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Disposició transitòria única.

Els procediments en matèria de defensa de la com-
petència iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei s’han de tramitar i resoldre d’acord amb
les disposicions fins ara en vigor.

Disposició final primera. Desplegament reglamentari
de la Llei.

1. S’autoritza el Govern perquè en el termini de
divuit mesos dicti les disposicions reglamentàries que
regulin els procediments en matèria de defensa de la
competència.

2. S’autoritza el Govern perquè en el termini d’un
any dicti les disposicions reglamentàries de desplega-
ment del que preveu l’article 57 d’aquesta Llei en matèria
de taxes.

Disposició final segona.

Abans de l’1 d’octubre de l’any 2000, el Govern ha
de presentar al Congrés dels Diputats un projecte de
llei pel qual es regulen els criteris de connexió que deter-
minen l’atribució a l’Estat i a les comunitats autònomes
de competències, previstes en el marc legal de defensa
de la competència, referides al coneixement i l’aplicació
de la normativa estatal relativa a conductes prohibides
i autoritzades, en compliment de la sentència del Tribunal
Constitucional d’11 de novembre de 1999.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor al cap de tres mesos de
la seva publicació completa en el «Butlletí Oficial de l’Es-
tat», llevat del que disposa l’article trenta-dosè, quan es
refereix a l’apartat 1 de l’article 56 de la Llei 16/1989,
de 17 de juliol, que entra en vigor l’1 de gener de
l’any 2001, i pel que fa a l’apartat 2 de l’article 56 de
la mateixa Llei, ja en vigor des de l’1 de gener de 1998
en virtut de la disposició transitòria dotzena de la
Llei 66/1997, de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 28 de desembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

24707 LLEI 53/1999, de 28 de desembre, per la
qual es modifica la Llei 13/1995, de 18 de
maig, de contractes de les administracions
públiques. («BOE» 311, de 29-12-1999.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de
les administracions públiques, deroga la Llei de contrac-

tes de l’Estat, i introdueix modificacions importants en
el règim contractual de les administracions públiques,
d’acord amb els objectius i les finalitats que assenyala
l’exposició de motius.

Malgrat el poc temps relatiu de vigència de la Llei
de contractes de les administracions públiques, hi ha
motius que justifiquen la necessitat de modificar-ne el
text que s’opera per aquesta Llei. D’una banda, donar
compliment al manament que conté la disposició tran-
sitòria divuitena de la Llei 66/1997, de 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social,
que obliga el Govern a remetre al Congrés dels Diputats
un projecte de llei de reforma de l’esmentada Llei de
contractes de les administracions públiques. D’altra ban-
da, l’obligada incorporació a la legislació espanyola de
les modificacions produïdes en la normativa comunitària
sobre contractes públics, així com l’aclariment del sentit
de determinats preceptes, correcció de determinades
deficiències tècniques i, sobretot, la introducció de més
objectivitat, transparència i concurrència en la contrac-
tació administrativa també justifiquen la modificació del
text que es porta a terme respectant l’estructura i la
numeració de preceptes, sense altres modificacions, pel
que fa a aquesta última, que les mínimes i indispensables
derivades del nou contingut. Com que la Llei de con-
tractes de les administracions públiques, a banda de les
modificacions que ara s’introdueixen en el text, ja ha
estat objecte d’alteracions per les lleis 9/1996, de 15
de gener; 11/1996, de 27 de desembre; 13/1996,
de 30 de desembre; 66/1997, de 30 de desembre, i
50/1998, de 30 de desembre, es preveu que es pro-
mulgui un text refós que incorpori totes les modificacions
que hi ha hagut fins avui, amb la qual cosa se’n facilita
notablement l’aplicació.

La reforma de la Llei de contractes de les adminis-
tracions públiques que es promulga obeeix a les finalitats
següents:

En primer lloc, introduir una sèrie de disposicions que
tenen com a objecte incrementar la concurrència i aug-
mentar la transparència i l’objectivitat en els procedi-
ments d’adjudicació en la contractació administrativa.
En aquest sentit, cal destacar l’establiment de controls
més eficaços per a les modificacions dels contractes,
amb limitacions expresses, per primera vegada en el
nostre ordenament, a les modificacions d’unitats del con-
tracte amb independència de la seva repercussió pres-
supostària; la supressió de la possibilitat de pròrrogues
tàcites en els contractes administratius i la reducció de
la durada dels contractes de gestió de serveis públics,
segons els seus diferents tipus i dos anys abans del
termini màxim de durada dels contractes de consultoria
i assistència i els de serveis, amb la qual cosa es vol
afavorir la concurrència en aquests contractes; la regu-
lació més adequada dels supòsits de baixa temerària,
introduint-hi la possible apreciació en els concursos i
evitant la realització per societats que pertanyen a un
mateix grup de pràctiques que poden desvirtuar la com-
petència; l’exigència de més rigor en els projectes i l’es-
tabliment d’un règim més estricte per a la contractació
conjunta d’elaboració del projecte i execució de les obres
corresponents, així com per a la possible aplicació del
procediment negociat en l’adjudicació d’obres comple-
mentàries i la introducció d’exigències de més diligència
per l’Administració en l’expedició de certificats i en l’a-
bonament de liquidacions.

En segon lloc, simplificar, quan sigui possible, els pro-
cediments de contractació respecte dels principis bàsics
de publicitat, lliure concurrència i transparència en la
contractació de les administracions públiques, pròpies
de qualsevol ordenament jurídic sobre la matèria. Entre
les mesures simplificadores dels procediments, cal situar
les que afecten els òrgans i les meses de contractació;
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les que estableixen les xifres que permeten utilitzar el
procediment negociat per raó de la quantia, atès que
l’experiència ha demostrat que les que figuren en el text
actual són inadequades, coincidint, a més a més a vega-
des, amb les que delimiten la figura del contracte menor,
cosa que ha suscitat dificultats d’interpretació i aplicació
dels preceptes respectius; les que simplifiquen la pre-
sentació de documentació per part dels licitadors, i les
que redueixen els terminis de publicitat quan no sigui
preceptiu portar-la a terme en el «Diari Oficial de les
Comunitats Europees».

En tercer lloc, adaptar la legislació espanyola a la
normativa comunitària sobre contractació pública, tenint
en compte que les directives 93/36/CEE, 93/37/CEE
i 92/50/CEE, sobre contractes de subministrament,
obres i serveis, el contingut de les quals incorpora la
Llei de contractes de les administracions públiques, han
estat modificades per la Directiva 97/52/CE, del Par-
lament i del Consell, de 13 d’octubre, en què la data
màxima d’incorporació a les legislacions dels estats
membres la situa la mateixa Directiva modificadora de
les anteriors el dia 13 d’octubre de 1998.

En quart lloc, la Llei que ara es promulga suprimeix
determinades figures contractuals i n’introdueix altres
de noves per satisfer les necessitats de les administra-
cions públiques, que la pràctica ha posat en relleu. Abans
de res, en aquest sentit, s’ha de destacar la supressió
del contracte de treballs específics i concrets no habi-
tuals, perquè la co�aboració amb professionals que pre-
tenia atendre pot ser perfectament articulada per mitjà
de contractes de consultoria i assistència, per evitar els
dubtes i les dificultats que el caràcter residual i la defi-
nició negativa dels contractes que ara se suprimeixen
han suscitat en la pràctica de la seva aplicació concreta
i, d’altra banda, s’admeten, amb determinats límits, les
figures dels contractes d’arrendament financer i d’arren-
dament amb opció de compra, de manera que se supera
l’obstacle que suposava per a la seva utilització la pro-
hibició de preu ajornat, i els contractes amb empreses
de treball temporal, amb la qual cosa es pretén dotar
les administracions públiques de figures i modalitats con-
tractuals d’utilització normal en el trànsit contractual
privat.

Finalment, les modificacions de la Llei de contractes
de les administracions públiques persegueixen una fina-
litat aclaridora de determinats preceptes i la correcció
d’algunes deficiències tècniques que s’observen en la
redacció actual. Sense que sigui possible esmentar-les
de manera concreta en aquest apartat, cal destacar com
a més significatives l’aclariment del règim jurídic de
determinats contractes, i precisar, respecte d’alguns, el
seu caràcter de privats que no es desprèn de manera
expressa de la Llei que es modifica, cosa que aclareix
el règim jurídic de l’anomenada concessió d’obres públi-
ques, d’acord amb les directives comunitàries; determi-
nats aspectes relatius a la contractació de les entitats
locals; la nova regulació de les garanties provisionals
i les alteracions que es produeixen en el règim de les
garanties definitives; les prescripcions relatives als pro-
jectes d’obres, com a element bàsic per la seva execució
correcta, i aspectes concrets referents a les relacions
entre contractistes i subcontractistes i subministradors,
modificació, resolució i nu�itat dels contractes respec-
tius, bé amb caràcter general, bé amb caràcter específic
per a cada un dels tipus de contractes que regula el
llibre II de la Llei.

Article únic.

S’introdueixen en els articles, els apartats, les dis-
posicions i les rúbriques de la Llei 13/1995, de 18 de
maig, de contractes de les administracions públiques,
que s’esmenten a continuació, les modificacions que s’in-
diquen, que s’hi incorporen en els termes següents:

Article 2.

Es fa una nova redacció dels apartats 1 i 2 que inte-
gren l’article:

«Article 2. Adjudicació de determinats contractes
de dret privat.

1. Les entitats de dret públic no compreses en
l’àmbit que defineix l’article anterior queden sub-
jectes a les prescripcions d’aquesta Llei relatives
a la capacitat de les empreses, la publicitat, els
procediments de licitació i les formes d’adjudicació,
pel que fa als contractes en què concorrin els requi-
sits següents:

a) Que es tracti de contractes d’obres i de con-
tractes de consultoria i assistència i de serveis rela-
cionats amb els primers, sempre que el seu import,
amb exclusió de l’impost sobre el valor afegit, sigui
igual o superior a 836.621.683 pessetes, si es tracta
de contractes d’obres, o a 33.464.867 pessetes, si
es tracta de qualsevol altre contracte dels esmentats.

b) Que la principal font de finançament dels
contractes procedeixi de transferències o aporta-
cions de capital provinents directament o indirec-
tament de les administracions públiques.

2. Queden subjectes a les prescripcions a què
es refereix l’apartat anterior els contractes d’obres
de la classe 50, grup 502, de la Nomenclatura
General d’Activitats Econòmiques de les Comuni-
tats Europees (NACE), els de construcció relatius
a hospitals, equipaments esportius, recreatius o d’o-
ci, edificis escolars o universitaris i a edificis d’ús
administratiu i els contractes de consultoria i assis-
tència i de serveis que estiguin relacionats amb
els contractes d’obres esmentats, quan siguin sub-
vencionats directament per l’Administració amb
més del 50 per 100 del seu import, sempre que
aquest import, excloent-ne l’impost sobre el valor
afegit, sigui igual o superior a 812.167.867 pes-
setes, si es tracta de contractes d’obres, o a
32.486.708 pessetes, si es tracta de qualsevol altre
contracte dels esmentats.»

Article 5.

Es fa una nova redacció dels apartats 2 i 3.

«Article 5. Caràcter administratiu i privat dels con-
tractes.

2. Són contractes administratius:

a) Els que tinguin com a objecte directe, con-
juntament o separadament, l’execució d’obres, la
gestió de serveis públics i la realització de submi-
nistraments, els de consultoria i assistència o de
serveis, llevat dels contractes compresos en la cate-
goria 6 de l’article 207 referent a contractes d’as-
segurances i bancaris i d’inversions i, dels com-
presos en la categoria 26 del mateix article, els
contractes que tinguin com a objecte la creació
i la interpretació artística i literària i els d’espec-
tacles.

b) Els que tinguin un objecte diferent als
expressats anteriorment, però que tinguin una natu-
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ralesa administrativa especial perquè són vinculats
al gir o el trànsit específic de l’Administració con-
tractant, per satisfer de manera directa o immediata
una finalitat pública de l’específica competència
d’aquella Administració o perquè una llei ho declari
així.

3. Els altres contractes subscrits per l’Adminis-
tració tenen la consideració de contractes privats
i, en particular, els contractes de compravenda,
donació, permuta, arrendament i altres negocis jurí-
dics anàlegs sobre béns immobles, propietats incor-
porals i valors negociables, així com els contractes
compresos en la categoria 6 de l’article 207 refe-
rent a contractes d’assegurances i bancaris i d’in-
versions i, dels compresos en la categoria 26 del
mateix article, els contractes que tinguin com a
objecte la creació i la interpretació artística i literària
i els d’espectacles.»

Article 8.

Es fa una nova redacció de l’article, que es divideix
en tres apartats:

«Article 8. Contractes administratius especials.

