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• Jornada sobre la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

Contracte de 
Concessió 
d~Obres 

NOVETAT 

NOVETAT 

Contracte de 
Concessió de 

Serveis 

Supressió del Contracte de Col·laboració Pública Privada 

Supressió del contracte de GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS 



Definició: Art. 13 LCSP: Són contractes d'obres aquells que tenen per 
objecte un dels següents: 

a) Execució d'obres, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, 
o la realització d'algun dels treballs enumerats en l'Annex I (CPV 
corresponent). 
b) Realització d'una obra, per qualsevol mitjà, que compleixi els requisits 
fixats per l'entitat del sector públic contractant que exerceixi una influència 
decisiva en el tipus o el projecte de l'obra. 

Llindar comunitari: VEC sigui igual o superior a 5.548.000€. 

Regulació: art. 231 a 246 de la LCSP. 



Definició: Art. 16 LSCP. Són contractes de subministrament els que 
tinguin per objecte l'adquisició, arrendament financer o l'arrendament, amb 
o sense opció de compra, de productes o béns mobles. 

Durada: 5 anys. 

Llindar comunitari: VEC sigui igual o superior als 221.000 €. 

Regulació: art. 298-307 LCSP. 



Definició: Art. 17 LCSP. Són aquells contractes l'objecte dels qual són prestacions de fer 
consistents en el desenvolupament d'una activitat o dirigides a l'obtenció d'un resultat 
diferent al d'una obra o subministrament, incloent aquell en què l'adjudicatari s'obligui a 
executar el servei de forma successiva i per preu unitari. 

No podran ser objecte d'aquests contractes els serveis que impliquin exerc1c1 d'autoritat 
inherent als poders públics. 

Durada: 5 anys. 
Excepte: a) quan ho exigeixi el període de recuperació de la inversió directament 
relacionades amb el contracte, no susceptibles d'aprofitament pel contractista. b) en 
contractes d" s~'r e s , ?S • ors:> e , quan sigui necessari per a la continuïtat d'aquells 
tractaments als usuaris en els que el canvi de prestador pogués repercutir negativament. 
Novetat: Pròrroga excepcional: quan en cas de venciment d'un contracte sense que s'hagi 
formalitzat el nou, conseqüència d'esdeveniments imprevisibles i si existeixen raons d'interès 
públic es podrà prorrogar el contracte originari fins que comenci l'execució del nou contracte, 
per un període màxim de 9 mesos, sempre que l'anunci de licitació s'hagi publicat amb un 
antelació mínima de 3 mesos a la finalització del contracte originari. 

Llindar comunitari: VEC sigui igual o superior als 221.000 €, r- -e ,... en cas de 
contractes que tinguin per objecte els serveis socials i altres serveis específics de l'Annex IV 

Regulació: art. 308 a 315 LCSP. 



Contracte de 

Concessió 
d'Obres 

Contracte de 

Concessió de 

Serveis 

Definició: Art. 14 LCSP: Són contractes Definició: art. 15 LCSP. És aquell en 
de concessió d'obres aquells que tenen virtut del qual un o diversos poders 
per objecte la realització pel adjudicadors encomanen a títol onerós a 
concessionari d'algunes de les una o diverses persones, naturals o 
prestacions a que es refereix l'article 13 jurídiques, la gestió d'un servei la 
del contracte d'obres, incloses les de prestació del qual sigui de la seva 
restauració i reparació de construccions titularitat o competència i la contrapartida 
existents, així com la conservació i del qual sigui bé el dret a explotar el 
manteniment dels elements construïts, servei objecte del contracte o bé pel dret 
i en el qualla contraprestació a favor del a explotar el servei més el dret a percebre 
concessionari consisteix o bé únicament un preu. 
en el dret d'explotar la obra, o bé en el Durada: S'haurà de recollir en el Plec i 
dret d'explotació acompanyat del dret a haurà de ser pel termini raonable per 
percebre un preu. + Manteniment recuperar les inversions realitzades per a 
Obres Accessòries. l'explotació. Màxim de 25 anys (llevat de 
Durada: S'haurà de recollir en el Plec i la concessió de servis sanitaris que el 
haurà de ser pel termini raonable per màxim és de 1 O anys). 
recuperar les inversions realitzades per Llindar comunitari: 5.548.000 €. 
a l'explotació. Màxim de 40 anys. r-~-R-E_Q_U-IS_I_T _ _,I Regulació: art. 284-297 LCSP. 
Llindar comunitari: 5.548.000 € Co ~ s.~.l- .""\r.. e .. . \.,...._ _ .... cVI DOUE. 
Regulació: art. 247-283 LCSP. V 

