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ANNEX 2

PRINCIPALS NOVETATS DE LA LCSP

•

Delimitació de l’àmbit subjectiu d’aplicació basat en la Llei general
pressupostària. La Llei va dirigida al sector públic en general, i la seva
aplicació és total o parcial en funció dels òrgans, ens o entitats que
contracten (art. 2 i 3 de la LCSP).
1. Administració pública (l’Administració pública és sempre poder
adjudicador). (Exemple: Universitat)
2. Òrgans, ens o entitat públiques que no són Administració pública,
però sí poder adjudicador. (Exemple: FUIB, FuGUIB i COFIU)
3. Òrgans, ens o entitats públiques, exclosos del règim jurídic
establert pels dos casos anteriors, però subjectes a la LCSP quant
a la preparació i l’adjudicació del contracte; quant als seus efectes
posteriors, aquests es veuran regulats pel Dret privat. (Exemple:
Mútues d’accidents de treball)

Als efectes de la LCAP, la Universitat és Administració pública, per tant,
poder adjudicador i sector públic.
•

Contractes típics:
o
o
o
o
o
o

Obres
Concessió d’obres públiques
Gestió de serveis públics
Subministraments
Serveis
Col·laboració entre el sector públic i el sector privat (art. 5).

•

Desaparició del contracte de consultoria i assistència tècnica i
inclusió d’aquest tipus de treballs en el contracte de servei.

•

Desapareix l’estructura bipolar de la Llei (part general, part especial) per
passar a una estructura ajustada a la dinàmica pròpia del contracte
en funció dels diferents òrgans, ens o entitats de contractació.

•

Singularització de les normes que deriven directament del Dret
comunitari: regulació harmonitzada. Els contractes subjectes a
regulació harmonitzada són aquells que per raó de l’entitat contractant, el
tipus i la quantia es troben sotmesos a les directives europees, excepte els
contractes de serveis de les categories 17 a 27 de l’annex II de la LCSP,
així com els contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector
privat en atenció a la seva complexitat i peculiar configuració (art. 13 i
següents).
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•

Introducció de tecnologies TIC (Internet: subhasta electrònica, perfil de
contractant, plataforma de contractació de l’Estat).

•

Possibilitat d’incorporar als plecs de clàusules administratives
particulars, al Plec de prescripcions tècniques, l’anunci i el contracte,
condicions especials i regles d’execució de l’obra, el subministrament o
el servei, referides a consideracions de tipus: social, mediambiental i
de comerç just (art. 101 i 102).

•

Noves figures de contractació per agilitar els tràmits administratius
per a l’adjudicació: acords marc, sistema dinàmic de contractació,
subhasta electrònica (art. 180-182, 183-186, 132)

•

Procediments de contractació:
o
o
o
o
o

Obert (art. 140-145)
Restringit (art. 146-152)
Negociat sense i amb publicitat (art. 153-162)
Diàleg competitiu (art. 163-167)
Concurs de projectes (art. 168-172)

•

El perfil de contractant, amb la finalitat d’assegurar la transparència i
l’accés públic a la informació relativa a l’activitat contractual, i sens
perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, segon estableix la
LCSP, els òrgans de contractació difondran a través d’Internet el seu
perfil de contractant. La forma d’accés al perfil de contractant haurà
d’especificar-se a la pàgina web institucional. El perfil de contractant
podrà incloure les dades i informacions referents a l’activitat contractual
de l’òrgan de contractació: anuncis, licitacions obertes, contractacions
programades, contractes adjudicats provisionalment i definitivament i
qualsevol altra informació útil de tipus general. El sistema informàtic que
doni suport al perfil de contractant haurà de comptar amb un dispositiu
que permeti acreditar fefaentment el moment d’inici de la difusió pública
de la informació que s’hi inclogui (art. 42).

•

Simplificació i millora de la gestió contractual a través de l’elevació de
les quanties que determinen la utilització dels diferents procediments de
contractació. Vegeu el quadre adjunt (annex 3).

•

Aparició d’un nou procediment de contractació per a contractes
particularment complexos: el diàleg competitiu. L’art. 164 determina
que un contracte es considera complex quan l’òrgan de contractació no
es troba objectivament capacitat per definir els mitjans tècnics aptes per
satisfer les seves necessitats o els seus objectius, o per determinar la
cobertura jurídica o financera d’un projecte.

•

Desaparició de l’obligatorietat de constituir garantia provisional en
la contractació de regulació harmonitzada (garantia facultativa que
passa del 2 per cent al 3 per cent). Es podrà eximir de la constitució
de la garantia definitiva, en funció de les característiques del
contracte, sempre que es justifiqui adientment, excepte en el
contracte d’obres i de concessió d’obres públiques. La garantia
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definitiva passa del 4 per cent al 5 per cent de l’import d’adjudicació
(art. 83-92).
•

Desaparició dels termes concurs i subhasta i substitució per contractes
de procediment obert, restringit o de diàleg competitiu per adjudicar a la
proposta econòmicament més avantatjosa en funció d’una pluralitat de
criteris o a la proposta de preu més baix.