1. Els contractes administratius especials s’ad-
judiquen d’acord amb el que disposa el llibre I d’a-
questa Llei, sens perjudici del que estableix l’ar-
ticle 7.1.

2. En el plec de clàusules administratives par-
ticulars s’ha de fer constar:

a) El seu caràcter de contractes administratius
especials.

b) Les garanties provisionals i definitives.
c) Les prerrogatives de l’Administració a què

es refereix l’article 60.1.
d) L’abast de les pròrrogues, sense que es

puguin produir per mutu consentiment tàcit.
e) Les causes específiques de resolució que

s’estableixin expressament.
f) La competència de l’ordre jurisdiccional con-

tenciós administratiu per conèixer de les qüestions
que es puguin suscitar en relació amb els mateixos
contractes.

3. Són causa de resolució, a més a més de
les que estableix l’article 112, les següents:

a) La suspensió per una causa imputable a l’Ad-
ministració de la iniciació del contracte per un ter-
mini superior a sis mesos a partir de la data que
assenyali el contracte per al seu començament, lle-
vat que en el plec s’assenyali un altre termini menor.

b) El desistiment o la suspensió del contracte
per un termini superior a un any acordada per l’Ad-
ministració, llevat que el plec assenyali un altre ter-
mini menor.

c) Les modificacions del contracte, encara que
siguin successives, que impliquin, aïlladament o
conjuntament, alteracions del preu del contracte
en una quantia superior, en més o en menys, al 20
per 100 del preu primitiu del contracte, excloent-ne
l’impost sobre el valor afegit, o representin una alte-
ració substancial del contracte.»

Article 9.

Es fa una nova redacció de l’apartat 1 i s’hi afegeix
un nou apartat 2 amb el qual l’actual apartat 2 passa
a figurar com a apartat 3:

«Article 9. Règim jurídic dels contractes privats.

1. Els contractes privats de les administracions
públiques es regeixen, pel que fa a la seva pre-

paració i adjudicació, en defecte de normes admi-
nistratives específiques, per aquesta Llei i per les
seves disposicions de desplegament, i quant als
seus efectes i la seva extinció, per les normes de
dret privat. Als contractes de compravenda, dona-
ció, permuta, arrendament i altres negocis jurídics
anàlegs sobre béns immobles, propietats incorpo-
rals i valors negociables se’ls apliquen, en primer
lloc, pel que fa a la seva preparació i adjudicació,
les normes de la legislació patrimonial de les admi-
nistracions públiques corresponents.

2. Els contractes compresos en la categoria 6
de l’article 207 referent a contractes d’asseguran-
ces i bancaris i d’inversions i, dels compresos en
la categoria 26 del mateix article, els contractes
que tinguin com a objecte la creació i la interpre-
tació artística i literària i els d’espectacles s’adju-
diquen d’acord amb les normes que contenen els
capítols II i III del títol IV, llibre II, d’aquesta Llei.»

Article 11.

Es fa una nova redacció de l’encapçalament de l’a-
partat 2:

«Article 11. Requisits dels contractes.

2. Són requisits per a la subscripció dels con-
tractes de les administracions públiques, llevat que
aquesta Llei disposi una altra cosa de manera
expressa, els següents:»

Article 12.

Es fa una nova redacció dels apartats 1, 2 i 4, i s’hi
afegeix un nou apartat 5, de manera que l’actual apar-
tat 5 passa a figurar com a apartat 6:

«Article 12. Òrgans de contractació.

1. Els ministres i els secretaris d’Estat són els
òrgans de contractació de l’Administració General
de l’Estat i estan facultats per subscriure en nom
seu els contractes, en l’àmbit de la seva compe-
tència.

Els representants legals dels organismes autò-
noms i altres entitats públiques estatals i els direc-
tors generals de les diferents entitats gestores i
serveis comuns de la Seguretat Social són els
òrgans de contractació dels uns i dels altres, i els
titulars dels departaments ministerials a què esti-
guin adscrits poden fixar la quantia a partir de la
qual és necessària l’autorització per a la subscripció
dels contractes.

En els departaments ministerials en què coexis-
teixin diversos òrgans de contractació, la compe-
tència per subscriure els contractes de subminis-
trament i de consultoria i assistència i de serveis
que afecten l’àmbit de més d’un òrgan de contrac-
tació correspon al ministre, excepte en els casos
en què la competència s’atribueixi a la Junta de
Contractació i sens perjudici del que disposen els
articles 183.g) i 211.f) d’aquesta Llei per a la con-
tractació de béns i serveis declarats d’uniformitat
obligatòria per la seva utilització específica pels ser-
veis d’un determinat departament ministerial.

2. No obstant això, l’òrgan de contractació
necessita l’autorització del Consell de Ministres, en
els supòsits següents:

a) Quan el pressupost sigui igual o superior a
2.000.000.000 de pessetes.

b) En els contractes de caràcter plurianual,
quan es modifiquin els percentatges o el nombre
d’anualitats legalment previstes a què es refereix
l’article 61 de la Llei general pressupostària.
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c) Quan el pagament dels contractes es con-
certi mitjançant el sistema d’arrendament financer
o mitjançant el sistema d’arrendament amb opció
de compra i el nombre d’anualitats superi el que
preveu l’article 14.4.

En els contractes que, d’acord amb el que preveu
el paràgraf anterior, requereixin l’autorització del
Consell de Ministres, l’autorització s’ha de produir
amb caràcter previ a l’aprovació de l’expedient de
contractació, que, igual que l’aprovació de la des-
pesa, correspon a l’òrgan de contractació.

El Consell de Ministres pot reclamar discrecio-
nalment el coneixement i l’autorització de qualsevol
altre contracte. L’òrgan de contractació, per mitjà
del ministre corresponent, també pot elevar un con-
tracte no comprès en les lletres precedents a la
consideració del Consell de Ministres.

Quan el Consell de Ministres autoritzi la subs-
cripció del contracte, també n’ha d’autoritzar la
modificació quan sigui causa de resolució i la reso-
lució mateixa, si s’escau.»

«4. Sens perjudici del que disposen els apartats
anteriors, es poden constituir juntes de contractació
en els departaments ministerials i els seus orga-
nismes autònoms i entitats de dret públic, així com
en les entitats gestores i serveis comuns de la Segu-
retat Social, que actuen com a òrgans de contrac-
tació, amb els límits quantitatius o referents a les
característiques dels contractes que determini el
titular del departament en els contractes següents:

a) En els contractes d’obres compreses en les
lletres b) i c) de l’article 123.1.

b) En els contractes de subministrament que
es refereixin a béns consumibles o de fàcil dete-
riorament per l’ús, excepte en els supòsits que pre-
veu l’article 184.

c) En els contractes de consultoria i assistència
i en els de serveis, llevat dels supòsits que preveu
l’article 200.

d) En els contractes de subministrament, de
consultoria i assistència i de serveis, diferents dels
atribuïts a la competència de la Junta, d’acord amb
les dues lletres anteriors que afectin més d’un òrgan
de contractació.

Les juntes de contractació tenen la composició
que es determini per reglament; entre els vocals,
hi ha de figurar necessàriament un funcionari d’en-
tre els que tinguin atribuït legalment o reglamen-
tàriament l’assessorament jurídic de l’òrgan de con-
tractació i un interventor.

5. Excepcionalment, quan el contracte sigui
d’interès per a diversos departaments ministerials
i, per raons d’economia i eficàcia la tramitació de
l’expedient, l’hagi d’efectuar un únic òrgan de con-
tractació, els altres departaments interessats poden
contribuir al seu finançament, en els termes en què
es determini per reglament i respecte de la nor-
mativa pressupostària, mitjançant convenis o pro-
tocols d’actuació.»

Article 14.

Se suprimeix l’apartat 2 i es fa una nova redacció
de l’apartat 1, de l’apartat 3, que passa a constituir l’a-
partat 2, l’apartat 4 passa a figurar com a apartat 3
i s’hi afegeix un nou apartat 4:

«Article 14. Preu dels contractes.

1. Els contractes han de tenir sempre un preu
cert, que s’ha d’expressar en moneda nacional, sens

perjudici del que disposa la disposició transitòria
onzena, i s’han d’abonar al contractista en funció
de la prestació realment efectuada i d’acord amb
el que s’hagi acordat. Quan les condicions esta-
blertes en el contracte impliquin pagaments en
moneda estrangera, cal que hi consti, a més del
preu total en moneda nacional, l’import màxim d’a-
quella i la classe de divises de què es tracta. En
tot cas, els òrgans de contractació han de fer que
el preu dels contractes sigui l’adequat al mercat.

2. Es prohibeix el pagament ajornat del preu
en els contractes, llevat dels supòsits en què el sis-
tema de pagament s’estableixi mitjançant la moda-
litat d’arrendament financer o mitjançant el sistema
d’arrendament amb opció de compra, i en els casos
que una llei ho autoritzi de manera expressa.

3. El finançament dels contractes per l’Admi-
nistració s’ha d’ajustar al ritme requerit en l’exe-
cució de la prestació, i amb aquesta finalitat, l’òrgan
de contractació ha d’adoptar les mesures que siguin
necessàries en el moment de la programació de
les anualitats i durant el període d’execució.

4. El que estableix l’apartat 3 d’aquest article
no és aplicable en els contractes en què el paga-
ment s’estableixi mitjançant la modalitat d’arren-
dament financer o d’arrendament amb opció de
compra; en aquest cas, el límit màxim per al paga-
ment és de quatre anys a partir de l’adjudicació
del contracte, llevat que s’acordi un altre límit més
gran quan ho autoritzi el Consell de Ministres.»

Article 15.

Es fa una nova redacció de l’apartat 2:

«Article 15. Capacitat de les empreses.

2. La capacitat d’obrar dels empresaris que
siguin persones jurídiques s’acredita mitjançant
l’escriptura de constitució o modificació, si s’escau,
inscrita en el Registre mercantil, quan aquest requi-
sit sigui exigible d’acord amb la legislació mercantil
que li sigui aplicable. Si no ho és, l’acreditació de
la capacitat d’obrar s’ha de fer mitjançant l’escrip-
tura o el document de constitució, els estatuts o
l’acte fundacional, en què constin les normes per
les quals es regula la seva activitat, inscrits, si s’es-
cau, en el registre oficial corresponent. Quan es
tracti d’empresaris no espanyols d’estats membres
de la Comunitat Europea, cal acreditar-ne la ins-
cripció en un registre professional o comercial quan
aquest registre sigui exigit per la legislació de l’Estat
respectiu. Els altres empresaris estrangers han d’a-
creditar que tenen capacitat d’obrar amb un cer-
tificat expedit per l’ambaixada d’Espanya en l’Estat
corresponent.»

Article 16.

Es fa una nova redacció de la lletra b) de l’apartat 1:

«Article 16. Solvència econòmica i financera.

b) Si es tracta de persones jurídiques, presen-
tació dels comptes anuals o l’extracte d’aquests
comptes en cas que la publicació dels comptes
sigui obligatòria en els estats on les persones jurí-
diques estiguin establertes.»

Article 17.

Es fa una nova redacció de la lletra d):

«Article 17. Solvència tècnica en els contractes
d’obres.
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d) Declaració sobre els efectius personals mit-
jans anuals de l’empresa, indicant-hi, si s’escau, el
grau d’estabilitat en l’ocupació dels mateixos efec-
tius i la importància dels equips directius durant
els tres últims anys.»

Article 18.

Es fa una nova redacció de la lletra c).

«Article 18. Solvència tècnica en els contractes
de subministrament.

c) Indicació dels tècnics o de les unitats tèc-
niques, integrades o no en l’empresa, que parti-
cipen en el contracte, especialment dels encarre-
gats del control de qualitat, així com, si s’escau,
del grau d’estabilitat en l’ocupació del personal inte-
grat en l’empresa.»

Article 19.

Es fa una nova redacció de la lletra d).

«Article 19. Solvència tècnica o professional en
els altres contractes.

d) Una declaració que indiqui la mitjana anual
de personal, en què es faci esment, si s’escau, del
grau d’estabilitat en l’ocupació i la plantilla del per-
sonal directiu durant els últims tres anys.»

Article 20.

Es fa una nova redacció de les lletres a), d) i e):

«Article 20. Prohibicions de contractar.

a) Haver estat condemnades mitjançant sen-
tència ferma per delictes de falsedat, contra el patri-
moni i contra l’ordre socioeconòmic, suborn, mal-
versació, tràfic d’influències, revelació de secrets,
ús d’informació privilegiada, delictes contra la
hisenda pública i la Seguretat Social, delictes contra
els drets dels treballadors o per delictes relatius
al mercat i als consumidors. La prohibició de con-
tractar afecta les persones jurídiques els adminis-
tradors o els representants de les quals, vigent el
seu càrrec o la seva representació, estiguin en
aquesta situació per actuacions efectuades en nom
o a benefici d’aquestes persones jurídiques o en
què concorrin les condicions, les qualitats o les rela-
cions que requereixi la corresponent figura de delic-
te per ser-ne subjecte actiu.»

