoració de les 
proposicions econòmiques, la necessitat de preveure en els plecs de clàusules 
administratives particulars determinades causes específiques de modificació del contracte i 
les mesures d'impuls de l'ús dels mitjans electrònics en la contractació pública, disposicions 
totes elles que afecten el conjunt de les administracions públiques catalanes i sens perjudici 
que, a través dels procediments oportuns, es porti a terme una adequada transposició 
legislativa de la resta de qüestions regulades per les esmentades Directives. 

Caldria matisar la redacció atès que no solament es regularan per llei aquestes matèries sinó totes les 
que afecten a la contractació. 

Setena.- El paràgraf 10è del preàmbul estableix que: 

"L'article 189.3 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, i la Sentència del Tribunal Constitucional 
3112010 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." 

Sobre aquest aspecte, proposem modificar el paràgraf de la manera següent: 

"( .. .)ha considerat que aquest precepte és conforme amb la Constitució Espanyola de 1978, 
en la mesura que no afecta la competència bàsica de l'Estat. " 

Vuitena.- El paràgraf 11 è del preàmbul estableix que: 

"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. 

Caldria aclarir el terme "competència parcialment exclusiva" atès que no figura en l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya. En aquest sentit, el citat article 159.3.a) EAC disposa: 

"3. Correspon a la Generalitat, amb relació als contractes de les administracions públiqqes de 
Catalunya: a) La competència exclusiva sobre organització i competències en matèria de 
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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." 

Novena.- El paràgraf 12è del preàmbul estableix que: 

"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 14111993, 
33111993, 16212009, 5612014 i 8412015 entre moltes altres." 

Es recomana fer ús de la redacció literal de la sentència 237/2015 Fonament jurídic 2, 2n paràgraf, en 
la qual es fa menció a "L'objecte de la legislació bàsica estafat enlloc de la "La finalitat de la legislació 
bàsica esta tat . 

Desena.- En relació amb l'articulat seria recomanable millorar la sistemàtica diferenciant l'àmbit de les 
dues Directives ja que es troben barrejats articles que fan referència a les concessions i per tant, de 
l'àmbit de la Directiva 2014/23/UE i d'altres que fan referència a la contractació que no sigui 
concessió de l'àmbit de la Directiva 2014/24/UE. 

Dotzena.- Pel que fa al termini de durada de les concessions que es regula en l'apartat 2 de l'article 2 
d'aquest projecte, s'estableix que no pot ser superior a cinc anys i que es pot establir un termini 
superior que no excedeixi del raonablement necessari. Considerem que cal matisar aquesta 
interpretació d'acord amb el que estableix la Directiva. 

Serveixi de justificació el considerant 52 que determina: 

La duración de una concesíón debe limítarse para evitar el cíerre del mercado y la 
restricción de la competència ( .. .) Ahora bien, tal duración puede estar justificada si resulta 
indispensable para permitir que el concesionario recupere las inversiones previstas para la 
ejecución de la concesión y obtenga ademas un beneficio sobre el capital invertida. Por lo 
tanta, para las concesíones de duración superior a cínco años la duración ha de estar 
limitada al período en el que resulte razonablemente previsible que el concesionario pueda 
recuperar las inversiones realizadas para explotar las obras y servicios, mas un beneficio 
sobre el capital invertida en condiciones norma/es de explotación, teniendo en cuenta los 
objetivos contractuales específicos que haya asumido el concesionario a fin de satisfacer 
exigencias tales como la cafidad o el precio para los usuarios. 

I també l'article 18: 

Duración de la concesión 
1. Las concesiones seran de duración limitada. El poder o entidad adjudicador calculara la 
duración en función de fas obras o los servicios so/icitados. 
2. Para las concesiones que duran mas de cínco años, la duración maxima de la concesión 
no podré exceder el tiempo que se calcule razonable para que el concesionario recupere las 
inversiones realizadas para fa expfotación de fas obras o servicios, junta con un rendimiento 
sobre el capital invertida, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para afcanzar fos 
objetivos contractuafes específicos 

