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La contractació 
administrativaUnitat
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En aquesta unitat aprendràs a...

■■ Identificar els requisits necessaris per contractar amb 

l’administració.

■■ Reconèixer la normativa reguladora del procés de 

contractació administrativa.

■■ Distingir els procediments d’adjudicació dels 

contractes públics.

■■ Identificar les característiques dels diferents tipus de 

contractes administratius.

■■ Descriure el procediment per a la presentació de 

proposicions a un concurs públic i identificar-ne les 

diverses fases.

Esquema inicial
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Ens integrants   
del sector públic

Són aquells ens els contractes dels 
quals seran considerats com del sec-
tor públic. Es distingeixen per llei, 
entre d’altres: les administracions 
públiques (Administració General de 
l’Estat, administracions de les comu-
nitats autònomes, ens que integren 
l’administració local, entitats ges-
tores i serveis comuns de la Segu-
retat Social, organismes autònoms i 
universitats públiques) i els poders 
adjudicadors (administracions i fun-
dacions públiques, mútues col·labo-
radores amb la Seguretat Social, par-
tits polítics, organitzacions sindicals i 
organitzacions empresarials).

1 >> Els contractes del sector públic

La contractació que duen a terme les administracions públiques té, en la nostra 
legislació, diversos noms, com ara contractació pública, administrativa o del 
sector públic.

1.1 > Concepte i regulació legal

Els contractes del sector públic poden definir-se com:

 Els contractes onerosos, sigui quina sigui la seva naturalesa jurídica, que 
subscriguin els ens i organismes públics de l’administració estatal, autonòmica 
i local, així com els contractes subvencionats per aquests ens.

La norma bàsica que regula els contractes administratius és la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, per la qual s’adapten a l’ordenament 
jurídic intern les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

1.2 > Règim jurídic

La Llei de contractes estableix, d’una banda, que no tots els contractes que 
duen a terme les administracions públiques tenen el caràcter de contractes del 
sector públic i, per una altra, que no tots els contractes del sector públic tenen 
el caràcter de contractes administratius.

Contractes exclosos

No tenen caràcter de contractes del sector públic, entre d’altres, la relació de 
servei dels funcionaris públics i els contractes regulats en la legislació laboral, les 
relacions jurídiques consistents en la prestació d’un servei públic la utilització del 
qual per part dels usuaris requereixi l’abonament d’una tarifa, taxa o preu públic 
d’aplicació general, o els contractes relatius a serveis d’arbitratge i conciliació.

Principis aplicables a la 
contractació pública

Ha d’ajustar-se als principis de 
llibertat d’accés a les licitacions, 
publicitat i transparència dels 
procediments, i no discriminació i 
igualtat de tracte entre els candi-
dats. Ha d’assegurar un ús eficient 
dels fons destinats a la realització 
d’obres, l’adquisició de béns i la 
contractació de serveis mitjançant 
la definició prèvia de les necessi-
tats que calgui satisfer.
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Contractes administratius i contractes privats

No tots els contractes del sector públic es consideren contractes administratius. 
Aquests contractes poden tenir caràcter administratiu o caràcter privat:

Contractes administratius i contractes privats

Contractes administratius

Tenen caràcter administratiu els contractes següents, sempre que els subscrigui una administració pública:
-  Els contractes d’obra, concessió d’obra pública, gestió de serveis públics, subministrament i serveis. No obstant això, 

alguns contractes de serveis i els que tinguin com a objecte la creació i interpretació artística i literària i els d’espec-
tacles no tenen caràcter administratiu.

-  Els contractes d’objecte diferent dels anteriors, però que tinguin naturalesa administrativa especial per estar vinculats 
a l’activitat de l’administració contractant o per satisfer de manera directa o immediata una finalitat pública de la 
competència d’aquella, quan no tinguin expressament atribuït el caràcter de contractes privats. Per exemple, el con-
tracte per a la gestió de la cafeteria d’un hospital públic: està relacionat amb el servei públic que ofereix l’esmentat 
centre, però no és necessari per a la prestació del servei.

 Contractes privats

Són els que subscriuen els ens i organismes del sector públic que no reuneixin la condició d’administracions públiques.

 

2 >> Elements del contracte administratiu
En el contracte administratiu han de concórrer  tres tipus  d’elements: personals 
(les parts que el subscriuen), materials (l’objecte del contracte) i formals (la ma-
nera en què se subscriu).

2.1 > Elements personals

En aquests contractes, com en tots, hi ha dues parts, una de les quals és l’admi-
nistració, representada per l’òrgan de contractació, i l’altra part és el contractista 
privat.

Elements personals

Òrgan de contractació

Pot ser unipersonal o col·legiat i ha de tenir atribuïda la facultat de subscriure 
contractes en nom seu i de designar un responsable del contracte, que pot ser 
una persona física o jurídica, vinculada a l’organisme o entitat contractant o 
aliena a ell.
Per assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva 
activitat contractual, els òrgans de contractació han de difondre, a través de 
la Plataforma de Contractació del Sector Públic, el seu perfil de contractant. 
Aquest perfil pot incloure dades referents a l’activitat contractual de l’òrgan de 
contractació: anuncis d’informació prèvia, licitacions obertes o en curs, dades 
de contacte, etc.

Contractista

Només poden ser contractistes les persones físiques o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin sotmeses a una pro-
hibició de contractar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica 
o professional, o, en els casos en què així ho exigeixi la llei, es trobin degudament 
classificades. Els empresaris han de comptar, així mateix, amb l’habilitació em-
presarial o professional exigible per a la realització de l’activitat o prestació que 
constitueixi l’objecte del contracte.

Unions d’empresaris

Poden contractar amb el sector 
públic les unions d’empresaris que 
es constitueixin temporalment a 
l’efecte. Els empresaris que hi con-
corrin agrupats en unions temporals 
hi queden obligats solidàriament i 
han de nomenar un representant o 
apoderat únic de la unió amb poders 
suficients per exercitar els drets i 
complir les obligacions que derivin 
del contracte fins a la seva extinció. 

La durada de les unions temporals 
d’empresaris ha de ser coincident 
amb la del contracte fins a la seva 
extinció.
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Capacitat

Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries de contractes les pres-
tacions dels quals estiguin compreses dins els fins, de l’objecte o de l’àmbit 
d’activitat que els siguin propis. Es pot accedir individualment o conjuntament 
amb altres a la licitació d’una concessió d’obres amb el compromís de constituir 
una societat que serà la titular de la concessió.