«d) Haver estat sancionades amb caràcter ferm
per infracció greu en matèria de disciplina de mer-
cat, en matèria professional o en matèria d’integra-
ció laboral de minusvàlids o molt greu en matèria
social, d’acord amb el que disposa la Llei 8/1988,
de 7 d’abril, sobre infraccions i sancions en l’ordre
social, o en matèria de seguretat i salut laboral, d’a-
cord amb el que disposa la Llei 31/1995, de 8
de novembre, sobre prevenció de riscos laborals.

e) Que la persona física o els administradors
de la persona jurídica estiguin inclosos en algun
dels supòsits de la Llei 12/1995, d’11 de maig,
d’incompatibilitats dels membres del Govern de la
Nació i dels alts càrrecs de l’Administració General
de l’Estat; de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, o que es tracti de qual-
sevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgà-
nica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general, en els termes que estableix la Llei esmen-
tada.

La prohibició també afecta els cònjuges, les per-
sones vinculades amb una relació anàloga de con-
vivència afectiva i els descendents de les persones
a què es refereix el paràgraf anterior, sempre que,
pel que fa a aquests últims, aquestes persones en
tinguin la representació legal.

Les disposicions a què es refereix aquest apartat
són aplicables a les comunitats autònomes i a les
entitats locals en els termes que els siguin apli-
cables, respectivament.»

Article 21.

Es fa una nova redacció de l’apartat 1:

«Article 21. Procediment per a la seva declaració
i efectes.

1. Les prohibicions de contractar que contenen
les lletres b), e), f), i), j) i k) de l’article anterior
les aprecien de manera automàtica els òrgans de
contractació i subsisteixen mentre hi concorrin les
circumstàncies que les determinen en cada cas.

La prohibició de contractar per les causes que
preveu la lletra a) de l’article anterior, l’aprecien
de manera automàtica els òrgans de contractació.
No obstant això, l’abast de la prohibició s’ha de
determinar en el procediment que, d’acord amb
el que disposen els apartats 2 i 3 d’aquest article,
s’ha d’instruir necessàriament.

En els altres supòsits, la prohibició de contractar
requereix la seva declaració prèvia mitjançant un
procediment, la resolució del qual fixa expressa-
ment l’Administració a la qual afecti i la seva durada.

La declaració de la prohibició per contractar en
els supòsits a què es refereixen les lletres a), d),
g), h) i j) de l’article anterior o la seva apreciació
en les causes de les lletres b), e) i f) produeix la
suspensió de les classificacions que hagin estat
concedides a les empreses durant el termini de
durada de la prohibició o mentre subsisteixi la causa
que en determini l’apreciació, i, en conseqüència,
no és procedent la tramitació de l’expedient a què
fa referència l’article 34.1.»

Article 23.

Es fa una nova redacció dels apartats 1 i 2:

«Article 23. Empreses estrangeres no comunitàries.

1. Les persones físiques o jurídiques d’estats
que no pertanyin a la Comunitat Europea, a més
d’acreditar que tenen plena capacitat per contractar
i obligar-se d’acord amb la legislació del seu Estat
i la seva solvència econòmica i financera, tècnica
o professional, han de justificar, mitjançant un infor-
me de la respectiva representació diplomàtica espa-
nyola, que s’ha d’adjuntar a la documentació que
es presenti, que l’Estat de procedència de l’empresa
estrangera admet, al seu torn, la participació d’em-
preses espanyoles en la contractació amb l’Admi-
nistració, de manera substancialment anàloga.

En els contractes d’obres, de subministrament,
de consultoria i assistència i de serveis, d’una quan-
tia igual o superior a la que assenyalen els arti-
cles 135.1, 178.2 i 204.2, s’ha de prescindir de
l’informe sobre reciprocitat a què es refereix l’a-
partat anterior en relació amb les empreses d’estats
signataris de l’Acord sobre contractació pública de
l’Organització Mundial de Comerç.

2. Si es tracta de contractes d’obres, també
cal que aquestes empreses tinguin oberta una
sucursal a Espanya, amb designació d’apoderats
o representants per a les seves operacions i que
estiguin inscrites en el Registre mercantil.»
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Article 24.

Es fa una nova redacció de l’apartat 1:

«Article 24. Unions d’empresaris.

1. L’Administració pot contractar amb unions
d’empresaris que es constitueixin temporalment a
aquest efecte, i no és necessari formalitzar-les en
una escriptura pública fins que s’hagi fet l’adjudi-
cació al seu favor.

Aquests empresaris queden obligats solidària-
ment davant l’Administració i han de nomenar un
representant o un apoderat únic de la unió amb
poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que derivin del contracte fins que
aquest s’extingeixi, sens perjudici de l’existència de
poders mancomunats que puguin atorgar per a
cobraments i pagaments d’una quantia significa-
tiva.

La durada de les unions temporals d’empresaris
ha de ser coincident amb la del contracte fins que
s’extingeixi.»

Article 25.

Es fa una nova redacció de l’apartat 1:

«Article 25. Supòsits de classificació.

1. Per contractar amb les administracions
públiques l’execució de contractes d’obres o de
contractes de serveis als quals es refereix l’arti-
cle 197.3, excepte els compresos en les catego-
ries 6 i 21 de l’article 207 i, els compresos en
la categoria 26 del mateix article, els contractes
que tinguin com a objecte la creació i la interpre-
tació artística i literària i els d’espectacles, en amb-
dós casos per un pressupost igual o superior a
20.000.000 de pessetes, és requisit indispensable
que l’empresari hagi obtingut prèviament la clas-
sificació corresponent. Aquest requisit també ha
de ser exigit al cessionari d’un contracte en cas
que hagi estat exigit al cedent.

Per un reial decret es pot exceptuar la classi-
ficació per a determinats grups i subgrups dels con-
tractes d’obres i de serveis en què aquest requisit
sigui exigible o acordar l’exigència de classificació
en grups i subgrups dels contractes d’obres, con-
sultoria i assistència i serveis, quan, segons les dis-
posicions vigents, aquest requisit no sigui exigible
tenint en compte les circumstàncies especials que
concorrin en els grups i subgrups.

El límit que estableix el paràgraf primer d’aquest
apartat pot ser elevat o disminuït per cada tipus
de contracte pel ministre d’Economia i Hisenda,
amb l’audiència prèvia de les comunitats autòno-
mes d’acord amb les exigències de la conjuntura
econòmica.»

Article 26.

Se suprimeix l’apartat 1, i els apartats 2 i 3 passen
a figurar com a apartats 1 i 2, respectivament.

Article 28.

Queda sense contingut.

Article 29.

Se suprimeix el segon incís de l’apartat 1 i es fa una
nova redacció dels apartats 2, 3 i 4.

«Article 29. Competència per a la classificació.

1. Els acords sobre classificació i revisió de
classificacions, els adopta la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa del Ministeri d’Econo-
mia i Hisenda, per mitjà de comissions classifica-
dores que, per delegació permanent de la Junta,
entenen en tots els expedients relacionats amb la
classificació de les empreses; aquests acords pro-
dueixen efectes davant de qualsevol òrgan de con-
tractació. Les comissions classificadores, la com-
posició de les quals s’ha de determinar per regla-
ment, estan integrades pels representants de l’Ad-
ministració i de les organitzacions empresarials més
representatives en els diferents sectors afectats per
la contractació administrativa.

2. Els acords de classificació i revisió adoptats
per la Junta Consultiva de Contractació Adminis-
trativa poden ser objecte de recurs d’alçada davant
el ministre d’Economia i Hisenda.

3. Els acords sobre classificació i revisió de
classificacions per als contractes que subscriguin
els òrgans de contractació de les comunitats autò-
nomes, els seus organismes autònoms i altres enti-
tats públiques els poden adoptar els òrgans corres-
ponents de les comunitats, pel que fa a les empre-
ses domiciliades en el territori de la comunitat, que
han d’aplicar les mateixes regles i criteris que esta-
bleixen aquesta Llei i les seves disposicions de
desplegament.

Perquè aquests acords tinguin efectes davant
òrgans de contractació de l’Administració General
de l’Estat o de comunitats autònomes diferents de
les que els adopta, han de ser objecte d’inscripció
en el Registre oficial d’empreses classificades a què
es refereix l’apartat 1 de l’article 35.

4. En relació amb els contractes que subscri-
guin els òrgans de contractació de les entitats
locals, els seus organismes autònoms i altres enti-
tats públiques, tenen efecte les classificacions acor-
dades per la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa del Ministeri d’Economia i Hisenda,
per la comunitat autònoma respectiva o per una
altra comunitat autònoma, sempre que, en aquest
últim cas, s’hagi efectuat la inscripció a què es refe-
reix l’apartat anterior en el Registre oficial d’em-
preses classificades.»

Article 30.

Es fa una nova redacció de l’article 30, de la manera
següent:

«Article 30. Durada i revisió de les classificacions.

La classificació de les empreses s’ha d’acordar
pel termini de dos anys i s’ha de fer en funció dels
elements personals, materials, econòmics i tècnics
de què disposin en funció de l’activitat en què la
so�icitin i, si s’escau, de l’experiència en tasques
dutes a terme directament en l’últim quinquenni.

Les classificacions acordades són revisables a
petició dels interessats o d’ofici per l’Administració
quan deixin de ser actuals les bases preses per
establir-les.»

Article 35.

Es modifica el títol de l’article, se’n fa una nova redac-
ció i s’hi afegeixen dos nous apartats 3 i 4:

«Article 35. Registre oficial d’empreses classificades.

1. El Registre oficial d’empreses classificades
depèn del Ministeri d’Economia i Hisenda. L’accés
al Registre és públic.
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Porta aquest Registre la Junta Consultiva de Con-
tractació Administrativa i s’hi han d’inscriure tots
els empresaris que hagin estat classificats per la
Junta amb les finalitats que estableix aquesta Llei.

En la inscripció, hi ha de constar el contingut
de la classificació, i també totes les incidències que
es produeixin durant la seva vigència.

2. Les comunitats autònomes també poden
crear els seus propis registres oficials d’empreses
classificades.

3. Als efectes del que preveu l’apartat 3 de
l’article 29, les comunitats autònomes que vulguin
donar efecte general als seus acords de classifi-
cació i revisió de les classificacions han de remetre
els expedients respectius en la Comissió de Clas-
sificació que correspongui de la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa que, pel procedi-
ment i dins el termini que s’estableixi per reglament,
ha de dictar un acord sobre la seva inscripció o
denegació que ha de ser notificat a l’empresa i
a la comunitat autònoma.

El desplegament reglamentari a què es refereix
el paràgraf anterior ha d’establir, amb caràcter previ
a l’adopció de l’acord denegatori per la Comissió
de Classificació de la Junta Consultiva de Contrac-
tació Administrativa, un tràmit específic perquè la
comunitat autònoma pugui formular observacions
i aportar justificacions sobre l’acord de classificació
adoptat i que es pretén que tingui efectes davant
òrgans de contractació de l’Administració General
de l’Estat o de comunitats autònomes diferents.

L’acord denegatori de la Comissió de Classifi-
cació de la Junta Consultiva de Contractació Admi-
nistrativa no es pot basar, en cap cas, en motius
diferents al fet que la comunitat autònoma no hagi
aplicat les regles i els criteris a què es refereix l’a-
partat 3 de l’article 29.

4. El Registre oficial d’empreses classificades
dependent del Ministeri d’Economia i Hisenda i els
registres oficials d’empreses classificades de les
comunitats autònomes, en l’exercici de la seva acti-
vitat i en les seves relacions recíproques, han de
facilitar a les altres administracions la informació
que requereixin sobre el contingut dels registres.»

Article 36.

Es fa una nova redacció dels apartats 1, 3 i 4 i se
suprimeix l’apartat 2, de manera que els apartats 3, 4,
5, 6 i 7 passen a figurar com a apartats 2, 3, 4, 5 i 6,
respectivament; la redacció de l’article queda de la mane-
ra següent:

«Article 36. Garanties provisionals.