És a dir, no es pot limitar a priori el termini de durada de les concessions a cinc anys, sinó establir que 
quan se sup.eri aquest termini s'ha de justificar la durada en base al que estableix la Directiva. 
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Tretzena.- L'article 3 sobre el "Càlcul del Valor Estimat de les concessions" fa menció a l'IVA i en concret: 

"3.1. En els contractes de concessió de serveis i de concessió d'obra pública, el valor estimat 
del contracte, es calcula en base al volum de negoci estimat del futur concessionari, com a 
conseqüència de l'adjudicació de la concessió, exclòs l'IV A. " · 

Sobre aquest extrem cal dir que del valor estimat del contracte només conté el pressupost base de 
licitació però amb el benentès que es tracta de la base imposable de qualsevol tribut i no només de 
l'IVA. 

Seguint amb l'article 3, el seu apartat 2n disposa: 

"3. 2 El mètode de càlcul per determinar el valor estimat de la concessió, s'ha d'incloure en el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars, i ha de tenir en compte, com a mínim: · 
(. .. ) 
- El valor de tots els subministraments i serveis que l'òrgan de contractació posi a disposició 
del concessionari, sempre que siguin necessaris per a la prestació del servei o l'execució de 
les obres. 

Caldria afegir el terme "béns" als "subministraments i serveis" atès que cal tenir en compte que l'òrgan 
de contractació també pot posar a disposició del concessionari béns que formin part de la concessió. 

Catorzena.- En relació amb l'article 8 sobre "Valoració de les proposicions econòmiques" s'efectua la 
consideració següent: 

"8.1 L'oferta econòmicament més avantatjosa s'haurà de determinar sobre la base del preu o 
cost tenint en compte la relació cost-eficàcia d'acord amb la totalitat de la proposició, 
mitjançant el càlcul del cost del cicle de vida. La valoració podrà tenir en compte la relació 
qualitat-preu." 

Si bé el terme "relació cost-eficàcia" és una expressió que consta en el considerant 90 Directiva 
2014/24/UE i en els seus articles 35.3.b i 67.2, fora bo definir aquest concepte als efectes d'una major 
seguretat en la seva aplicació. 

Quinzena.- Pel que fa al règim de modificació contractual i en concret en relació amb l'apartat 2 in 
fine de l'article 9 sobre "Causes de modificació dels contractes" s'efectua la consideració següent: 

9. 2 Els contractes es podran modificar quan sigui necessari realitzar prestacions addicionals, 
que únicament pugui portar a terme el contractista per raons econòmiques o tècniques o 
perquè una nova adjudicació pugui generar inconvenients significatius o un augment 
substancial de costos per a l'Administració. En qualsevol cas, el límit màxim global d'una 
modificació pêr aquesta causa serà del 50% del valor inicial del contracte. 

Recomanem reproduir els requisits de la Directiva en relació amb la possibilitat de modificar el 50% 
del valor inicial del contracte per tal que quedi més clar que no es tracta només d'un límit quantitatiu 
sinó qualitatiu de requisits acumulats. 

Setzena.- En relació amb la Disposició Addicional Segona s'efectua la consideració següent: 

"Segona 
Aquells contractes que poguessin ser qualificats com a contractes de concessió d'obra 
pública o de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió, a partir de l'entrada en 
vigor d'aquest decret-llei, per no haver transferència del risc operacional en els termes definits 
a la Directiva 2014123/UE relativé} als contractes de concessió, es qualificaran com a 
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contractes d'obra o contractes de serveis. En cas que el contingut de les prestacions no pugui 
ser inclòs en cap d'aquestes dues qualificacions es podran qualificar com a contractes 
administratius especials en els termes que estableix la legislació vigent. " 

Entenem que la redacció hauria de contemplar tots els supòsits i per tant, ésser més àmplia atès que 
no només poden resultar ser obres o serveis típics, sinó mixtes, especials, contractes de col·laboració 
públic-privada, entre d'altres i per tant, no únicament i necessària, d'objecte especial. 

CONCLUSIONS 

A la vista del que s'ha exposat, aquesta Intervenció General emet informe favorable amb les 
consideracions efectuades. 

Barcelona, 1 O de maig de 2016 
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