Prohibicions per contractar

La Llei de contractes estableix moltes prohibicions a les empreses per contractar 
amb l’administració. Per exemple, haver estat condemnada mitjançant sentèn-
cia ferma per determinats delictes (com ara terrorisme o delictes contra la Hisen-
da pública o la Seguretat Social), haver estat declarada en concurs o insolvent, 
no trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de la 
Seguretat Social, entre d’altres.

Solvència

Els empresaris han d’acreditar estar en possessió de les condicions mínimes de 
solvència econòmica i financera i professional o tècnica que determini l’òrgan 
de contractació. Aquest requisit serà substituït pel de la classificació quan aques-
ta sigui exigible conforme a allò que disposa la llei. 

Classificació d’empreses

Per contractar amb les administracions públiques l’execució de contractes d’obres 
d’import igual o superior a 500 000 € és requisit indispensable que l’empresari es 
trobi degudament classificat. La classificació de les empreses es fa en funció de la 
seva solvència i determina els contractes a l’adjudicació dels quals puguin optar 
per raó del seu objecte i de la seva quantia.

Per a la classificació és necessari que l’empresari acrediti la seva personalitat 
i capacitat d’obrar, així com que es troba legalment habilitat per dur a terme 
l’activitat corresponent, i que no està sotmès a prohibicions de contractar. Les 
comissions classificadores de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat  
adopten els acords relatius a la classificació de les empreses, i són eficaços enfront 
de tots els òrgans de contractació administrativa.

Per conservar la classificació cal justificar periòdicament el manteniment de la 
solvència econòmica, financera, tècnica i professional de l’empresa.

2.2 > Elements materials

Els elements materials dels contractes administratius són l’objecte o la presta-
ció a què s’obliga el contractista i el preu que ha de pagar l’administració per 
aquesta prestació.

Elements materials

Objecte

Ha de ser determinat; no pot fraccionar-se un contracte amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir així els requisits 
de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que corresponguin.

Preu

La retribució del contractista consisteix en un preu cert que ha d’expressar-se en euros, sense perjudici que el seu pagament 
pugui fer-se mitjançant el lliurament d’altres contraprestacions (per exemple, l’entrega de terrenys o immobles públics). 
Cal indicar-hi, com a partida independent, l’import de l’IVA que hagi de suportar l’administració.

Classificació d’empreses  
de serveis

Des de l’entrada en vigor del Reial 
Decret 773/2015, de 28 d’agost, 
la classificació com a empresa de 
serveis no és requisit exigible per a 
l’execució de contractes de serveis.

Acreditació de la solvència

La solvència s’ha d’acreditar, entre 
d’altres, de la manera següent:

–  Econòmica i financera: demos-
trant el volum anual de nego-
cis, ràtio entre actius i passius 
al tancament de l’últim exercici 
econòmic, etc.

–  Professional o tècnica: presen-
tant la relació de les obres exe-
cutades o subministraments pres-
tats, títols acadèmics, personal 
tècnic de què es disposi per fer 
l’obra, etc.
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2.3 > Elements formals

Els contractes que subscriuen les administracions públiques han de formalit-
zar-se en document administratiu que s’ajusti amb exactitud a les condicions de 
la licitació. Aquest document constitueix títol suficient per accedir a qualsevol 
registre públic. 

Casos pràctics
1

Sol·licitud telemàtica de classificació

Una empresa vol obtenir la classificació per poder ser contractista de 
l’ Administració General de l’Estat. Quin és el procediment per sol·licitar 
la seva classificació?

Solució
Per realitzar la sol·licitud telemàtica de classificació  cal accedir a la pàgina 
web eclasificacion.minhafp.es i disposar de certificat electrònic personal 
vigent i no revocat (per exemple DNIe, certificat de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, etc.).
Per sol·licitar per primer cop la classificació d’una empresa, en primer 
lloc cal registrar-ne les dades identificatives i de contacte. Tot seguit, la 
persona que representi a l’empresa podrà accedir a les diferents funciona-
litats del sistema, acreditant la seva identitat amb el certificat electrònic 
personal, mitjançant l’opció del menú Sol·licitar classificació, on podrà 
omplir, consultar, modificar o remetre telemàticament la sol·licitud de 
classificació, a més de gestionar les successives revisions de classificació.

3 >> Tipus de contractes administratius
Hi ha diferents tipus de contractes administratius, segons el seu contingut i 
finalitat, com veurem a continuació.

Contracte d’obres

Tenen com a objecte la realització per qualsevol mitjà d’una obra o l’execució 
d’un treball que respongui a les necessitats especificades per l’ens públic con-
tractant. A més, el contracte pot comprendre la redacció del projecte correspo-
nent. 

Per obra s’entén el resultat d’un conjunt de treballs de construcció o d’enginye-
ria civil, destinat a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica, que 
tingui com a objecte un bé immoble. Per exemple, la construcció d’un institut.

Contracte de concessió d’obres 

El seu objecte és la realització per part del concessionari d’obres o treballs, inclo-
sos els de restauració i reparació de construccions existents, així com la conser-
vació i el manteniment dels elements construïts. La contraprestació consisteix 
en el dret a explotar l’obra o bé en aquest dret acompanyat del de percebre un 
preu. Per exemple, la construcció d’una autopista de peatge l’explotació poste-
rior de la qual correspon a l’empresa constructora, que pot cobrar un peatge o 
aquest peatge més un preu determinat.

Contractes menors

Es consideren contractes menors 
aquells que siguin d’import inferior 
a 15 000 € quan es tracti de contrac-
tes de subministraments i de serveis, 
i de valor inferior a 40 000 € quan es 
tracti de contractes d’obres. Poden 
adjudicar-se directament a qualsevol 
empresari amb capacitat d’obrar i 
que compti amb l’habilitació profes-
sional necessària per fer la prestació.

Contractes administratius

En el material de suport de la unitat 
s’hi inclouen guies per a la redacció 
dels plecs de clàusules administratives 
particulars en procediment obert dels 
següents contractes: 

–  Contracte d’obres.
–  Contracte de serveis.
–  Contracte de subministrament.

Sol·licitud de classificació de 
l’empresa

En el material de suport de la unitat 
s’hi inclou la guia pràctica per 
emplenar la sol·licitud electrònica 
de classificació de l’empresa.
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Contracte de concessió de serveis

És el contracte en el qual un poder adjudicador encomana a un concessionari 
la gestió d’un servei susceptible d’explotació econòmica de la seva titularitat o 
competència, que no ha de ser necessàriament un servei públic.

La contrapartida per al concessionari de serveis és el dret a explotar els serveis 
objecte del contracte, o bé aquest dret acompanyat de percebre un preu. Per 
exemple, la gestió d’un centre esportiu municipal.