1. En els contractes compresos en aquesta Llei,
és requisit necessari per acudir als procediments
oberts o restringits d’una quantia igual o superior
a la fixada en els articles 135.1, 178.2 i 204.2,
segons el tipus de contracte de què es tracti, acre-
ditar la constitució prèvia, a disposició de l’òrgan
de contractació corresponent, d’una garantia pro-
visional equivalent al 2 per 100 del pressupost del
contracte, entès com a tal l’establert per l’Admi-
nistració com a base de la licitació, excepte en cas
que no s’hagi fet la fixació prèvia del pressupost,
en què l’ha de determinar estimativament l’òrgan
de contractació. La garantia ha de ser constituïda:

a) En metà�ic o en valors públics o privats, amb
subjecció, en cada cas, a les condicions establertes
per reglament. El metà�ic, els valors o els certificats
corresponents s’han de dipositar a la Caixa General
de Dipòsits o en les seves sucursals o en les caixes

o establiments públics equivalents de les comu-
nitats autònomes o entitats locals en la forma i
amb les condicions que s’estableixin per reglament.

b) Mitjançant un aval prestat, en la forma i les
condicions reglamentàries, per algun dels bancs,
les caixes d’estalvis, les cooperatives de crèdit, els
establiments financers de crèdit i les societats de
garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya
i presentat davant l’òrgan de contractació corres-
ponent.

c) Per un contracte d’assegurança de caució
subscrit en la forma i les condicions que s’esta-
bleixin per reglament, amb una entitat assegura-
dora autoritzada per operar en el ram de caució;
el certificat del contracte s’ha d’entregar a l’òrgan
de contractació corresponent.

En els contractes d’una quantia inferior a la que
assenyala aquest apartat, l’exigència d’una garantia
provisional és potestativa per a l’òrgan de contrac-
tació.

2. La garantia provisional s’ha de retornar als
interessats immediatament després de la proposta
d’adjudicació del contracte en els casos en què
la forma d’adjudicació sigui la subhasta o de l’ad-
judicació, quan la forma sigui per concurs. La garan-
tia ha de ser retinguda a l’empresari inclòs en la
proposta d’adjudicació o a l’adjudicatari i confis-
cada a les empreses que retirin injustificadament
la seva proposició abans de l’adjudicació.

3. En els supòsits de presumpció de temeritat,
a què es refereixen els articles 84.2, lletra b), i 87.3,
la garantia ha de ser retinguda als empresaris com-
presos en aquesta, així com al millor postor o al
que presenti l’oferta més avantatjosa dels que no
ho estiguin, fins que es dicti l’acord d’adjudicació.

4. En el cas que no es formalitzi el contracte
per causes imputables al contractista, cal atenir-se
al que disposa l’article 55.

5. En el procediment negociat, quan se so�iciti
l’oferta d’algun o alguns empresaris, sigui quina
sigui la quantia del contracte, l’òrgan de contrac-
tació pot exigir-los la constitució d’una garantia pro-
visional que produeix efectes fins al moment de
l’adjudicació.

6. La constitució de la garantia global a què
es refereix l’apartat 2 de l’article següent eximeix
de la constitució de la garantia provisional, atès
que la garantia global produeix els efectes inherents
a la provisional.»

Article 37.

Es fa una nova redacció dels apartats 1, 2, 3 i 4,
i s’hi afegeix un apartat 5, nou:

«Article 37. Garanties definitives, especials i com-
plementàries.

1. Els adjudicataris dels contractes que regula
aquesta Llei estan obligats a constituir una garantia
definitiva per l’import del 4 per 100 de l’import
d’adjudicació, a disposició de l’òrgan de contrac-
tació, qualsevol que hagi estat el procediment i
la forma d’adjudicació del contracte, que s’ha de
constituir:

a) En la mateixa classe de béns i en els esta-
bliments que assenyala l’apartat 1.a) de l’article
anterior.

b) Mitjançant un aval prestat en la forma i les
condicions reglamentàries, per les entitats que indi-
ca l’apartat 1.b) de l’article precedent i constituït
en els establiments que assenyala l’apartat 1.a) del
mateix article.
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c) Per contracte d’assegurança de caució subs-
crit en la forma i les condicions que es determinin
per reglament, amb les entitats indicades a l’apar-
tat 1.c) de l’article anterior, i cal lliurar la pòlissa
als establiments que assenyala l’apartat 1.a) del
mateix article.

Quan el preu del contracte es determini en funció
de preus unitaris, l’import de la garantia que s’ha
de constituir ha de ser del 4 per 100 del pressupost
base de licitació.

En els contractes privats és facultativa per a l’òr-
gan de contractació l’exigència de la garantia defi-
nitiva.

2. Alternativament al que estableix l’apartat
anterior, el contractista pot constituir una garantia
global amb referència a tots els contractes que
subscrigui amb una Administració pública o amb
un o diversos òrgans de contractació sense espe-
cificació singular per a cada contracte, en alguna
de les modalitats que preveuen les lletres b) i c)
de l’article 36.1.

La garantia global ha de ser dipositada a la Caixa
General de Dipòsits o a les seves sucursals enqua-
drades en les delegacions provincials d’Economia
i Hisenda o en les caixes o els establiments públics
equivalents de les comunitats autònomes o les enti-
tats locals contractants, segons l’Administració
davant la qual ha de tenir efecte.

La garantia global ha de respondre, en tots els
contractes que s’han de subscriure o subscrits amb
una Administració pública o amb un o diversos
òrgans de contractació, genèricament i permanent-
ment, del manteniment de les proposicions i de
la formalització del contracte, en el supòsit de
garantia provisional, fins al 2 per 100 del pres-
supost del contracte i en cas de garantia definitiva,
del compliment per part de l’adjudicatari de les obli-
gacions de tots els contractes fins al 4 per 100,
o el percentatge més gran que sigui procedent
segons aquesta Llei, de l’import d’adjudicació o del
pressupost base de licitació, quan el preu es deter-
mini en funció de preus unitaris, sens perjudici que
la indemnització per danys i perjudicis a favor de
l’Administració que, si s’escau, es pugui produir,
s’exerceixi sobre la resta de la garantia global.

La caixa o l’establiment corresponent, a efectes
de la constitució de garanties i a so�icitud dels
interessats, ha d’emetre un certificat comprensiu
de l’existència de la garantia global i de la seva
suficiència en el termini màxim de tres dies hàbils
des de la presentació de la so�icitud de l’interessat,
i s’ha d’immobilitzar l’import de la garantia que s’ha
de constituir. En cas de garanties provisionals, si
el so�icitant no resulta adjudicatari, s’ha de deixar
sense efecte la immobilització esmentada i, en cas
contrari, s’ha d’incrementar fins que cobreixi l’im-
port de la garantia definitiva, especial o comple-
mentària corresponent, sens perjudici del reajus-
tament a què hi hagi lloc en els termes de l’ar-
ticle 43 d’aquesta Llei. En cas de garanties defi-
nitives, una vegada produït el venciment del termini
de garantia i complert satisfactòriament el contrac-
te, o resolt sense culpa del contractista, s’ha d’a-
lliberar el saldo immobilitzat.

El que disposa aquest apartat s’entén sens per-
judici de les regles generals d’aquesta Llei quant
a responsabilitat de les garanties, cance�ació o
devolució en relació amb la immobilització o la con-
fiscació de l’import de les garanties respectives.

3. En casos especials, l’òrgan de contractació
pot establir en el plec de clàusules administratives
particulars que, a més a més de la garantia a què

es refereix l’apartat 1, se’n presti una d’addicional,
que no pot superar el 6 per 100 de l’import d’ad-
judicació del contracte, i es pot assolir una garantia
total de fins a un 10 per 100 de l’import esmentat.
Amb caràcter general, aquesta garantia té la con-
sideració de garantia definitiva.

4. En cas d’adjudicació a un empresari la pro-
posició del qual hagi estat inclosa inicialment en
presumpció de temeritat, a què es refereixen els
articles 84.2.b) i 87.3, l’òrgan de contractació ha
d’exigir al contractista la constitució d’una garantia
definitiva pel 20 per 100 de l’import d’adjudicació
o del pressupost base de licitació, quan el preu
es determini en funció de preus unitaris, que subs-
titueix la del 4 per 100 que preveu l’apartat 1,
sense que sigui aplicable el que disposa l’apartat
precedent i per a la cance�ació de la qual cal ate-
nir-se al que disposa l’article 48.4.

5. El plec de clàusules administratives particu-
lars també pot establir un sistema de garanties com-
plementàries, de fins a un 16 per 100 del preu
del contracte, en funció de la desviació a la baixa
de l’oferta seleccionada de la qual es defineixi com
a oferta mitjana i de l’aproximació d’aquella al llin-
dar a partir del qual les ofertes han de ser con-
siderades anormalment baixes.»

Article 38.

Es fa una nova redacció de l’article:

«Article 38. Garantia definitiva en determinats con-
tractes.

No obstant el que disposa l’article anterior, en
els contractes de consultoria i assistència, en els
de serveis i en els contractes administratius espe-
cials, la garantia definitiva pot ser dispensada quan
així es faci constar en el plec de clàusules admi-
nistratives particulars, i s’han de motivar en l’ex-
pedient de contractació les causes d’aquesta dis-
pensa.»

Article 40.

Es fa una nova redacció de la lletra b):

«Article 40. Excepcions a la constitució de garanties.

b) Aquells en què el contractista entregui
immediatament els béns consumibles o de fàcil
deteriorament abans del pagament del preu, llevat
que hi hagi un termini de garantia, i en els d’arren-
dament i les seves modalitats d’arrendament finan-
cer i arrendament amb opció de compra, sempre
que no vagin units al manteniment dels béns objec-
te del contracte.»

Article 42.

Es fa una nova redacció de l’apartat 1 i s’hi afegeix
un apartat 3, nou:

«Article 42. Constitució de garanties.

1. L’adjudicatari ha d’acreditar en el termini de
quinze dies, a comptar des que se li notifiqui l’ad-
judicació del contracte, la constitució de la garantia
definitiva. Si no es compleix aquest requisit per
causes imputables a l’adjudicatari, l’Administració
ha de declarar resolt el contracte.»



Suplement núm. 1 Dijous 20 gener 2000 33

«3. La garantia definitiva en els contractes de
consultoria i assistència, en els de serveis i en els
contractes administratius especials es pot portar
a terme en forma de retenció del preu.»

Article 43.

Es fa una nova redacció de l’article:

«Article 43. Reajustament de garanties.

Quan, com a conseqüència de la modificació del
contracte, el preu experimenti una variació, s’ha
de reajustar la garantia en el termini que assenyala
l’article anterior, a comptar de la data en què es
notifiqui a l’empresari l’acord de modificació, per-
què guardi la proporció deguda amb el preu del
contracte que resulti de la seva modificació.»

Article 44.

Es fa una nova redacció de l’article, i s’hi afegeix un
apartat 1, de manera que l’actual redacció de l’article
passa a constituir l’apartat 2:

«Article 44. Extensió de les garanties.

1. La garantia provisional respon del mante-
niment de les proposicions presentades pels lici-
tadors fins a l’adjudicació i de la proposició de l’ad-
judicatari fins a la formalització del contracte.»

Article 48.

Es fa una nova redacció de l’apartat 5:

«Article 48. Devolució i cance�ació de les garan-
ties definitives.

5. En els casos de les garanties constituïdes
a l’empara dels articles 37.4 i 84.5, una vegada
practicada la recepció del contracte, s’ha de subs-
tituir la garantia constituïda al seu moment per una
altra per l’import a què es refereix l’article 37.1,
que ha de ser cance�ada d’acord amb els apartats 1
i 4 del present article.»

Article 53.

Es fa una nova redacció de l’apartat 3:

«Article 53. Ordre per a l’establiment de prescrip-
cions tècniques i prohibicions.

3. En els contractes sotmesos a aquesta Llei,
no poden concórrer a les licitacions empreses que
hagin participat en l’elaboració de les especifica-
cions tècniques relatives a aquests contractes sem-
pre que la participació pugui provocar restriccions
a la lliure concurrència o suposar un tracte privi-
legiat respecte de la resta de les empreses licita-
dores.»

Article 57.

Es fa una nova redacció de l’article:

«Article 57. Contractes menors.

En els contractes menors, que es defineixen
exclusivament per la seva quantia d’acord amb els
articles 121, 177 i 202, la tramitació de l’expedient
només exigeix l’aprovació de la despesa i la incor-
poració de la factura corresponent que compleixi
els requisits establerts per reglament, i en el con-
tracte menor d’obres, a més a més, el pressupost
de les obres, sens perjudici de l’existència d’un pro-

jecte quan hi hagi normes específiques que ho
requereixin.

Aquests contractes no poden tenir una durada
superior a un any, ni ser objecte de pròrroga ni
de revisió de preus.»

Article 58.

Es fa una nova redacció de l’apartat 1:

«Article 58. Remissió de contractes al Tribunal de
Comptes.