EXPLOTACIÓ ECONÒMICA I 
TRANSFERÈNCIA RISC OPERACIONAL 



REQUISIT 

RISC 
OPERACIONAL 

Definició: 

Risc de demanda = aquell que es deu a la demanda real de les obres o serveis 
objecte del contracte 
ilo 

Risc de subministrament = aquell relatiu al subministrament de les obres o serveis 
objecte del contracte. 

Es considera que el concessionari assumeix el risc operacional quan no estigui 
garantit que, en condicions normals de funcionament, aquest recuperi les inversions 
realitzades ni cobreixi els costos en què hagi incorregut com a conseqüència de 
l'explotació de les obres que siguin objecte de la concessió. La part del risc transferit 
al concessionari ha de suposar una exposició real a les incerteses del mercat que 
impliquin que qualsevol pèrdua potencial estimada en que incorri el concessionari no 
és merament nominal o menyspreable. 



Definició: Art. 18 LCSP. Són aquells contractes que tenen per objecte prestacions de contracte 

de diversa classe. 

Preparació i Adjudicació: 

:;:.. Prestació principal 
*si obres +50,000€ 

Ct.o bres 

> +VEC de la prestació 

+VEC de la prestació 

< NS: Prestació principal 

~ 
Típics, quan VEC 

sobre llindars s. Con t . ú ni e: 
~ 

< NS: Presta e ió 

~ principal Concessions 

S:LCSP 

Efectes, compliment i extinció: Segons Plecs de Clàusules administratives, atenent a les diferents prestacions 

fusionades 

Regulació: art. 298-307 LCSP. 



e==:) Supressió del Contr"" ... ~ 

En l'exposició de motius de la Llei s'esmenta que se suprimeix aquesta figura per la 

seva manca d'utilitat a la pràctica. 

Derogació de l'article 277 del TRLCSP: 
. , 

-concess1o. 

-gestió interessada. 

-concert 

-societat d'economia mixta 

Afectació de l'art. 85.2.B LBRL 
GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS 
PÚBLICS ? 



NOUS INSTRUMENTS DE GESTIÓ DELS 
SERVEIS PÚBLICS 

INSTRUMENTS 



!INSTRUMENTS DE GESTIÓ' DELS SERVEIS PÚBLICS 

Contracte de 
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INSTRUMENTS DE GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS 

Contracte de 

Concessió de 
Serveis 

Referències específiques als SERVEIS PÚBLICS en els contracte de concessió de 
serveis: 

1.- Abans de procedir a la contractació s'haurà d'haver establert prèviament el seu 
Règim jurídic, declarant expressament que l'activitat de què es tracta és assumida 
com a pròpia per l'Administració, on es reguli l'abast de la prestació i els aspectes de 
caràcter jurídic, econòmic i administratiu relatius a la prestació de serveis. 

2.-Aquest règim jurídic s'haurà de respectar en els Plecs de clàusules administratives i 
de prescripcions tècniques. 

3.- L'Administració conservarà els poders de policia necessaris per assegurar la bona 
marxa dels serveis de que es tracti. 

4. Passibilitat de Segrest o Intervenció del servei en cas de pertorbació greu d'aquest. 



INSTRUMENTS DE GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS 

Art. 312. ESPECIALITATS DEL CONTRACTE DE SERVEI QUE COMPORTIN PRESTACIONS 
DIRECTES A FAVOR DE LA CIUTADANIA 

1. S'haurà d'haver establert prèviament el seu Règim jurídic, que declari expressament que l'activitat 
de que es tracta queda assumida per l'Administració com a pròpia, i determini l'abast de les 
prestacions a favor dels administrats i reguli els aspectes de caràcter jurídic, econòmic i 
administratiu relatius a la prestació del servei. 