Contracte de subministrament

Té com a objecte l’adquisició, l’arrendament financer o l’arrendament amb 
opció de compra o sense, de productes o béns mobles. Per exemple, l’adquisició 
i l’arrendament d’equips i sistemes de telecomunicacions o per al tractament 
de la informació.

Contracte de serveis

És aquell l’objecte del qual són prestacions consistents en el desenvolupament 
d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o un 
subministrament. Per exemple, el transport de correu per via aèria o terrestre.

Contracte mixt

Quan un contracte contingui prestacions corresponents de dos o més contractes 
d’obra, subministrament o serveis, s’atendrà al caràcter de la prestació princi-
pal. Per exemple, el subministrament dels equips informàtics per a un institut 
(contracte de subministrament) i del seu manteniment (contracte de concessió 
de serveis).

4 >> Procediment de contractació 

Aquest procediment està integrat per una sèrie de fases que inclouen els tràmits 
que cal que compleixi tant l’òrgan de contractació com els licitadors. Les fases 
fonamentals d’aquest procediment són: la preparació del contracte per l’òrgan 
de contractació, la selecció del contractista i adjudicació del contracte i, final-
ment, l’execució del contracte.

4.1 > Preparació del contracte

La subscripció de contractes requereix que l’òrgan de contractació tramiti 
prèviament l’expedient de contractació corresponent. En l’expedient cal ex-
posar-hi els motius per a la realització del contracte i s’ha de justificar el pro-
cediment de contractació elegit i els criteris que es tindran en consideració 
per adjudicar el contracte. A l’expedient s’incorporaran el plec de clàusules 
administratives particulars i, si escau, el de les prescripcions tècniques que 
hagin de regir el contracte. Abans de la licitació, els òrgans de contractació 
podran realitzar estudis de mercat o dirigir consultes als operadors econò-
mics que hi hagi actius al sector. Les consultes han de fer-se de manera que 
en tot moment es respecti  la competència i els principis de no discriminació 
i transparència.

A més, la llei obliga a l’òrgan de contractació a establir en el plec com a mínim una 
condició especial de tipus ambiental, social o laboral, ja sigui com a criteri d’adju-
dicació o com a condició especial d’execució. 

Plecs

N’hi ha de tres tipus i serveixen de 
guia al contractista per a l’elabora-
ció de l’oferta:

–  De clàusules administratives 
generals: condicions generals 
aplicables.

–  De clàusules administratives 
particulars: es refereixen a 
aspectes relatius als elements 
o l’execució del contracte, les 
prerrogatives de l’administració, 
models per utilitzar, etc.

–  De prescripcions tècniques: defi-
neixen detalladament les carac-
terístiques tècniques i millores 
que poden introduir-se per valorar 
l’oferta.
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Formes de tramitació de l’expedient

Hi ha tres maneres de tramitar un expedient:

–  Ordinària: és la que compleix amb els tràmits expressats, amb caràcter gene-
ral, a la Llei de contractes.

–  Urgent: s’aplica als expedients relatius als contractes de necessitat inajornable 
o l’adjudicació dels quals calgui accelerar per raons d’interès públic.

–  D’emergència: és utilitzada quan l’administració ha d’actuar immediatament 
a causa de successos catastròfics, situacions que impliquin greu perill o 
necessitats relatives a la defensa nacional.

4.2 > Selecció del contractista i adjudicació del contracte

Segons l’objecte del contracte, s’estableixen diversos tipus de procediments per 
a la selecció del contractista i adjudicació del contracte:

Tipus de procediment

Procediment 
obert

Pot presentar-hi una proposició qualsevol empresari que hi estigui interessat. L’òrgan de contractació 
no negociarà els termes del contracte amb els licitadors.

Procediment 
obert 
simplificat

S’aplica en contractes d’obra, subministrament i serveis que no superin determinats llindars. Els trà-
mits se simplifiquen i s’escurcen els terminis.

Procediment 
restringit

Només poden presentar-hi proposicions els empresaris que hagin estat seleccionats per l’administració, 
amb la sol·licitud prèvia d’aquests, i queda prohibida qualsevol negociació dels termes del contracte 
amb els sol·licitants o candidats. L’òrgan de contractació cal que assenyali el nombre mínim d’empre-
saris als quals convida a participar en el procediment, que no pot ser inferior a cinc. 

Procediment 
d’associació 
per a la 
innovació

Està previst per aquells casos en els quals resulti necessari realitzar activitats d’investigació i des-
envolupament en relació a obres, serveis i productes innovadors, per a la seva posterior adquisició 
per part de l’administració. Després de la convocatòria de licitació i la presentació de sol·licituds 
de participació, l’òrgan de contractació seleccionarà als candidats que poden formular ofertes. Tot 
seguit, l’òrgan de contractació crearà una associació amb un o diversos socis que realitzin per separat 
activitats d’investigació i desenvolupament.

Procediment 
negociat

Amb aquest procediment l’adjudicació recau en el licitador elegit justificadament per l’òrgan de con-
tractació, després de fer consultes amb diversos candidats i negociar les condicions del contracte amb 
un d’ells o diversos. Pot utilitzar-se en aquells casos en els quals sigui necessari realitzar un treball 
previ de disseny o adaptació, on la prestació inclogui un projecte o solucions innovadores, quan es 
donin circumstàncies específiques, quan no es puguin establir prèviament i amb suficient precisió les 
prescripcions tècniques, o si en els procediments oberts o restringits seguits prèviament només s’hi 
han presentat ofertes irregulars o inacceptables.

Diàleg 
competitiu

L’òrgan de contractació dirigeix un diàleg amb els candidats seleccionats, amb la sol·licitud prèvia 
d’aquests, a fi de desenvolupar una o diverses solucions susceptibles de satisfer les seves necessitats i 
que serviran de base perquè els candidats elegits hi presentin una oferta.
Els òrgans de contractació poden establir primes o compensacions per als participants en el diàleg. 
S’utilitza en el cas de contractes particularment complexos, quan es consideri que l’ús del procediment 
obert o el del restringit no permet una adjudicació adequada del contracte.

Publicitat

Els anuncis de licitació, llevat dels procediments negociats, cal publicar-los en 
el perfil del contractant. L’Administració General de l’Estat ho farà, a més, en 
el Boletín Oficial del Estado, i si els contractes estan subjectes a regulació harmo-
nitzada pel fet de superar certs llindars econòmics, caldrà publicar-los, a més, 
en el Diari Oficial de la Unió Europea.