1. Dins dels tres mesos següents a la forma-
lització del contracte, per a l’exercici de la funció
fiscalitzadora, l’òrgan de contractació ha de remetre
al Tribunal de Comptes o a l’òrgan de fiscalització
corresponent de la comunitat autònoma una còpia
certificada del document mitjançant el qual s’hagi
formalitzat el contracte, acompanyada d’un extrac-
te de l’expedient del qual derivi, sempre que la
quantia del contracte sigui superior a 100.000.000
de pessetes si es tracta d’obres i de gestió de ser-
veis públics; de 75.000.000 de pessetes si es tracta
de subministraments, i de 25.000.000 de pessetes,
en els de consultoria i assistència, en els de serveis
i en els contractes administratius especials.»

Article 60.

Es fa una nova redacció de l’apartat 3.b):

«Article 60. Prerrogatives de l’Administració.

3. b) Modificacions del contracte, quan la
quantia d’aquestes, aïlladament o conjuntament,
sigui superior al 20 per 100 del preu primitiu del
contracte i aquest sigui igual o superior a
1.000.000.000 de pessetes.»

Article 62.

Es fa una nova redacció de l’article:

«Article 62. Invalidesa dels contractes.

Els contractes que regula aquesta Llei són invà-
lids quan ho sigui algun dels seus actes preparatoris
o el d’adjudicació perquè hi concorre alguna de
les causes de dret administratiu o de dret civil a
què es refereixen els articles següents.»

Article 63.

Es fa una nova redacció de l’article:

«Article 63. Causes de nu�itat de dret adminis-
tratiu.

Són causes de nu�itat de dret administratiu les
següents:

a) Les que indica l’article 62.1 de la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

b) La falta de capacitat d’obrar o de la solvència
econòmica, financera, tècnica o professional, degu-
dament acreditada, o que l’adjudicatari estigui
inclòs en alguna de les prohibicions o incompa-
tibilitats que assenyala l’article 20 d’aquesta Llei.

c) La mancança o la insuficiència de crèdit, de
conformitat amb el que estableixen l’article 60 de
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la Llei general pressupostària i les altres normes
del mateix caràcter de les altres administracions
públiques subjectes a aquesta Llei, excepte els
supòsits d’emergència.»

Article 65.

Es fa una nova redacció de l’apartat 1:

«Article 65. Declaració de nu�itat.

1. La declaració de nu�itat dels contractes per
les causes que consten en els dos articles prece-
dents pot ser acordada per l’òrgan de contractació,
d’ofici o a instància dels interessats, d’acord amb
els requisits i els terminis que estableix l’article 102
de la Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.»

Article 68.

Es fa una nova redacció dels apartats 1 i 2, que inte-
gren l’article:

«Article 68. Expedient de contractació.

1. En els contractes l’adjudicació dels quals es
regeix per aquesta Llei, precedeix la tramitació de
l’expedient de contractació, que l’ha d’iniciar l’òrgan
de contractació justificant-ne la necessitat. S’han
d’incorporar a l’expedient el plec de clàusules admi-
nistratives particulars i el de prescripcions tècni-
ques particulars que hagin de regir el contracte,
i cal precisar el termini de durada del contracte
i, quan estigui prevista, de la possible pròrroga i
el seu abast que, en tot cas, ha de ser expressa,
sense que es pugui prorrogar el contracte per con-
sentiment tàcit de les parts.

2. A l’expedient s’han d’incorporar, sempre que
el contracte origini despeses per a l’Administració,
el certificat d’existència de crèdit o document que
legalment el substitueixi, la fiscalització de la Inter-
venció i l’aprovació de la despesa, excepte en el
cas excepcional que preveu l’article 86.a), en els
termes que estableixen la Llei general pressupos-
tària o les normes pressupostàries corresponents
de les altres administracions públiques subjectes
a aquesta Llei.»

Article 69.

Es modifica el títol de l’article i es fa una nova redacció
de l’apartat 3:

«Article 69. Fraccionament de l’objecte del con-
tracte.

3. Quan l’objecte admeti fraccionament, justi-
ficant-ho degudament en l’expedient, s’hi pot pre-
veure la realització independent de cada una de
les seves parts, mitjançant la seva divisió en lots,
sempre que aquestes siguin susceptibles d’utilit-
zació o d’aprofitament separat o així ho exigeixi
la naturalesa de l’objecte.»

Article 70.

Es fa una nova redacció de l’apartat 2:

«Article 70. Aprovació de l’expedient.

2. En els contractes el finançament dels quals
s’hagi de fer amb aportacions de procedència dife-
rent, encara que es tracti d’òrgans d’una mateixa
Administració pública, l’òrgan de contractació al
qual correspongui l’adjudicació del contracte ha de

tramitar un sol expedient, i s’hi ha d’acreditar la
plena disponibilitat de totes les aportacions i l’ordre
del seu abonament, incloent-hi una garantia per
a la seva efectivitat.»

Article 72.

Es fa una nova redacció de la lletra d) de l’apartat 2:

«Article 72. Tramitació urgent.

2. d) El termini d’inici de l’execució del con-
tracte no pot ser superior a dos mesos des de la
data d’adjudicació; si no és així, el contracte queda
resolt, excepte que l’endarreriment es degui a cau-
ses alienes a l’Administració contractant i al con-
tractista i així es faci constar en la resolució moti-
vada corresponent.»

Article 73.

Es fa una nova redacció de l’apartat 1:

«Article 73. Tramitació d’emergència.

1. Quan l’Administració hagi d’actuar de mane-
ra immediata a causa d’esdeveniments catastròfics,
de situacions que impliquin un perill greu o de
necessitats que afectin la defensa nacional, cal ate-
nir-se al règim excepcional següent:

a) L’òrgan de contractació competent, sense
obligació de tramitar expedient administratiu, pot
ordenar l’execució del que sigui necessari per posar
remei a l’esdeveniment produït, satisfer la neces-
sitat sobrevinguda o contractar lliurement el seu
objecte, en tot o en part, sense subjectar-se als
requisits formals que estableix aquesta Llei, fins
i tot el d’existència de crèdit suficient. A l’acord
corresponent, s’hi ha d’adjuntar la retenció de crèdit
oportuna o la documentació que justifiqui la ini-
ciació de l’expedient de modificació de crèdit. S’ha
de donar compte d’aquests acords, en el termini
màxim de seixanta dies, al Consell de Ministres
si es tracta de l’Administració General de l’Estat,
als seus organismes autònoms, les entitats gestores
i els serveis comuns de la Seguretat Social o altres
entitats públiques estatals.

b) Simultàniament, el Ministeri d’Economia i
Hisenda, si es tracta de l’Administració General de
l’Estat, o els representants legals dels organismes
autònoms i les entitats gestores i els serveis
comuns de la Seguretat Social, han d’autoritzar el
lliurament dels fons necessaris per fer front a les
despeses, amb caràcter de per justificar.

c) Executades les actuacions objecte d’aquest
règim excepcional, cal dur a terme els tràmits
necessaris per a la fiscalització i l’aprovació de la
despesa.»

Article 78.

Es fa una nova redacció de l’article:

«Article 78. Quantia dels contractes en relació
amb l’impost sobre el valor afegit.

Sempre que en el text d’aquesta Llei es faci a�u-
sió a l’import o la quantia dels contractes, s’entén
que en els contractes està inclòs l’impost sobre
el valor afegit, llevat que hi hagi una indicació
expressa en contra. Les referències a l’impost sobre
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el valor afegit s’han d’entendre efectuades a l’im-
post general indirecte canari o a l’impost sobre la
producció, els serveis i la importació, en els territoris
en què regeixin aquestes figures impositives.»

Article 79.

Es fa una nova redacció de l’apartat 2:

«Article 79. Publicitat de les licitacions.

2. En els procediments oberts, la publicació
s’ha de fer amb una antelació mínima de quinze
dies a l’assenyalat com a últim per a l’admissió
de proposicions. No obstant això, en els contractes
d’obres, aquest termini és de vint-i-sis dies.

En els procediments restringits, el termini és de
deu dies anteriors a l’últim per a la recepció de
les so�icituds de participació i el termini per a la
presentació de proposicions és de quinze dies des
de la data de l’enviament de la invitació escrita.

En els procediments negociats amb publicitat,
els terminis de recepció de so�icituds de partici-
pació han de coincidir amb els resultants pel que
fa a la data de l’enviament de l’anunci del contracte
a l’Oficina de Publicacions de la Comunitat Europea
i que s’especifiquen en els articles 140.2, 182.2
i 210.2.»

Article 80.

Es fa una nova redacció de l’apartat 2 i s’hi afegeix
un apartat 4, nou:

«Article 80. Proposicions dels interessats.

2. S’hi han d’adjuntar, en un sobre a part, els
documents següents:

a) Els que acreditin la personalitat jurídica de
l’empresari i, si s’escau, la seva representació.

b) Els que acreditin la classificació de l’empre-
sa, si s’escau, o justifiquin els requisits de la seva
solvència econòmica, financera i tècnica o profes-
sional i una declaració responsable de no estar
inclosa en la prohibició de contractar, d’acord amb
els articles 15 a 20.

La declaració responsable a què es refereix el
paràgraf anterior comprèn expressament la cir-
cumstància d’estar al corrent del compliment de
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, sens per-
judici que la justificació acreditativa d’aquest requi-
sit s’hagi d’exigir abans de l’adjudicació als que
hagin de resultar adjudicataris del contracte; a
aquest efecte, se’ls concedeix un termini màxim
de cinc dies hàbils.

c) El resguard acreditatiu de la garantia pro-
visional.

d) Per a les empreses estrangeres, la declaració
de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i els tri-
bunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes
les incidències que de manera directa o indirecta
puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’es-
cau, al fur jurisdiccional estranger que pugui corres-
pondre al licitador.»

«4. Si durant la tramitació dels procediments
oberts i restringits, i abans de l’adjudicació, es pro-
dueix l’extinció de la personalitat jurídica d’una
empresa licitadora o candidata per fusió, escissió
o per la transmissió del seu patrimoni empresarial,
succeeix en la seva posició en el procediment la
societat absorbent, la que resulti de la fusió, la bene-
ficiària de l’escissió o la que adquireixi el patrimoni,
sempre que compleixi les condicions de capacitat

i absència de prohibicions de contractar i acrediti
la solvència i classificació en les condicions que
exigeix el plec de clàusules administratives parti-
culars per poder participar en el procediment d’ad-
judicació.»

Article 81.

Es fa una nova redacció de l’article:

«Article 81. Proposicions simultànies.

En les licitacions, cada licitador no pot presentar
més d’una proposició, sens perjudici del que dis-
posa l’article 88 d’aquesta Llei sobre admissibilitat
de variants. Tampoc no pot subscriure cap proposta
en unió temporal amb altres si ho ha fet indivi-
dualment o figurar en més d’una unió temporal.
La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la no-
admissió de totes les propostes subscrites per ell.»

Article 82.

Es fa una nova redacció de l’apartat 1:

«Article 82. Mesa de contractació.

1. Excepte en els supòsits que preveu l’arti-
cle 12.4, l’òrgan de contractació per a l’adjudicació
dels contractes per procediment obert o restringit
ha d’estar assistit per una mesa constituïda per
un president, els vocals que es determinin per regla-
ment i un secretari designats per l’òrgan de con-
tractació, l’últim entre funcionaris del mateix òrgan
de contractació o, si no n’hi ha, entre el personal
al seu servei. En el procediment negociat, la cons-
titució de la mesa ha de ser potestativa per a l’òrgan
de contractació.

En l’Administració General de l’Estat, els seus
organismes autònoms i entitats gestores i serveis
comuns de la Seguretat Social, ha de figurar neces-
sàriament entre els vocals un funcionari d’entre els
quals tinguin atribuït, per llei o per reglament, l’as-
sessorament jurídic de l’òrgan de contractació i un
interventor.»

Article 84.

Es fa una nova redacció de la lletra b) de l’apartat 2,
de l’apartat 3 i de l’apartat 5.

«Article 84. Adjudicació i baixes temeràries.

b) Quan l’òrgan de contractació consideri fona-
mentadament que la proposició no pot ser com-
plerta com a conseqüència de baixes despropor-
cionades o temeràries. En aquests casos, s’ha de
so�icitar l’informe de la Junta Consultiva de Con-
tractació Administrativa quan les circumstàncies
concurrents així ho aconsellin.

La mesa de contractació ha de notificar aquella
circumstància als interessats i el termini indicat en
el paràgraf primer de l’apartat 1 d’aquest article
s’amplia al doble.

3. El caràcter desproporcionat o temerari de
les baixes s’aprecia d’acord amb els criteris objec-
tius que s’estableixin per reglament i la seva decla-
ració requereix la so�icitud d’informació prèvia a
tots els licitadors que hi són compresos suposa-
dament, com també l’assessorament tècnic del ser-
vei corresponent.