•

Aparició de la figura del responsable del contracte (art. 41).

•

Pas previ a l’adjudicació: l’adjudicació provisional. Quinze dies
mínim, entre l’una i l’altra (art. 135).

•

Recurs especial en matèria de contractació. Només per als contractes
subjectes a regulació harmonitzada. Termini: deu dies hàbils comptats a
partir del dia en què es notifiqui l’acte impugnat (art. 37).

•

Tipificació legal d’una nova figura: el contracte de col·laboració entre
el sector públic i el sector privat (CPP) (aquest contracte s’ha de
formalitzar sempre a través de diàleg competitiu). El CPP és un contracte
en el qual una Administració pública encarrega a una entitat de Dret
privat, per un període determinat en funció de la durada de l’amortització
de les inversions o de les fórmules de finançament que es prevegin, la
realització d’una actuació global integrada que, a més del finançament i
d’inversions immaterials, d’obres o de subministraments necessaris per
al compliment de determinats objectius de servei públic o relacionats
amb actuacions d’interès general, comprengui alguna de les prestacions
establertes a la LCSP (art. 11).

•

Augment de quanties per tenir en compte en el contracte d’obres:
o Exigència de classificació a les empreses constructores (obres):
de 120.202,42 euros amb IVA passa a 350.000 euros sense IVA
(art. 54).
o Supervisió dels projectes: de 300.506,05 euros amb IVA passa
a 350.000 euros sense IVA (art. 109).
o Exigència de projecte complet: de 120.202,42 euros amb IVA
passa a 350.000 (art. 107).

•

Meses de contractació: (art. 295-298)
o Mesa ordinària
o Mesa especial: diàleg competitiu
o Mesa de contractació del sistema estatal de contractació
centralitzada
o Jurat (concurs de projectes)

• Criteris de valoració de les ofertes. Els criteris de selecció s’han
d’indicar a l’anunci de licitació. Nomenament d’un comitè d’experts aliè a
l’òrgan proponent del contracte quan en una licitació s’atribueixi als
criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules una
ponderació inferior a la corresponent als criteris la quantificació dels quals
depengui d’un judici de valor (art. 134).
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• Se substitueix el terme oferta desproporcionada o temerària per ofertes
amb valors anormals o desproporcionats (art. 136).
• El procediment negociat amb publicitat incorpora una fase prèvia de
selecció del contractista (art. 147 a 150).
• Obligatorietat de formalitzar acords marc en els contractes de
subministrament quan l’empresari estigui obligat a lliurar una pluralitat de
béns de forma successiva i per preu unitari, sense que la quantia total es
defineixi amb exactitud en el temps de firmar el contracte, perquè els
lliuraments estan subordinats a les necessitats de l’Administració (art. 9).
• Integració de la solvència amb mitjans externs (art. 52), sempre que el
licitador demostri que, per a l’execució del contracte, disposa efectivament
dels mitjans que ofereix, provinents d’altres entitats.
• Es preveu la possibilitat d’establir als plecs de clàusules
administratives i als contractes primes per millorar els objectius fixats a
l’oferta i al contracte. Es podrà variar el preu del contracte en funció del
compliment de determinats objectius de terminis o de rendiment (art. 74.4).

• La revisió de preus que consisteixi en l’aplicació de l’IPC no pot
superar el 85 per cent de la variació experimentada per l’índex de preus al
consum adoptat (art. 78.3).
• Augmenta el percentatge per a la tramitació d’un contracte
complementari d’obres. Aquest es podrà formalitzar si no supera el 50
per cent de l’import del contracte primitiu (art. 155 b) (abans el 20 per cent).
• La subscripció a revistes i a altres publicacions, en qualsevol suport,
com també la contractació de l’accés a la informació continguda en bases de
dades especialitzades, podran efectuar-se, sempre que la quantia del
contracte no superi el llindar comunitari (contracte, per tant, subjecte a
regulació harmonitzada), com un contracte menor (Disposició addicional
dotzena). En tot cas, el contracte serà privat d’acord amb l’art. 20, per tant,
s’aplicarà la LCSP respecte a la preparació i l’adjudicació del contracte, i
quant als efectes i extinció, estarà subjecte al Dret privat.
• Si els convenis de col·laboració que firmin l’Administració general de
l’Estat amb les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social,
les universitats públiques i les comunitats autònomes, les entitats locals, els
organismes autònoms i les restants entitats entre si, té la consideració de
contracte subjecte a la LCSP i si els convenis que firmi l’Administració amb
persones físiques o jurídiques subjectes al Dret privat, tenen naturalesa de
contracte subjecte a la LCSP, aquesta els serà d’aplicació (art. 3 c) i d). Per
altra banda, l’article 2 estableix que són contractes del sector públic i, en
conseqüència, estan sotmesos a la LCSP, els contractes onerosos, de
qualsevol naturalesa jurídica, que firmin els ens, organismes i entitats del
sector públic (art. 2).
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