Contractació administrativa

En el material de suport de la 
unitat s’hi inclouen models de:

–  Anunci de licitació.
– Plec de clàusules administratives.
– Plec de condicions tècniques.
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Presentació de proposicions

Un cop estudiat el contingut de l’anunci de licitació, les empreses interessa-
des han d’elaborar la documentació necessària per presentar la seva oferta. 

La documentació que presentin ha d’estar ordenada respecte de l’ordre esta-
blert en els plecs i transmetre de manera nítida el contingut de la seva oferta. 

També han de redactar-la de manera senzilla i no excessivament tècnica. Amb 
l’oferta, l’empresa ha de recopilar per presentar-los una sèrie de documents 
administratius. Les proposicions han d’anar acompanyades dels documents 
següents:

Documents que han d’acompanyar les proposicions

–  Els que acreditin la personalitat jurídica de l’empresari i la seva representació.

–  Els que acreditin la classificació de l’empresa, o justifiquin els requisits de la 
seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

–  Una declaració responsable de no estar sotmès a prohibició de contractar.

–  Si s’escau, una adreça de correu electrònic on fer les notificacions.

La proposició ha d’ajustar-se a allò que preveu el plec de clàusules administra-
tives particulars i contenir la proposta tècnica i l’oferta econòmica (incloent de 
manera separada l’import de l’IVA). La seva presentació implica l’acceptació 
per l’empresari del contingut de les clàusules o condicions.

Les proposicions són secretes, per la qual cosa s’han de presentar en diversos 
sobres tancats, numerats i signats pel licitador, denominats pliques. El nom-
bre i contingut de cadascun d’aquests sobres està determinat en el plec de 
clàusules administratives particulars, però normalment tenen el contingut 
següent:

–  Sobre A: documentació administrativa (acreditativa de la personalitat de 
l’empresari i de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional 
de l’empresa).

–  Sobre B: documentació tècnica de valoració subjectiva (informe de les ins-
tal·lacions objecte del contracte, programa de treball, etc.).

–  Sobre C: proposició econòmica i documentació tècnica de valoració objectiva 
(amb criteris valorables per aplicació de fórmules).

La presentació d’ofertes i sol·licituds es realitzarà per via electrònica, llevat 
dels casos en els quals els plecs de contractació requereixin de la presen-
tació de models físics o a escala, que no poden ser transmesos per aquests 
mitjans.

Constitució de la garantia provisional

Quan en l’anunci s’exigeixi per prendre part en una licitació la constitució 
prèvia d’una garantia provisional, aquesta es pot dipositar a la Caixa General 
de Dipòsits o a les seves sucursals, si és en efectiu, o davant l’òrgan de contrac-
tació si es tracta de certificats d’immobilització de valors anotats, d’avals o de 
certificats d’assegurança de caució. 

Subhasta electrònica

A l’efecte de l’adjudicació del 
contracte, pot fer-se una subhasta 
electrònica, basada en un disposi-
tiu que permeti la classificació de les 
diverses propostes a través de mèto-
des d’avaluació automàtics.

Ofertes anormalment baixes

Si la mesa de contractació, en el 
seu defecte l’òrgan de contrac-
tació, identifica una o diverses 
ofertes incurses en presumpció 
d’anormalitat, haurà de requerir al 
licitador o licitadors que les hagues-
sin presentat i donar-los un termini 
suficient a fi que justifiquin i des-
glossin, raonada i detalladament, 
el baix nivell dels preus, dels costos 
o de qualsevol altre paràmetre en 
base al qual s’hagi definit l’anor-
malitat de l’oferta, mitjançant la 
presentació de la informació i els 
documents pertinents per dur-ho 
a terme.
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Elevació del contracte 
administratiu a escriptura 
pública

Els contractes administratius són 
vàlids un cop formalitzats en docu-
ment administratiu. No obstant 
això, el contractista pot sol·licitar 
que el contracte s’elevi a escrip-
tura pública, tot i que les despeses 
corresponents seran a càrrec seu.

Selecció del contractista i adjudicació del contracte

Finalitzat el termini de lliurament d’ofertes, s’obren les pliques. L’adjudicació dels 
contractes es durà a terme seguint una pluralitat de criteris d’adjudicació en base 
a la millor relació qualitat-preu, atenent a criteris econòmics i qualitatius. Entre 
aquests darrers criteris, s’hi podrà incloure aspectes socials o mediambientals 
vinculats a l’objecte del contracte. Quan només s’utilitzi un criteri d’adjudicació, 
aquest ha d’estar relacionat amb els costos, podent-se tractar del preu o d’un 
criteri basat en la rendibilitat, com ara el cost del cicle de vida.

Un cop valorades totes les proposicions, l’òrgan competent ha de fer la proposta 
d’adjudicació corresponent a l’òrgan de contractació. L’adjudicació definitiva ha 
de recaure en el termini de 15 dies. Si no es produeix l’adjudicació en els terminis 
senyalats, els licitadors tenen dret a retirar la seva proposició.

En el període existent entre la proposta d’adjudicació i l’adjudicació definitiva, 
el licitador seleccionat ha de presentar la garantia definitiva i els certificats de 
compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com els do-
cuments especificats en els plecs de condicions particulars.

Formalització del contracte

Ha de formalitzar-se en document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils, a 
comptar del següent al de la notificació de l’adjudicació als licitadors. 

La no formalització del contracte té conseqüències: 

–  Per causes imputables al contractista: l’administració pot decidir-ne la resolu-
ció, així com la confiscació de la garantia provisional.

–  Per causes imputables a l’administració: s’indemnitzarà el contractista pels 
danys i perjudicis ocasionats, a més podrà sol·licitar la resolució del contracte.

Casos pràctics
2

Subcontractació d’un contracte administratiu

Una empresa adjudicatària d’un contracte administratiu d’obra vol sub-
contractar la realització d’aquesta amb una altra empresa. Pot fer-ho?

Solució
El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació, 
tret que el contracte o els plecs disposin el contrari o que per la seva naturalesa 
i condicions es dedueixi que aquell ha d’executar-lo directament l’adjudicatari.

La subscripció dels subcontractes està sotmesa, entre d’altres, al compliment 
dels requisits següents:

-  L’adjudicatari ha de comunicar anticipadament i per escrit a l’administració 
la intenció de subscriure els subcontractes, i assenyalarà la part de la presta-
ció que es pretén subcontractar i la identitat del subcontractista. També ha 
de justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la.

–  La subcontractació en cap cas pot suposar una restricció efectiva de la 
competència.