Als efectes del paràgraf anterior, no poden ser
considerades les diverses proposicions que formu-
lin individualment societats que pertanyin a un
mateix grup, en les condicions que es determinin
per reglament.»
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«5. Quan l’adjudicació es dugui a terme a favor
de l’empresari la proposició del qual hagi estat inclo-
sa inicialment en presumpció de temeritat, se li
ha d’exigir una garantia definitiva del 20 per 100
de l’import d’adjudicació, d’acord amb el que dis-
posa l’article 37.4.»

Article 86.

Es fa una nova redacció de la lletra b):

«Article 86. Supòsits d’aplicació del concurs.

b) Quan l’òrgan de contractació consideri que
la definició de la prestació aprovada per l’Admi-
nistració és susceptible de ser millorada per altres
solucions tècniques, que han de proposar els lici-
tadors mitjançant la presentació de variants, o per
reduccions en el termini d’execució.»

Article 87.

Es fa una nova redacció dels apartats 1 i 2, i s’hi
afegeixen els apartats 3 i 4, nous:

«Article 87. Criteris per a l’adjudicació del concurs.

1. Els plecs de clàusules administratives par-
ticulars del concurs han d’establir els criteris objec-
tius que han de servir de base per a l’adjudicació,
com ara el preu, la fórmula de revisió, si s’escau,
el termini d’execució o entrega, el cost d’utilització,
la qualitat, la rendibilitat, el valor tècnic, les carac-
terístiques estètiques o funcionals, la possibilitat
de recanvis, el manteniment, l’assistència tècnica,
el servei postvenda o altres de semblants, de con-
formitat als quals l’òrgan de contractació ha d’a-
cordar l’adjudicació.

2. Els criteris als quals es refereix l’apartat ante-
rior s’han d’indicar per ordre decreixent d’impor-
tància i per la ponderació que se’ls atribueixi, i
poden concretar la fase de valoració de les pro-
posicions en què han d’operar els criteris i, si s’es-
cau, el llindar mínim de puntuació que en la seva
aplicació pugui ser exigit al licitador per continuar
el procés selectiu.

3. En els contractes que s’adjudiquin per con-
curs poden constar en el plec de clàusules admi-
nistratives particulars els criteris objectius en funció
dels quals s’aprecia, si s’escau, que la proposició
no pot ser complerta com a conseqüència d’ofertes
desproporcionades o temeràries.

Si el preu ofert és un dels criteris objectius que
han de servir de base per a l’adjudicació, en el plec
de clàusules administratives particulars han de cons-
tar els límits que permetin apreciar, si s’escau, que
la proposició no pot ser complerta com a conseqüèn-
cia d’ofertes desproporcionades o temeràries.

4. En els casos que preveu l’apartat anterior,
cal atenir-se al que disposa, per a les subhastes,
l’article 84 pel que fa a la tramitació de les pro-
posicions i garantia a constituir, sense que les pro-
posicions de caràcter econòmic que formulin indi-
vidualment societats que pertanyin a un mateix
grup, en les condicions que determinin per regla-
ment, puguin ser considerades a efectes d’establir
el preu de referència per valorar les ofertes eco-
nòmiques i identificar les que s’han de considerar
desproporcionades o temeràries.»

Article 88.

Es fa una nova redacció de l’article:

«Article 88. Admissibilitat de variants.

1. L’òrgan de contractació només pot prendre
en consideració les variants o les alternatives que

ofereixin els licitadors quan el plec de clàusules
administratives particulars hagi previst expressa-
ment aquesta possibilitat. En aquest supòsit, el plec
ha de precisar sobre quins elements i en quines
condicions queda autoritzada la presentació de
variants o alternatives.

2. La circumstància d’autorització de variants
s’ha de fer constar, a més a més, en l’anunci de
licitació del contracte.»

Article 93.

Es modifica el títol de l’article, es fa una nova redacció
de l’apartat 2 i s’hi afegeix un apartat 3, nou:

«Article 93. Aplicació del procediment negociat.

2. Quan s’hagi constituït la mesa de contrac-
tació, aquesta ha d’elevar a l’òrgan de contractació
una proposta d’adjudicació, i és aplicable el que
disposa amb caràcter general l’article 82.

3. En el plec de clàusules administratives par-
ticulars s’han de determinar els aspectes econò-
mics i tècnics que, si s’escau, hagin de ser objecte
de negociació amb les empreses.

En tot cas, cal deixar constància a l’expedient
de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes
i de les raons per a la seva acceptació o rebuig
aplicades per l’òrgan de contractació.»

Article 94.

Es fa una nova redacció dels apartats 2 i 3:

«Article 94. Notificació i publicitat de les adjudicacions.

2. Quan l’import de l’adjudicació sigui igual o
superior a 10.000.000 de pessetes, s’ha de publicar
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» o en els respectius
diaris o butlletins oficials de les comunitats autònomes
i entitats locals, en un termini no superior a qua-
ranta-vuit dies a comptar de la data d’adjudicació del
contracte, un anunci en què es doni compte de l’ad-
judicació. A més a més, en els contractes subjectes
a publicitat obligatòria en el «Diari Oficial de les Comu-
nitats Europees» i en els de consultoria i assistència
i en els de serveis d’una quantia igual o superior
a la que preveu l’article 204.2, compresos en les
categories 17 a 27 de les esmentades a l’article 207,
s’ha d’enviar al diari oficial esmentat i al «Butlletí Ofi-
cial de l’Estat», en el mateix termini assenyalat, un
anunci en què es doni compte del resultat de la lici-
tació, sense que en aquests supòsits hi hagi la pos-
sibilitat de substituir la publicitat en el «Butlletí Oficial
de l’Estat» per la que les comunitats autònomes i
les entitats locals puguin fer en els seus diaris o but-
lletins oficials respectius.

3. Per als contractes de gestió de serveis
públics, la publicitat de les adjudicacions en el «But-
lletí Oficial de l’Estat» o en els respectius diaris o
butlletins oficials és obligatòria quan el pressupost
de despeses de primer establiment sigui igual o
superior a 10.000.000 de pessetes o el seu termini
de durada sigui superior a cinc anys.»

Article 95.

Es fa una nova redacció de l’article:

«Article 95. Efectes dels contractes.

Els efectes dels contractes administratius es
regeixen per aquesta Llei, les seves disposicions de
desplegament i els plecs de clàusules administratives
i de prescripcions tècniques, generals i particulars.»

Article 96.

Es fa una nova redacció dels apartats 3, 4 i 5, i s’hi
afegeix un nou apartat 6.
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«Article 96. Demora en l’execució o incompliment
de l’objecte del contracte.

3. Quan el contractista, per causes imputables
a ell, hagi incorregut en demora respecte al com-
pliment del termini total, l’Administració pot optar
indistintament per la resolució del contracte o per
la imposició de les sancions diàries en la proporció
d’1 per cada 5.000 pessetes del preu del contracte.

L’òrgan de contractació pot acordar la inclusió
en el plec de clàusules administratives particulars
d’unes sancions diferents a les esmentades en el
paràgraf anterior quan, atenent les característiques
especials del contracte, es consideri necessari per
a la seva correcta execució i així es justifiqui en
l’expedient.

4. Cada vegada que les sancions per demora
arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del
contracte, l’òrgan de contractació està facultat per
resoldre el contracte o acordar-ne la continuïtat de
l’execució amb imposició de noves sancions.

5. L’Administració té la mateixa facultat a què
es refereix l’apartat anterior respecte a l’incompli-
ment, per part del contractista, dels terminis par-
cials, quan s’hagi previst en el plec de clàusules
administratives particulars o quan la demora en el
compliment d’aquells faci presumir raonablement
la impossibilitat del compliment del termini total.

6. Quan el contractista, per causes imputables
a ell, hagi incomplert l’execució parcial de les pres-
tacions que defineix el contracte, l’Administració
pot optar, indistintament, per resoldre’l o per impo-
sar les sancions que, per a aquests supòsits, deter-
mini el plec de clàusules administratives particu-
lars.»

Article 100.

Es fa una nova redacció dels apartats 2 i 4, i s’hi
afegeix un nou apartat 7:

«Article 100. Pagament del preu.

2. El pagament del preu es pot fer de manera
total o parcial mitjançant abonaments a compte.»

«4. L’Administració té l’obligació d’abonar el
preu dins dels dos mesos següents a la data de
l’expedició de les certificacions d’obres o dels
corresponents documents que acreditin la realit-
zació total o parcial del contracte, sens perjudici
del termini especial que estableix l’apartat 4 de
l’article 111, i si es demora ha d’abonar al con-
tractista, a partir del compliment d’aquest termini
de dos mesos, l’interès legal dels diners incremen-
tat en 1,5 punts, de les quantitats degudes.»

«7. Sens perjudici del que estableixen les nor-
mes tributàries i de la Seguretat Social, els abo-
naments a compte que siguin procedents per l’exe-
cució del contracte només poden ser embargats
en els supòsits següents:

a) Per al pagament dels salaris meritats pel per-
sonal del contractista en l’execució del contracte
i de les quotes socials que en deriven.

b) Per al pagament de les obligacions contretes
pel contractista amb els subcontractistes i submi-
nistradors referides a l’execució del contracte.»

Article 102.

S’hi afegeix un apartat 3, nou:

«Article 102. Modificacions dels contractes.

3. En les modificacions dels contractes, encara
que siguin successives, que impliquin aïlladament

o conjuntament alteracions en una quantia igual
o superior al 10 per 100 del preu primitiu del con-
tracte, sempre que aquest sigui igual o superior
a 1.000.000.000 de pessetes amb exclusió de l’im-
post sobre el valor afegit, és preceptiu, a més a
més de l’informe a què es refereix l’apartat 2 de
l’article 60 i de la fiscalització prèvia en els termes
de l’apartat 2.g) de l’article 11, l’informe de con-
tingut pressupostari de la Direcció General de Pres-
supostos del Ministeri d’Economia i Hisenda. A
aquest efecte, els òrgans de contractació han de
remetre l’expedient corresponent a la modificació
proposada, al qual s’han d’incorporar els docu-
ments següents:

a) Una memòria explicativa subscrita pel direc-
tor facultatiu de l’obra que justifiqui la desviació
produïda que motiva la modificació, fent constar
les circumstàncies no previstes en l’aprovació del
plec de prescripcions tècniques i, si s’escau, en el
projecte corresponent, document que ha de ser
expedit en els contractes diferents dels d’obres pel
servei encarregat de la direcció i l’execució de les
prestacions contractades.

b) Justificació de la improcedència de la con-
vocatòria d’una nova licitació per les unitats o les
prestacions constitutives de la modificació.

c) En els contractes d’obres, informe de l’O-
ficina de Supervisió de Projectes sobre l’adequació
de la modificació proposada.

La Direcció General de Pressupostos ha d’emetre
el seu informe en el termini de quinze dies hàbils.

El que estableix aquest apartat també és apli-
cable en les modificacions que consisteixin en la
substitució d’unitats objecte del contracte per uni-
tats noves en contractes l’import d’adjudicació dels
quals sigui igual o superior a 1.000.000.000 de
pessetes i les modificacions afectin el 30 per 100
o més del preu primitiu del contracte, amb exclusió
de l’impost sobre el valor afegit, amb independència
de les repercussions pressupostàries a què donin
lloc les modificacions.»

Article 104.

Es modifica el títol de l’article i es fa una nova redacció
dels apartats 1 i 2:

«Article 104. Revisió de preus.

1. La revisió de preus en els contractes que
regula aquesta Llei ha de tenir lloc en els termes
que estableix aquest títol quan el contracte s’hagi
executat en el 20 per 100 de l’import i hagi trans-
corregut un any des de l’adjudicació, de manera
que ni el percentatge del 20 per 100, ni el primer
any d’execució, a comptar des de l’adjudicació
esmentada, poden ser objecte de revisió.

2. En cap cas no pot tenir lloc la revisió de
preus en els contractes el pagament dels quals es
concerti mitjançant el sistema d’arrendament finan-
cer o d’arrendament amb opció a compra a què
es refereix l’article 14, ni en els contractes menors.»

Article 105.

Es modifica el títol de l’article, es fa una nova redacció
dels apartats 2 i 3, i s’hi afegeix un nou apartat 4:

«Article 105. Sistema de revisió de preus.

2. Les fórmules tipus han de reflectir la par-
ticipació en el preu del contracte de la mà d’obra
i dels elements bàsics.
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Aquestes fórmules han de ser publicades en el
«Butlletí Oficial de l’Estat» i són revisables cada dos
anys, com a mínim. D’entre les fórmules tipus, l’òr-
gan de contractació, en el plec de clàusules admi-
nistratives particulars, ha de determinar les que con-
sideri més adequades al contracte respectiu, sens
perjudici que, si cap d’aquestes coincideix amb les
característiques del contracte, es proposin les fór-
mules especials, que també han de ser aprovades
pel Consell de Ministres.

