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LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC 
 

El dia 8 de novembre de 2017 fou aprovada la nova Llei de Contractes del Sector Públic, publicada en el BOE el dia 9 de 
novembre, i entrarà en vigor a partir del proper dia 8 de març de 2018. Aquesta nova llei, que ve a substituir i deroga l’anterior 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre), respon a la 
necessitat d’incorporar al nostre ordenament jurídic les últimes directives europees en matèria de contractació pública, i els 
objectius que inspiren la norma són, en primer lloc, assolir una major transparència a la contractació pública i, en segon 
lloc, aconseguir una millor relació qualitat-preu. 

Amb la referida finalitat, la llei preveu com aspectes més rellevants de caire administratiu i procedimental,  que la 
diferencien de la regulació anterior, els següents: 

1. Es defineix un àmbit subjectiu més ampli amb la inclusió, amb matisos, dels partits polítics, organitzacions 
sindicals i empresarials i associacions professionals, així com fundacions i associacions vinculades a qualssevol 
d’aquestes entitats, sempre que es compleixin determinades circumstàncies com, per exemple, que el seu 
finançament sigui majoritàriament públic.  
 

2. Es determinen dues grans classificacions de criteris de contractació: 
a. Per la seva naturalesa, es distingeix entre criteris econòmics i criteris qualitatius. 

 
b. Per la forma de valorar-los, es distingeix entre criteris valorables mitjançant xifres o percentatges i criteris 

la valoració dels quals depèn d’un judici de valor. 

Per tant, desapareix el preu com a criteri que sempre hagi d’estar present. 

3. Amb la finalitat de promoure la competència es permet un major accés a les PYMES,  restringint els supòsits en 
els que es pot acudir a l’execució de prestacions per mitjans propis. 
 

4. La llei pretén incrementar la transparència per a lluitar contra el frau i la corrupció en la consecució del principi 
d’integritat en la contractació pública. Per això, la llei introdueix una norma especial relativa a la lluita contra la 
corrupció i prevenció dels conflictes d’interessos, mitjançant la qual s’imposa als òrgans de contractació l’obligació 
de prendre les mesures adequades per lluitar contra el frau, el favoritisme i la corrupció, i prevenir, detectar i 
solucionar de manera efectiva els conflictes d’interessos que puguin sorgir en el procediments de licitació. 
 

5. De totes les controvèrsies que es produeixin en relació a les actuacions de preparació i adjudicació del contracte, 
al marge de l’import i la naturalesa del poder adjudicador, en coneixerà l’ordre jurisdiccional contenciós-
administratiu i s’amplien els supòsits en els que es pot utilitzar el Recurs Especial en matèria de contractació. 
 

6. Amb l’objectiu de simplificar el procés de licitació s’amplia substancialment el nombre de casos en els que es 
pot utilitzar la declaració responsable com a documentació que ha d’aportar el licitador per acreditar el 
compliment de requisits previs com la capacitat, solvència i habilitació professional o empresarial. Igualment, 
també s’estableix un procediment obert simplificat en el que es redueixen terminis, es dispensa de la garantia 
provisional i s’adopten altres mesures per agilitzar l’adjudicació. 
 

7. La llei modifica el fins ara anomenat “procediment negociat” per parlar de “procediment amb negociació”, en el que 
s’hi estableix l’obligació de negociar de forma explícita. 
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8. La norma també introdueix una nova regulació de la figura del perfil de contractant, més exhaustiva que 

l’anterior, i li dona un paper principal com a instrument de publicitat dels diferents actes i fases de la tramitació dels 
contractes de cada entitat.  
 

9. La Junta Consultiva passa a denominar-se Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat. Juntament amb 
les seves funcions tradicionals de caràcter consultiu, apareix un nou paper: coordinar el compliment de les 
obligacions d’informació que imposen les Directives de contractació. De fet, es configura com el punt de 
referència per a la cooperació amb la Comissió Europea. 
 

10. La llei també estableix, amb vàries excepcions, l’obligatorietat d’utilització de mitjans electrònics, especialment 
per a les notificacions i comunicacions de tràmit en el procediments d’adjudicació, i també per la presentació d’ofertes 
i sol·licituds de participació. 
 

11. La nova regulació també estableix especialitats en la contractació dels serveis sanitaris, socials i educatius 
dirigits a les persones, i presta la seva atenció en la utilització de criteris vinculats a la millor qualitat de la prestació 
des de la perspectiva del ciutadà. 

A banda dels aspectes relatius a l’àmbit purament administratiu, la nova Llei de Contractes del Sector Públic també recull 
novetats de l’àmbit social o laboral i de l’àmbit fiscal. 

En l’àmbit social o laboral: 

‐ Fomenta la incorporació de criteris socials a la contractació pública. 
‐ Promou i parcialment imposa l’aplicació del conveni col·lectiu sectorial, en contra del principi de prioritat aplicativa 

del conveni d’empresa. 
‐ Introdueix una nova prohibició de contractar amb l’administració pública per aquelles empreses de més de 250 

treballadors que incompleixin l’obligació de comptar amb un pla d’igualtat. 
‐ Incorpora una nova regulació sobre la subrogació de treballadors, especialment quan l’administració assumeixi per 

mitjans propis un servei que s’estava prestant per personal amb obligació de subrogació en virtut de norma legal o 
convencional, ja que s’haurà de subrogar en la condició d’empresari. 

En l’àmbit fiscal: 

La Llei introdueix, per la via de les disposicions finals, determinades modificacions puntuals de la Llei General Tributària i 
també de la Llei d’Hisendes Locals, però en allò que volem fer més incís és en la introducció de determinats aclariments 
transcendentals en la Llei de l’IVA (Llei 37/1992, de 28 de desembre): 

‐ Aclareix la no subjecció a l’impost de determinades operacions realitzades per ens públics: particularment “clarifica” 
el règim de subjecció de les activitats de radiotelevisió efectuades per les entitats del sector públic, en el sentit que 
han de quedar subjectes a l’impost i ser generadores del dret a la deducció quan tinguin caràcter comercial. 

‐ Clarifica igualment el concepte de subvenció vinculada al preu als efectes de la seva inclusió a la base imposable 
de l’IVA, de manera que es fa necessari excloure de la consideració de subvencions vinculades al preu de les 
operacions que constitueixin la base imposable de les operacions subjectes a l’IVA, les aportacions financeres que 
les Administracions Públiques realitzin a l’operador de determinats serveis de competència pública quan no existeix 
distorsió de la competència, com per exemple, els serveis de transport municipal o, determinades activitats culturals 
finançades amb aquestes aportacions, les quals no limitaran el dret a la deducció de l’impost suportat per l’operador. 

 

Joan Vidal i Vidal 
Advocat  