–  L’incompliment de les regles de subcontractació pot donar lloc a una pena-
lització de fins el 50 % de l’import subcontractat, tot i que només si s’hagués 
previst aquest fet en els plecs.
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4.3 > Execució del contracte

Consisteix en la realització de l’objecte del contracte dins el termini fixat, con-
forme a les condicions especificades legalment i pels plecs de clàusules adminis-
tratives i de prescripcions tècniques. Els contractes han de complir-se segons les 
seves clàusules, sense perjudici de les prerrogatives que estableix la legislació en 
favor de les administracions públiques. L’òrgan de contractació pot interpretar 
unilateralment els contractes administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el 
seu compliment, modificar-los per raons d’interès públic, decidir-ne la resolució 
i determinar els efectes d’aquesta. Com a norma general, l’execució del contrac-
te es du a terme sota la responsabilitat total del contractista (que assumeix totes 
les conseqüències del contracte, les positives i les negatives).

Part del contracte Obligacions Conseqüències de l’incompliment

Contractista

Complir el contracte dins el termini fixat. Resolució del contracte o imposició de sancions 
econòmiques.

Complir el contracte d’acord amb les con-
dicions especificades.

Penalitzacions econòmiques, la quantia de les quals no 
pot ser superior al 10 % del pressupost del contracte.

No causar danys o perjudicis a tercers per 
l’execució del contracte.

Responsabilitat sobre els danys i perjudicis que s’oca-
sionin a tercers, llevat que es produeixin a conseqüèn-
cia directa d’una ordre de l’administració; en aquest 
cas aquesta en serà responsable.

Administració

Abonar la prestació duta a terme, d’acord 
amb el preu convingut dins els trenta dies 
següents a la data de l’expedició de les 
certificacions d’obres, que són els docu-
ments on es detallen els treballs comple-
tats pel contractista en un termini deter-
minat, per a la seva facturació.

Demora en el pagament per un període superior a 
quatre mesos: el contractista pot suspendre el com-
pliment del contracte.
Demora en el pagament per un període superior a vuit 
mesos: el contractista té dret a resoldre el contracte 
i al rescabalament dels perjudicis ocasionats.

 
4.4 > Extinció del contracte 
Els contractes s’extingeixen per compliment o per resolució.

Compliment

El contracte s’entén complert pel contractista quan aquest hagi fet, d’acord 
amb els termes del contracte i a satisfacció de l’administració, la totalitat de la 
prestació. La seva constatació exigeix per part de l’administració un acte formal 
i positiu de recepció o conformitat. A més, com a regla general, en els contractes 
cal fixar un termini de garantia a comptar de la data de recepció o conformitat, 
transcorregut el qual sense objeccions per part de l’administració queda extingida 
la responsabilitat del contractista.

Resolució

Els contractes poden resoldre’s a causa de determinades circumstàncies so-
brevingudes expressades en la llei: declaració d’insolvència del contractista, 
acord mutu, incompliment pel contractista de les condicions expressades en 
el contracte, impagament dels salaris dels treballadors adscrits a l’execució del 
contracte i incompliment de les condicions establertes en el conveni col·lectiu.

La resolució produeix uns efectes diferents segons quina sigui la causa que l’hagi 
provocat però, en tot cas, l’acord de resolució ha de contenir un pronunciament 
exprés sobre la pertinença o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la ga-
rantia definitiva constituïda.

Cessió del contracte

La llei exigeix que la possibilitat de 
cessió estigui prevista en els plecs. 
En cas de no previsió, no es podrà 
cedir el contracte.

També estableix el caràcter reglat 
de l’autorització de cessió i el 
silenci positiu en cas que l’òrgan 
de contractació no resolgui sobre la 
sol·licitud de cessió en un termini 
de dos mesos.

Pròrroga del contracte

El contracte es pot prorrogar en el 
cas que el contractista incorri en 
demora per causes no imputables a 
aquest. Per a això, ha d’oferir com-
plir els seus compromisos sol·lici-
tant una pròrroga, que l’administra-
ció concedirà amb una durada igual 
al temps perdut.
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5 >> Contractació administrativa a Catalunya

A continuació, es detallen les característiques principals de la contractació 
administrativa a Catalunya. 

5.1 > Normativa

La normativa marc de la contractació a Catalunya és la que estableixen les direc-
tives europees 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, del Parlament 
i del Consell i la Llei 9/2017, que transposa a l’ordenament jurídic espanyol el 
contingut d’aquelles. La finalitat d’aquelles directives era proporcionar segure-
tat jurídica a l’espai europeu, donar accés a les PIMES a la contractació interna i 
promoure la regulació del procediment de contractació amb les administracions 
públiques amb normes clares i senzilles.

Pel que fa a la normativa catalana, cal destacar com a textos de referència 
immediata el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, relatiu a mesures urgents en 
matèria de contractació a Catalunya, així com l’article 159 de la Llei 5/2017, 
de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic.

5.2 > Direcció General de Contractació Pública

A Catalunya existeix una Direcció General de Contractació Pública, regulada pel 
Decret 43/2019, de 25 de febrer , que depèn del Departament de la Vicepresidència  
i Economia i Hisenda. Entre moltes altres funcions, aquesta direcció general vetlla:

–  Pel compliment de la normativa vigent en matèria de contractació.
–  Per l’aplicació dels principis de transparència, integritat, publicitat, no dis-

criminació i concurrència en la contractació pública de l’administració de la 
Generalitat i el seu sector públic.

Aquest organisme ha posat a disposició de contractistes i ciutadans el Portal de 
Contractació Pública, amb tot de recursos destinats a proporcionar informació 
sobre contractació pública i a donar accés als registres electrònics d’empreses 
i contractes.

La contractació pública a 
Catalunya 

L’Estat central té competència 
exclusiva sobre la legislació bàsica 
en matèria de contractació admi-
nistrativa i l’administració autonò-
mica catalana té competència per al 
desplegament d’aquesta legislació.
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5.3 > Plataforma Electrònica de Contractació Pública

Dins el Portal de Contractació Pública trobem la Plataforma Electrònica de Con-
tractació Pública que és el portal de referència únic i complet per a la difusió de la 
informació de l’activitat contractual i dels perfils de contractant dels òrgans de con-
tractació de la Generalitat, dels ens que integren l’administració local a Catalunya, 
de les universitats públiques de Catalunya i dels ens dels sectors públics respectius.

Aquesta plataforma permet presentar ofertes de manera digital i per tant licitar 
electrònicament i permet consultar a tots els ciutadans les licitacions, les adju-
dicacions, les formalitzacions i les anul·lacions, les decisions de no adjudicar o 
subscriure el contracte i els desistiments. Tot plegat amb la finalitat de propor-
cionar publicitat, transparència i seguretat jurídica.