3. L’índex o la fórmula de revisió aplicats al
contracte és invariable durant la vigència del con-
tracte i determina la revisió de preus en cada data
pel que fa a la data final de termini de presentació
d’ofertes en la subhasta i en el concurs i la de
l’adjudicació en el procediment negociat.

4. La comissió delegada del govern per a afers
econòmics ha d’aprovar els índexs mensuals de
preus, que han de ser publicats en el ‘‘Butlletí Oficial
de l’Estat’’.

Els índexs han de reflectir les osci�acions reals
del mercat i poden ser únics per a tot el territori
nacional o poden ser determinats per zones geo-
gràfiques.»

Article 106.

Es fa una nova redacció de l’article 106:

«Article 106. Índexs de preus.

Les fórmules de revisió serveixen per calcular,
mitjançant l’aplicació d’índexs de preus, els coe-
ficients de revisió en cada data respecte a la data
i els períodes que determina l’article 105.3, i els
resultats s’apliquen als imports líquids de les pres-
tacions efectuades que tinguin dret a revisió.»

Article 111.

Es fa una nova redacció de l’apartat 2 i s’hi afegeix
un apartat 4, nou:

«Article 111. Compliment dels contractes i recepció.

2. En tot cas, la constatació exigeix per part
de l’Administració un acte formal i positiu de recep-
ció o conformitat dins del mes següent que s’hagi
produït l’entrega o la realització de l’objecte del
contracte, o en el termini que determini el plec
de clàusules administratives particulars per raó de
les característiques de l’objecte del contracte. A
la Intervenció de l’Administració corresponent se
li ha de comunicar, quan sigui preceptiu, l’acte per
a la seva assistència potestativa en les funcions
de comprovació de la inversió.»

«4. Excepte en els contractes d’obres, que es
regeixen pel que disposa l’article 147.3, dins el
termini d’un mes, a comptar de la data de l’acta
de recepció, s’ha d’acordar, si s’escau, i ser noti-
ficada al contractista la liquidació corresponent del
contracte i abonar-li el saldo resultant. Si es pro-
dueix demora en el pagament del saldo de liqui-
dació, el contractista té dret a percebre l’interès
legal dels diners incrementat en 1,5 punts, a partir
dels dos mesos següents a la liquidació.»

Article 113.

Es fa una nova redacció dels apartats 2 i 6:

«Article 113. Aplicació de les causes de resolució.

2. La declaració de fallida, de concurs de cre-
ditors, d’insolvent o de fallit en qualsevol proce-
diment origina sempre la resolució del contracte.

En els altres casos de resolució del contracte,
el dret d’exercir-la és potestatiu per a la part a la
qual no li sigui imputable la circumstància que hagi
donat lloc a la resolució, sens perjudici que en els
supòsits de modificacions en més del 20 per 100
que preveuen els articles 150.e), 193.c) i 214.c)
l’Administració també pugui instar la resolució.»

«6. En els supòsits d’escissió, aportació o trans-
missió d’empreses o branques d’empresa el con-
tracte continua amb l’entitat resultant o beneficiària
que queda subrogada en els drets i les obligacions
que en dimanen, sempre que l’entitat resultant o
beneficiària mantingui la solvència exigida quan se
n’acordi l’adjudicació.»

Article 115.

Es fa una nova redacció de la lletra c) de l’apartat 2:

«Article 115. Cessió dels contractes.

c) Que el cessionari tingui capacitat per con-
tractar amb l’Administració i la solvència exigible
d’acord amb els articles 15 a 20, i ha d’estar degu-
dament classificat si aquest requisit ha estat exigit
al cedent.»

Article 116.

Es fa una nova redacció de la lletra b) de l’apartat 2
i de l’apartat 4:

«Article 116. Subcontractació.

2. b) Que les prestacions parcials que l’adju-
dicatari subcontracti amb tercers no excedeixin el
percentatge, superior al 50 per 100 de l’import
d’adjudicació, que fixi el plec de clàusules admi-
nistratives particulars. En cas que aquesta previsió
no figuri en el plec, el contractista pot subcontractar
fins a un percentatge que no excedeixi el 50 per
100 de l’import d’adjudicació.»

«4. En cap cas el contractista no pot concertar
l’execució parcial del contracte amb persones inha-
bilitades per contractar d’acord amb l’ordenament
jurídic o compreses en algun dels supòsits de l’ar-
ticle 20, excepte la seva lletra k), aquesta Llei o
que estiguin incloses en la suspensió de classifi-
cacions.»

Article 116 bis.

S’hi afegeix un article nou amb el número 116 bis:

«Article 116 bis. Pagaments a subcontractistes
i subministradors.

La subscripció de subcontractes i de contractes
de subministraments derivats d’un contracte admi-
nistratiu ha de complir els requisits següents:

1. El contractista s’obliga a pagar als subcon-
tractistes o els subministradors el preu pactat en
els terminis i les condicions que s’indiquen a con-
tinuació.

2. Els terminis fixats han de ser determinats
des de la data d’aprovació pel contractista principal
de la factura emesa pel subcontractista o el sub-
ministrador, i cal indicar-ne la seva data i el període
a què correspongui.

3. L’aprovació o la conformitat s’ha d’atorgar
en el termini màxim de 30 dies des de la presen-
tació de la factura. Dins el mateix termini, s’han
de formular, si s’escau, els motius de disconformitat
amb la factura.

4. Llevat del que disposa l’apartat 5 següent,
el contractista ha d’abonar les factures en el termini
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de 60 dies des de la seva conformitat amb les
factures. En cas de demora en el pagament, el sub-
contractista o el subministrador té dret al cobra-
ment d’interessos. El tipus d’interès que s’aplica
a les quantitats degudes és el legal del diner, incre-
mentat en 1,5 punts.

5. Quan el termini de pagament es convingui
més enllà dels 60 dies establerts en el número
anterior, aquest pagament s’instrumenta mitjan-
çant un document que comporti l’acció canviària;
i quan el termini de pagament superi els 120 dies,
a més a més, el contractista o el subministrador
pot exigir que el pagament es garanteixi mitjançant
un aval.

Els subcontractes i els contractes de subminis-
traments a què es refereix el paràgraf anterior
tenen, en tot cas, naturalesa privada.»

Article 117.

S’hi afegeix un apartat 5, nou:

«Article 117. Contractes subscrits a l’estranger.

5. En els contractes que siguin conseqüència
de l’aplicació de les disposicions de l’article 223
del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea que
subscrigui el Ministeri de Defensa amb empreses
estrangeres, així com els que es requereixin per
al compliment de missions de pau en les quals
participin les Forces Armades espanyoles, que es
duguin a terme i s’executin a l’estranger, la for-
malització d’aquests contractes correspon al minis-
tre de Defensa.»

Article 122.

Es fa una nova redacció de l’article:

«Article 122. Projecte d’obres.

L’adjudicació d’un contracte d’obres requereix
l’elaboració, la supervisió, si s’escau, l’aprovació i
el replantejament previs del projecte corresponent
que ha de definir amb precisió l’objecte del con-
tracte.

En el cas d’adjudicació conjunta del projecte i
l’obra, l’execució de l’obra queda condicionada a
la supervisió, l’aprovació i el replantejament del pro-
jecte per l’Administració.»

Article 124.

Es modifica el títol de l’article, es fa una nova redacció
de l’apartat 1 i s’hi afegeix un apartat 5, nou:

«Article 124. Contingut dels projectes i respon-
sabilitat derivada de la seva elaboració.

1. Els projectes d’obres han de comprendre,
com a mínim:

a) Una memòria en què es descrigui l’objecte
de les obres, que ha de recollir els antecedents
i la situació prèvia a les obres, les necessitats a
satisfer i la justificació de la solució adoptada, i
s’hi han de detallar els factors de qualsevol ordre
que cal tenir en compte.

b) Els plans de conjunt i de detall necessaris
perquè l’obra quedi perfectament definida, així com
els que delimitin l’ocupació de terrenys i la restitució
de servituds i altres drets reals, si s’escau, i serveis
afectats per la seva execució.

c) El plec de prescripcions tècniques particulars
on es fa la descripció de les obres i on es regula
l’execució, on hi ha de constar la manera com s’ha
de portar a terme l’execució, el mesurament de

les unitats executades i el control de qualitat i de
les obligacions d’ordre tècnic que corresponguin
al contractista.

d) Un pressupost, integrat per diversos de par-
cials o no, on hi ha de constar els preus unitaris
i els descompostos, si s’escau, l’estat dels mesu-
raments i els detalls necessaris per a la seva valo-
ració.

e) Un programa de desenvolupament de les
tasques o del pla d’obra de caràcter indicatiu, amb
previsió, si s’escau, del temps i el cost.

f) Les referències de qualsevol mena en què
s’ha de fonamentar el replantejament de l’obra.

g) Tota la documentació que estigui prevista
en normes de caràcter legal o reglamentari.

h) L’estudi de seguretat i salut o, si s’escau,
l’estudi bàsic de seguretat i salut, en els termes
que preveuen les normes de seguretat i salut en
les obres.»

«5. Quan l’elaboració del projecte hagi estat
contractada íntegrament per l’Administració, d’a-
cord amb l’article 197.2.a), l’autor o els autors
incorren en responsabilitat en els termes que esta-
bleixen els articles 217 a 219. En cas que la pres-
tació es porti a terme en co�aboració amb l’Ad-
ministració i sota la seva supervisió, d’acord amb
l’article 197.2.b), les responsabilitats es limiten a
l’àmbit de la co�aboració.»

Article 125.

Es fa una nova redacció de l’article 125, que queda
dividit en cinc apartats:

«Article 125. Presentació del projecte per l’em-
presari.

1. La contractació conjunta d’elaboració del
projecte i execució de les obres corresponents té
caràcter excepcional i només es pot aplicar en els
supòsits següents:

a) Quan el sistema constructiu pugui ser deter-
minant de les característiques essencials del pro-
jecte.

b) Quan les característiques de les obres per-
metin anticipar diversos tractaments de traçat, dis-
seny i pressupost.

2. En tot cas, la licitació d’aquest tipus de con-
tracte requereix que l’Administració redacti prèvia-
ment el avantprojecte corresponent o un document
similar i únic, quan per causes justificades sigui
convenient per a l’interès públic, es pot limitar a
redactar les bases tècniques a què s’ha d’ajustar
el projecte.

3. El contractista ha de presentar el projecte
a l’òrgan de contractació per a la seva supervisió,
l’aprovació i el replantejament. Si l’Administració
observa defectes o referències de preus inadequats
en el projecte rebut, ha de requerir-ne l’esmena
del contractista, en els termes de l’article 217, fins
que, feta una nova supervisió, aprovació i replan-
tejament del projecte, es pugui iniciar l’execució
d’obra. En cas que l’òrgan de contractació i el con-
tractista no arribin a un acord sobre els preus, el
contractista queda exonerat d’executar les obres,
sense cap altre dret davant l’òrgan de contractació
que el pagament de les tasques de redacció del
projecte corresponent.

4. En els casos a què es refereix aquest article,
l’ordre d’iniciació de l’expedient i la reserva de crèdit
corresponent fixen l’import estimat màxim que el
futur contracte pot assolir. No obstant això, no es
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pot fiscalitzar la despesa, aprovar-la ni adquirir el
compromís generat pel contracte, fins que no es
conegui l’import i les condicions del contracte d’a-
cord amb la proposició seleccionada, circumstàn-
cies que han de constar en el plec de clàusules
administratives particulars corresponents.

5. Quan es tracti de l’elaboració d’un projecte
d’obres singulars d’infraestructures hidràuliques o
de transport que tinguin una entitat o una com-
plexitat que no permeti establir l’import estimatiu
de la realització de les obres, la previsió del preu
màxim a què es refereix l’apartat anterior s’ha de
limitar exclusivament al projecte. L’execució de l’o-
bra queda supeditada a l’estudi, per part de l’Ad-
ministració, de la viabilitat del finançament i a la
tramitació de l’expedient de despesa corresponent.
En cas que l’Administració renunciï a l’execució de
l’obra o no es pronunciï en el termini de tres mesos,
llevat que el plec de clàusules administratives par-
ticulars n’estableixi un altre de més gran, el con-
tractista té dret al pagament del preu del projecte
incrementat en el 5 per 100 com a compensació.»

Article 128.

Es fa una nova redacció de l’article 128:

«Article 128. Supervisió de projectes.