2. Obligacions de l'adjudicatari. Similars a les de la concessió. 
3.- Els béns afectes al servei no poden ser embargats. 
4.- Segrest o Intervenció del servei per part de l'Administració, si hi ha un incompliment del 

contractista amb pertorbació greu del servei i no reparable per altres mitjans, fins que la causa 
desaparegui. El contractista haurà d'abonar a l'Administració els danys i perjudicis ocasionats. 

5.- L'Administració conservarà tots els poder de policia necessaris per assegurar la bona marxa dels 
serveis. 

6.- La prestació de serveis s'efectuarà en dependències o instal•lacions diferenciades de les de la 
pròpia Administració contractant, altrament s'ha de justificar i procurar que el personal no 
comparteixi espais de treball amb el personal de l'Administració i s'hauran de distingir mitjançant 
signes distintius distingir el personal (uniformes i retolacions). 

7.- Causes de Resolució, assimilables a la concessió de serveis. 



INSTRUMENTS DE GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS 
Contracte de 
Concessió de 

Serveis 

PRINCIPALS DIFERÈNCIES de regulació entre el contracte de serveis, amb les especialitats 

de serveis a la ciutadania, i el contracte de concessió de serveis: 

Pròrroga excepcional, en cas de venciment de contracte sense haver 
formalitzat el nou: En el contracte de concessió el concessionari estarà obligat 
a continuar prestant el servei sense limitació i en canvi en el supòsit del servei 
s'aplicarà el règim general del contracte de serveis. 

Segrest i Intervenció del servei, per pertorbació greu: en el contracte de 
concessió es preveu tant si és per incompliment del contractista o no, mentre 
que en les de serveis s'estableix únicament per cas d'incompliment d'aquest. 

Excepció en la suspensió del contracte que opera en el contracte de 
concessió i que no es preveu en el contracte de servei. 

Paraigua de tancament de la disposició addicional 34na., que cobreix el 
contracte de concessió de serveis. 



INSTRUMENTS DE GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS 
Contracte de 
Concessió de 

Serveis 

PRINCPIS INFORMADORS EN CAS DE SERVEIS A LES PERSONES ANNEX IV 

DA 47: Per tots els contractes caràcter social, sanitari o educatiu de 
l'annex IV, ELS ORGANS DE CONTRACTACIÓ hauran de vetllar, en 
totes les fases, per la necessitat de garantir el següent: 

-la qualitat. 
-la continuïtat. 
-l'accessibilitat. 
-1' assequibilitat. 
-la disponibilitat. 
-1' exhaustivitat dels serveis. 
-que tinguin en compte les necessitats específiques de les diferents 
categories d'usuaris (inclosos desafavorits i vulnerables). 
-implicació dels usuaris en els serveis. 
-1 la innovació en la prestació del servei. 



ALTRES INSTRUMENTS DE GESTIÓ 

> 

> 

Societat d'Economia Mixta. DA 22 

Què es podrà gestionar a través d'aquesta figura? 
adjudicar directament a una societat d'economia mixta en la que 
concorri majoritàriament capital públic amb privat, sempre que per a 
l'elecció del soci privat s'hagi efectuat de conformitat amb la Llei de 
contractes del sector públic. 

Durada: La prevista per a les concessions d'obres o de serveis, segons 
el cas. 

L'esmentada societat podrà participar com a concessionària en altres 
contractes diferents, si bé haurà de concorre a la licitació corresponent. 

Contractes Reservats 



NOUS INSTRUMENTS DE GESTIÓ DELS SERVEIS 
PÚBLICS 

> FIGURES FORA DE MERCAT 
Art. 11.6 de la LCSP i la Disposició Addicional quaranta-novena, permeten 
instruments no contractuals per la prestació de serveis públics destinats a 
satisfer necessitats de caràcter social. 

A CATALUNYA: (Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública). 

Concert Social 
Gestió Delegada 

Règim jurídic: no és una figura contractual ni una subvenció, sinó una fórmula 
no contractual de gestió de serveis socials regulats per la Llei 12/2007, d' 11 
d'octubre de serveis socials. 

Pendent de Reglamentació. I està en procés de tramitació a Catalunya una 
Llei específica de Contractes de Serveis a les Persones. 



Gràcies per la vostra atenció! 

Ajuntament 
de Barcelona 