És de destacar l’existència dins la Direcció General de Contractació Pública d’una 
comissió ètica en la contractació pública, a la qual es poden adreçar consultes 
o denúncies sobre comportaments no ètics en els processos de contractació. 
Aquesta comissió és un instrument més, que s’afegeix als legals, per controlar 
i supervisar l’adequació dels comportaments de les parts, tant l’administració 
com el contractista, durant el procediment contractual.

5.4 > Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Tot seguit es detallen les característiques principals. 

Què és?

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa fou creada el 1981, està ads-
crita al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i és l’òrgan 
consultiu en matèria de contractació pública de l’administració de la Generalitat 
de Catalunya i també de l’administració local del mateix territori.

La Junta s’estructura en el Ple, la Comissió Permanent, la Comissió de Classifica-
ció Empresarial, l’Oficina d’Avaluació de Partenariats Públics Privats, el Comitè 
de Preus de Contractes de la Generalitat de Catalunya i la Secretaria Tècnica de 
la Junta.

El Ple és el màxim òrgan decisori i està format per un president, un vicepresident, 
un secretari i un seguit de vocalies que ho són per raó de càrrec o bé per designació. 

Funcions

La seva funció principal és emetre informes sobre contractació que se li demanin 
per part dels organismes autonòmics o locals corresponents. Aquests informes 
no són vinculants però tenen el caràcter de preceptius en alguns casos que 
marca la llei.

També elabora normes dins el marc de les seves competències i vetlla pel compli-
ment dels principis de publicitat i lliure concurrència en els processos de contrac-
tació. Alhora, dirigeix el Registre Públic de Contractes i és competent en matèria 
de classificació dels empresaris contractistes, i per tant, té la potestat d’acordar, 
revisar i suspendre si escau aquella classificació. És també l’organisme que dirigeix 
i gestiona el Registre Oficial de Contractistes. Com a organisme de la Generalitat, 
s’encarrega de comunicar-se amb el seu homònim de l’Estat, la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa del Ministeri d’Hisenda.

En conseqüència és l’organisme de referència en allò tocant a la contractació 
a Catalunya.
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Registres

Hi ha dos registres públics que són especialment importants en l’àmbit de la 
contractació a Catalunya. Són el Registre Oficial de Contractistes i el Registre 
Públic de Contractes. Com qualsevol registre, tenen la missió de proporcionar 
publicitat, igualtat, seguretat jurídica i transparència en les operacions de con-
tractació i donen compliment també a la normativa de l’anomenada adminis-
tració electrònica i de transparència:

–  Registre Oficial de Contractistes o Registre Oficial d’Empreses Classificades: en 
aquest registre hi constaran tots els contractistes que hagin obtingut la clas-
sificació empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
de la Generalitat, amb especificació de les circumstàncies de classificació, i 
hi constaran igualment les revisions, suspensions i totes aquelles incidències 
que es puguin produir durant la vigència de la classificació. Cal recordar que 
la classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han 
d’acreditar les empreses en els procediments d’adjudicació de determinats 
contractes administratius. I per demostrar la idoneïtat del licitador s’ha creat 
el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC). El DEUC és una declaració 
responsable d’idoneïtat, solvència financera i capacitat de les empreses que 
serveix de prova preliminar en tots els procediments de contractació pública 
que superen els llindars econòmics fixats per la UE.

–  Registre Públic de Contractes: els contractes adjudicats per l’administració de la 
Generalitat, les seves entitats autònomes i la resta d’entitats de dret públic amb 
personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de l’administració de la 
Generalitat han de constar en aquest registre. També hi constaran les modifi-
cacions, les pròrrogues o variacions de terminis i l’extinció dels contractes, així 
com les dades relatives a l’execució del contracte que es determinin.

5.5 > Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic és un òrgan administratiu 
col·legiat de caràcter especialitzat que exerceix les seves funcions amb plena in-
dependència, objectivitat i imparcialitat. No està subjecte a cap vincle jeràrquic 
ni rep instruccions de cap tipus dels òrgans de les administracions públiques.

Les seves competències es concreten en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya 
i els ens locals i té com a funcions:

–  Resoldre els recursos especials en matèria de contractació.
–  Resoldre reclamacions i qüestions de nul·litat dels sectors especials.
–  Decidir sobre l’adopció de mesures provisionals. 

Document Europeu Únic  
de Contractació

En el material de suport de la 
unitat s’hi inclou un exemple del 
Document Europeu Únic de Con-
tractació (DEUC).
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5.6 > Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)

El Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) és un registre administratiu, 
públic, electrònic, gratuït i de validesa indefinida, gestionat per la Junta Con-
sultiva de Contractació Administrativa, que té per objecte la inscripció de les 
dades i circumstàncies de les empreses que aquestes vulguin incloure relatives 
a diversos aspectes rellevants per a la contractació pública com ara:

–  La personalitat jurídica i capacitat d’obrar.
–  Les obligacions tributàries (impost sobre activitats econòmiques o IAE, acti-

vitat empresarial, etc.).
–  La representació i apoderaments.
–  La solvència econòmica i financera (capital social i patrimoni net correspo-

nents als comptes anuals dels darrers exercicis, assegurança de responsabi-
litat civil per riscos professionals vigent i xifra anual de negoci dels darrers 
3 anys).

–  La solvència tècnica i professional.
–  La classificació empresarial atorgada per la Generalitat de Catalunya.
–  Les habilitacions professionals i autoritzacions administratives, en funció de 

l’activitat de l’empresa.
–  Les prohibicions de contractar, si fos el cas.

És un registre voluntari per a les empreses. Tanmateix, en l’actualitat i d’acord 
amb l’article 159.4 a de la Llei 9/2017, és obligatòria la inscripció en aquest regis-
tre de les empreses que vulguin licitar amb l’administració en un procediment 
obert simplificat.

1
Pàgina web del RELI de la Generalitat de Catalunya.

Al RELI s’hi pot accedir amb un certificat digital vàlid (IdCAT mòbil, DNIe, 
Cl@ve). Una vegada s’hi ha entrat, l’empresa presenta la sol·licitud corres-
ponent. Només quedarà registrada aquella informació que s’hagi acreditat 
documentalment.
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1 >>  Els contractes del sector públic
1·· Indica quins dels contractes següents es conside-
ren administratius i quins no:

–  Els contractes de caràcter laboral subscrits entre 
una administració pública i els seus treballadors.

–  El contracte de subministrament subscrit entre una 
universitat pública i una empresa.

–  El contracte de subscripció a una revista científica 
signat per un ministeri.

–  El contracte de concessió de serveis subscrit entre 
un ajuntament i una empresa.

2·· Enumera els principis aplicables a la contractació 
pública. A més d’aquests principis, quins altres cri-
teris ha de seguir qualsevol administració pública a 
l’hora de subscriure un contracte administratiu?

2 >>  Elements del contracte 
administratiu

3·· Quin òrgan representa l’administració en un con-
tracte administratiu?

4·· Cerca a la pàgina web de qualsevol organisme o 
administració pública el perfil de contractant i explica 
la informació que conté.

5·· Indica quins dels documents següents serveixen per 
acreditar la solvència econòmica i financera de qualse-
vol empresa que vulgui contractar amb l’administració:

–  El justificant de l’existència d’una assegurança d’in-
demnització per riscos professionals per un import 
igual o superior a l’exigit en l’anunci de licitació.

–  La relació de les obres executades o subministra-
ments prestats.

–  El document que acrediti el volum anual de negocis.
–  Els títols acadèmics i personal tècnic de què es dis-

posa per dur a terme l’obra.

6·· Què caracteritza l’objecte de qualsevol contracte 
del sector públic?

3 >>  Tipus de contractes 
administratius

7·· La conselleria d’esports d’una comunitat autò-
noma decideix contractar amb una empresa la gestió 
de les activitats esportives que es fan als poliesportius 
públics. Quin tipus de contracte administratiu hauria 
de subscriure? Per què?

8·· La direcció d’un institut públic pertanyent a la 
conselleria d’educació d’una comunitat autònoma 
decideix pintar les aules del centre. Per a això sol·li-
cita pressupost a diverses empreses. Al final tria un 
d’aquests pressupostos, per un import de 9500 €. De 
quin tipus és el contracte que signarà amb l’empresa 
seleccionada?

9·· Indica quin seria el contracte administratiu que 
hauria de subscriure l’administració en cadascun dels 
casos següents (justifica la teva resposta):

–  Restauració de la catedral de Santiago de Compos-
tel·la.

–  Impartició dels cursos de formació per a desocupats.

10·· La conselleria de salut d’una comunitat autò-
noma organitza un procediment de contractació per 
encarregar a una empresa la construcció i posterior 
gestió d’un complex hospitalari per un període de cinc 
anys. Quin tipus de contracte signarà amb l’empresa 
seleccionada?

11·· Cerca a Internet el perfil del contractant d’alguna 
administració pública i localitza els tipus de contracte 
que es troben en un procés de licitació en el moment 
de la consulta. Quines en són les característiques?

4 >> Procediment de contractació

12·· Quan l’administració ha d’actuar immediatament 
a causa d’esdeveniments catastròfics que suposin greu 
perill o necessitats relatives a la defensa nacional, quin 
tipus de tramitació de contractació ha d’emprar?

13·· Quin sobre conté la documentació administra-
tiva (acreditativa de la personalitat de l’empresari i 
acreditativa de la solvència econòmica, financera 
i tècnica o professional de l’empresa) a l’hora de 
presentar les pliques? 

14·· Per a la valoració de les proposicions i la deter-
minació de l’oferta econòmicament més avantatjosa 
cal tenir en compte criteris directament vinculats a 
l’objecte del contracte. Quins són aquests criteris?

5 >> Contractació administrativa a 
Catalunya
15·· Per què creus que és important que les licita-
cions de contractes públics puguin ser conegudes per 
tots els ciutadans?

16·· Quins són els principals registres relacionats amb 
la contractació pública a Catalunya? Explica quines 
funcions té cadascun.



Activitats finals

1·· Un ajuntament ofereix als veïns del municipi la possibilitat de gaudir d’unes activitats esportives en un poli-
esportiu a canvi del pagament d’un preu. Es considera aquesta relació jurídica com un contracte administratiu? 
Per què?

2·· Una empresa estrangera decideix participar en una licitació convocada per una administració pública nacional. 
Pot fer-ho? Quins requisits ha de complir?

3·· Una empresa vol ser contractista de l’administració per poder participar en el procediment d’adjudicació d’un 
contracte administratiu en un futur. En informar-se, se li indica que en primer lloc ha de classificar-se davant 
l’administració. Quina documentació ha de presentar? 

Finalment aconsegueix ser classificada per la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat, però vol 
participar en una licitació en la seva comunitat autònoma. Ha de classificar-se també davant d’aquesta?

4·· Quins requisits ha de complir el preu en els contractes subscrits pel sector públic?

5·· L’ajuntament d’un municipi vol modernitzar l’uniforme i l’equipament dels membres del cos de bombers 
amb l’objectiu de dotar-los de més protecció i seguretat en les seves intervencions. Per a això s’elabora una sèrie 
d’especificacions tècniques que han de reunir tant els nous uniformes com la resta de l’equipament. Quin tipus 
de contracte administratiu hauria de subscriure? Per què?

6·· En cas del contracte de l’activitat anterior, quin seria el procediment d’adjudicació més adequat que hauria 
d’emprar l’administració si desitja que l’equipament dels bombers estigui fabricat amb materials innovadors, no 
contaminants i menys pesats?

7·· Un centre educatiu públic contracta amb una mateixa empresa la remodelació de les instal·lacions del men-
jador i el servei d’àpats durant el curs. De quin tipus de contracte es tracta? Com es regula?

8·· Dels plecs que constitueixen una guia per a l’elaboració de l’oferta pel contractista, quin d’ells és aquell 
que fa referència, entre d’altres, a aspectes relatius als elements o l’execució del contracte, prerrogatives de 
l’administració o models que han d’utilitzar-se?

9·· Una empresa s’informa sobre el procediment de contractació que s’aplicarà en la licitació d’un contracte en 
què està interessada, i li comuniquen que només poden presentar-hi proposicions els empresaris que hagin estat 
seleccionats per l’administració, amb la sol·licitud prèvia d’aquests. En aquest procediment està prohibida tota 
negociació dels termes del contracte amb els sol·licitants o candidats. De quin tipus de procediment de selecció 
del contractista es tracta?

10·· En l’anunci d’un procediment d’adjudicació d’un contracte administratiu, s’exigeix per prendre part en la 
licitació la constitució prèvia d’una garantia provisional. On poden dipositar-la les empreses participants?

11·· En una licitació, l’adjudicació del contracte ha de realitzar-se seguint una pluralitat de criteris econòmics 
i qualitatius, en base a la millor relació entre la qualitat i el preu. Què passa si una empresa fa una oferta anor-
malment baixa?

12·· Com a conseqüència d’un error de comunicació intern d’una empresa adjudicatària d’un contracte admi-
nistratiu, no s’ha pogut formalitzar el contracte dins el termini indicat. Quines conseqüències té la falta de 
formalització del contracte? Què passaria si les causes de la no formalització són imputables a l’administració 
pública?

13·· Un contractista de l’administració, a l’hora d’executar el contracte, incorre en demora, ja que les condicions 
climatològiques han impedit la correcta execució de les prestacions que formen part del contracte. Pot sol·licitar 
una pròrroga a l’administració?

14·· S’extingeix el contracte administratiu quan l’administració du a terme l’acte formal i positiu de recepció o 
conformitat?

15·· Una empresa contractista ha complert amb totes les obligacions contractuals, però l’administració s’ha 
demorat ja quatre mesos en la seva obligació d’abonar la prestació duta a terme conforme al preu convingut. Què 
pot fer en aquest cas l’empresa contractista?

Més activitats a la 
teva versió digital
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Subscripció de contracte administratiu

Llegeix acuradament l’anunci següent de licitació i contesta les preguntes que s’hi formulen.

a) De quin contracte administratiu es tracta?
b) Quin és l’objecte del contracte?
c) Quin és el pressupost del contracte?
d) Quina és la data i l’hora límit de presentació de les sol·licituds?
e) On i quan es produirà l’obertura de les ofertes?
f)  Quin tipus de procediment s’utilitzarà per a l’adjudicació?

ANUNCI

Resolució de l’Ajuntament de Badalona per la qual es convoca concurs públic per a la 
concessió del servei d’explotació de màquines expenedores d’accessoris per a natació a 
les piscines cobertes municipals de Badalona.

1.  Entitat adjudicadora:

a)  Organisme: Ajuntament de Badalona.
b)  Dependència que tramita l’expedient: 

unitat de contractació.
c)  Obtenció de documentació i informació:

Dependència: Ajuntament de Badalona.
Domicili: Pl. de la Vila, 1.
Localitat i codi postal: Badalona, 
08911.
Telèfon: 934832920.
Telefax: 934832921.
Correu electrònic:
infocon@badalona.cat

Adreça d’Internet del perfil del contrac-
tant: www.badalona.org
d)  Data límit d’obtenció de documentació 

i informació: 28.03.20XX.
e)  Número d’expedient: O124/0021/044012.

2.  Objecte del contracte:

a)  Tipus: concurs públic.
b)  Descripció: concessió del servei d’ex-

plotació de màquines expenedores 
d’accessoris per a natació a les pisci-
nes cobertes municipals de Badalona.

3.     Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Subhasta electrònica: no.

4.  Pressuost base de licitació:

Import net: 150 000,00 €.
Import total: 177 000,00 €.

5.  Garanties exigides:

Provisional: 4500,00 €.
Definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació.

6.  Requisits específics del contractista:

Classificació (grup i categoria): grup B.
Categoria B-C.

7.  Presentació d’ofertes o de sol·licituds de 
participació:

a)  Data límit de presentació: 03.04.20XX.
b)  Hora: 14.00 hores.
c)  Lloc de presentació: Ajuntament de 

Badalona, Pl. de la Vila, 1, Badalona, 
08911.

8.  Obertura d’ofertes:

a)  Adreça: Ajuntament de Badalona, Pl. de 
la Vila, 1, Badalona, 08911.

b)  Data i hora: 25.04.20XX. 13.30 hores.

Badalona, 8 de febrer de 20XX - L’alcalde president

	  



Avaluació

1. Assenyala quina de les següents és una 
característica dels contractes administratius:

a) El seu caràcter és onerós.
b) Els subscriuen òrgans de qualsevol administració 
pública.
c) Poden tenir qualsevol naturalesa jurídica.
d) Totes les respostes són correctes.

2. Són contractes administratius:

a) Els contractes d’obra.
b) Els contractes de concessió d’obres.
c) Els contractes de subministraments.
d) Totes les respostes són correctes.

3. És un element personal del contracte 
administratiu:

a) L’òrgan de contractació.
b) El preu.
c) L’objecte.
d) Totes les respostes són correctes.

4. El contracte que té com a objecte la realització per 
qualsevol mitjà d’una obra o l’execució d’un treball 
que respongui a les necessitats especificades per 
l’ens públic contractant es denomina:

a) Contracte de concessió d’obres.
b) Contracte de subministraments.
c) Contracte d’obra.
d) Contracte de concessió de serveis.

5. Els plecs de condicions generals que s’apliquen al 
contracte es denominen:

a) Plecs de condicions particulars.
b) Plecs d’especificacions tècniques.
c) Plecs de clàusules administratives generals.
d) Plecs de condicions reglamentàries.

6. El procediment en què pot presentar una 
proposició qualsevol empresari que hi estigui 
interessat s’anomena:

a) Procediment negociat.
b) Procediment obert.
c) Procediment restringit.
d) Diàleg competitiu.

7. Forma part del contingut de l’anunci per a la 
licitació de contractes públics:

a) L’entitat adjudicadora.
b) L’objecte del contracte.
c) El valor estimat del contracte.
d) Totes les respostes són correctes.

8. Quan en l’anunci s’exigeixi, per prendre part en 
una licitació, la constitució prèvia d’una garantia 
provisional, quan es tracti de garanties en efectiu 
aquesta es pot dipositar:

a) A la Caixa General de Dipòsits.
b) En qualsevol banc.
c) En qualsevol caixa d’estalvis.
d) Cap de les respostes és correcta.

9. L’adjudicació del contracte basada en un dispositiu 
que permeti la classificació de les diverses propostes 
a través de mètodes d’avaluació automàtics es 
denomina:

a) Subhasta digital.
b) Subhasta en línia.
c) Subhasta electrònica.
d) Subhasta virtual.

10. És principi aplicable a la contractació pública:

a) La llibertat d’accés a les licitacions.
b) La publicitat i transparència dels procediments.
c) La no-discriminació i igualtat de tracte entre els 
candidats.
d) Totes les respostes són correctes.

11. Quan l’òrgan de contractació presumeixi 
fundadament que l’oferta presentada és 
anormalment baixa:

a) Farà l’adjudicació al licitador que presenti aquesta 
l’oferta.
b) Sol·licitarà al licitador que justifiqui i desglossi, 
raonada i detalladament, el baix nivell dels preus.
c) No farà l’adjudicació encara que sigui l’oferta més 
avantatjosa.
d) Cap de les respostes és correcta.

12. El procediment d’adjudicació on només poden 
presentar proposicions els empresaris que hagin 
estat seleccionats per l’administració, prèvia 
sol·licitud d’aquests, i en el qual queda prohibida 
la negociació dels termes del contracte amb els 
sol·licitants o candidats es denomina:

a) Procediment negociat.
b) Procediment obert.
c) Procediment restringit.
d) Associació per a la innovació. 