Abans de l’aprovació del projecte, quan sigui d’u-
na quantia igual o superior a 50.000.000 de pes-
setes, els òrgans de contractació han de so�icitar
un informe de les corresponents oficines o unitats
de supervisió dels projectes encarregades de veri-
ficar que s’han tingut en compte les disposicions
generals de caràcter legal o reglamentari, així com
la normativa tècnica que sigui aplicable per a cada
tipus de projecte. La responsabilitat per la seva apli-
cació incorrecta en els diferents estudis i càlculs
s’exigeix d’acord amb el que disposa l’article 124.5.
En els projectes que siguin d’una quantia inferior
a l’assenyalada, l’informe té caràcter facultatiu, lle-
vat que es tracti d’obres que afectin l’estabilitat,
la seguretat o l’estanquitat de l’obra; en aquests
casos, l’informe de supervisió també és preceptiu.»

Article 129.

Es modifica el títol de l’article, es fa una nova redacció
de l’apartat 1 i s’hi afegeixen dos apartats nous que
figuren com a apartats 2 i 3, respectivament, de manera
que l’apartat 2 actual passa a constituir l’apartat 4:

«Article 129. Replantejament del projecte.

1. Aprovat el projecte i prèviament a la tra-
mitació de l’expedient de contractació de l’obra,
se n’ha de fer el replantejament, el qual consisteix
a comprovar la realitat geomètrica de l’obra i la
disponibilitat dels terrenys necessaris per a la seva
execució normal, que és requisit indispensable per
a l’adjudicació en tots els procediments. Així
mateix, s’han de comprovar tots els supòsits que
figuren en el projecte elaborat i siguin bàsics per
al contracte que s’ha de subscriure.

2. En la tramitació dels expedients de contrac-
tació referents a obres d’infraestructures hidràuli-
ques, de transport i de carreteres, es dispensa del
requisit previ de disponibilitat dels terrenys, per bé
que l’ocupació efectiva dels expedients ha d’estar
precedida per la formalització de l’acta d’ocupació.

3. En els casos de cessió de terrenys o locals
per entitats públiques és suficient, per acreditar la
disponibilitat dels terrenys, l’aportació dels acords
de cessió i acceptació pels òrgans competents.»

Article 130.

Es fa una nova redacció de l’apartat 2 i s’hi afegeix
un apartat 3, nou:

«Article 130. Concepte del contracte de concessió.

2. Sens perjudici del que disposa l’article 6, el
contracte de concessió d’obres públiques queda sub-
jecte a les normes de publicitat dels contractes d’o-
bres, amb les especialitats que preveu l’article 139.

El concessionari s’ha d’ajustar en l’explotació de
l’obra al que estableix l’article 162.

3. Sens perjudici del que disposen els arti-
cles 15 a 20 quant a capacitat, solvència i pro-
hibicions de contractar dels empresaris, els que
concorrin, individualment o conjuntament amb
altres, a la licitació d’una concessió d’obra pública
poden fer-ho amb el compromís de constituir una
societat, que ha de ser la titular de la concessió,
en el termini i amb els requisits i les condicions
que estableixi el plec de clàusules administratives
particulars, sense que li siguin aplicables els límits
que estableix l’article 282 del text refós de la Llei
de societats anònimes, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, i l’ar-
ticle 185 del Codi de comerç.»

Article 131.

Es fa una nova redacció de l’article:

«Article 131. Subcontractació parcial en les con-
cessions d’obres públiques.

En el contracte de concessió d’obres públiques,
l’Administració pot imposar al concessionari que
subcontracti amb tercers un percentatge dels con-
tractes d’obres objecte de la concessió que repre-
senti, com a mínim, un 30 per 100 del valor total
de les obres, i s’ha de preveure que els licitadors
puguin incrementar-lo fent-ne constar la xifra en
el contracte. Alternativament, poden invitar els lici-
tadors perquè assenyalin en les seves ofertes el
percentatge mínim que hagin de subcontractar
amb tercers.»

Article 135.

Es fa una nova redacció de l’apartat 1:

«Article 135. Supòsits de publicitat.

1. En cada exercici pressupostari, els òrgans
de contractació han de donar a conèixer, mitjançant
un anunci indicatiu, les característiques bàsiques
dels contractes d’obres que tinguin projectat subs-
criure en els pròxims dotze mesos, sigui quin sigui
el procediment d’adjudicació que apliquin i amb
un import que sigui igual o superior a 836.621.683
pessetes, excloent-ne l’impost sobre el valor afegit.

Aquest anunci s’ha d’enviar al més aviat possible
a partir de la seva programació a l’Oficina de Publi-
cacions Oficials de les Comunitats Europees i, per-
què tingui l’efecte de reducció de terminis que pre-
veuen els articles 137 i 138, s’ha d’haver enviat
a l’Oficina amb una antelació mínima de cinquan-
ta-dos dies i màxima de dotze mesos a partir de
la data de l’enviament de l’anunci del contracte
al ‘‘Diari Oficial de les Comunitats Europees’’.»

Article 137.

Es fa una nova redacció de l’article:

«Article 137. Terminis per a la presentació de
proposicions.
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En el procediment obert, el termini de presen-
tació de proposicions no ha de ser inferior a cin-
quanta-dos dies a comptar de la data de l’enviament
de l’anunci del contracte a l’Oficina de Publicacions
Oficials de les Comunitats Europees.

Si, en els terminis previstos, s’ha enviat l’anunci
indicatiu a què es refereix l’article 135.1, el termini
de presentació de proposicions es redueix a trenta-sis
dies, com a norma general, sense que, en cap cas,
aquesta reducció pugui ser inferior a vint-i-dos dies.»

Article 141.

Es fa una nova redacció de les lletres d) i g):

«Article 141. Procediment negociat sense publi-
citat.

d) Quan es tracti d’obres complementàries que
no figurin en el projecte, ni en el contracte, però
que sigui necessari executar com a conseqüència
de circumstàncies imprevistes, i l’execució es confiï
al contractista de l’obra principal d’acord amb els
preus que regeixen per al contracte primitiu o que,
si s’escau, siguin fixats contradictòriament.

Per a l’aplicació del que estableix el paràgraf
anterior, hi han de concórrer els requisits següents
respecte del contracte principal:

1. Que les obres no es puguin separar tècni-
cament o econòmicament del contracte primitiu
sense causar inconvenients més grans a l’Admi-
nistració o que, encara que es puguin separar de
l’execució de l’esmentat contracte, siguin estricta-
ment necessàries per a la seva execució.

2. Que les obres complementàries a executar
definides en el projecte corresponent estiguin for-
mades, almenys, en un 50 per 100 del pressupost,
per unitats d’obra del contracte principal.

3. Que l’import acumulat de les obres comple-
mentàries no superi el 20 per 100 del preu primitiu
del contracte.

Les altres obres complementàries que no com-
pleixin els requisits exigits en els paràgrafs prece-
dents han de ser objecte de contractació indepen-
dent.»

«g) Els d’un pressupost inferior a 10.000.000
de pessetes.»

Article 145.

Es fa una nova redacció dels apartats 1 i 2 que inte-
gren l’article:

«Article 145. Certificacions i abonaments a compte.

1. Als efectes del pagament, l’Administració ha
d’expedir mensualment, en els primers deu dies
següents al mes al qual corresponguin, certifica-
cions que comprenguin l’obra executada durant
l’esmentat període de temps, llevat que hi hagi una
prevenció en contra en el plec de clàusules admi-
nistratives particulars, els abonaments de les quals
tenen el concepte de pagaments a compte sub-
jectes a les rectificacions i variacions que es pro-
dueixin en el mesurament final i sense que suposin
de cap manera l’aprovació i la recepció de les obres
que comprenen.

2. El contractista també té dret a percebre abo-
naments a compte sobre el seu import per les ope-
racions preparatòries efectuades, com ara insta�a-
cions i provisió de materials o equips de maquinària
pesant adscrits a l’obra, en les condicions que asse-
nyalin els respectius plecs de clàusules adminis-

tratives particulars i d’acord amb el règim i els límits
que es determinin per reglament amb caràcter
general, i cal assegurar els referits pagaments mit-
jançant la prestació d’una garantia.»

Article 146.

Es fa una nova redacció dels apartats 2 i 4:

«Article 146. Modificació del contracte d’obres.

2. Quan les modificacions suposin la introduc-
ció d’unitats d’obra no compreses en el projecte
o amb unes característiques que difereixin subs-
tancialment d’aquestes, els preus d’aplicació d’a-
questes els ha de fixar l’Administració, en vista de
la proposta del director facultatiu de les obres i
de les observacions del contractista relatives a
aquesta proposta en tràmit d’audiència, per un ter-
mini mínim de tres dies hàbils. Si el contractista
no accepta els preus fixats, l’òrgan de contractació
les pot contractar amb un altre empresari en els
mateixos preus que hagi fixat o executar-les direc-
tament. La contractació amb un altre empresari es
pot fer pel procediment negociat sense publicitat
sempre que l’import no excedeixi el 20 per 100
del preu primitiu del contracte.»

«4. Quan la tramitació d’un modificat exigeixi
la suspensió temporal parcial o total de l’execució
de les obres i això ocasioni greus perjudicis per
a l’interès públic, el ministre, si es tracta de l’Ad-
ministració General de l’Estat, els seus organismes
autònoms, entitats gestores i serveis comuns de
la Seguretat Social i altres entitats públiques esta-
tals, pot acordar que continuïn provisionalment les
obres tal com estigui previst en la proposta tècnica
que elabori la direcció facultativa, sempre que l’im-
port màxim previst no superi el 20 per 100 del
preu primitiu del contracte i hi hagi crèdit adequat
i suficient per al finançament.

L’expedient que s’ha de tramitar a aquest efecte
exigeix exclusivament les actuacions següents:

a) Proposta tècnica motivada efectuada pel
director facultatiu de l’obra, on figurin l’import
aproximat de la modificació, així com la descripció
bàsica de les obres que s’han de fer.

b) Audiència del contractista.
c) Conformitat de l’òrgan de contractació.
d) Certificat d’existència de crèdit.

En el termini de sis mesos cal que estigui aprovat
tècnicament el projecte, i en el de vuit mesos, l’ex-
pedient del modificat.

Dins del termini de vuit mesos s’han d’executar
preferentment, de les unitats d’obra que preveu el
contracte, les parts que no hagin de quedar ama-
gades posteriorment i definitivament. L’autorització
del ministre per iniciar provisionalment les obres,
que no pot ser objecte de delegació, implica l’a-
provació de la despesa, en l’àmbit de l’Adminis-
tració General de l’Estat, els seus organismes autò-
noms i entitats gestores i serveis comuns de la
Seguretat Social, sens perjudici dels ajustaments
que s’hagin d’efectuar en el moment de l’aprovació
de l’expedient de la despesa.»

Article 147.

S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 1, es fa una
nova redacció de l’apartat 3 i s’hi afegeix un apartat 6, nou:

«Article 147. Recepció i termini de garantia.

1. A la recepció de les obres quan finalitzin
i als efectes que estableix l’article 111.2, hi ha de
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concórrer un facultatiu designat per l’Administració
i que la representi, el facultatiu encarregat de la
direcció de les obres i el contractista assistit del
seu facultatiu, si ho considera oportú.

Dins el termini de dos mesos comptats a partir
de la recepció, l’òrgan de contractació ha d’aprovar
la certificació final de les obres executades, que
s’ha d’abonar al contractista a càrrec de la liqui-
dació del contracte.»

«3. El termini de garantia s’estableix en el plec
de clàusules administratives particulars, atenent la
naturalesa i la complexitat de l’obra, i no pot ser
inferior a un any, tret de casos especials.

Dins el termini de quinze dies anteriors al com-
pliment del termini de garantia, el director facultatiu
de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha
de redactar un informe sobre l’estat de les obres.
Si és favorable, el contractista queda rellevat de
qualsevol responsabilitat, llevat del que disposa l’ar-
ticle 149, i s’ha de procedir a la devolució o can-
ce�ació de la garantia i a la liquidació, si s’escau,
de les obligacions pendents, aplicant al pagament
d’aquestes últimes el que disposa l’article 100.4.
En cas que l’informe no sigui favorable i els defectes
observats es deguin a deficiències en l’execució
de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït, durant
el termini de garantia el director facultatiu ha de
dictar les instruccions oportunes al contractista per
a la deguda reparació del que s’ha construït, i con-
cedir-li un termini per fer-ho durant el qual continua
encarregat de la conservació de les obres, sense
dret a percebre cap quantitat per ampliació del ter-
mini de garantia.

6. Sempre que per raons excepcionals d’inte-
rès públic degudament motivades en l’expedient,
l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva
de les obres o la seva posada en servei per a l’ús
públic, encara sense el compliment de l’acte formal
de recepció, des que concorrin aquestes circums-
tàncies es produeixen els efectes i les conseqüèn-
cies propis de l’acte de recepció de les obres i en
els termes en què s’estableixin per reglament.»

Article 148.

Queda sense contingut.

Article 150.

Es fa una nova redacció de les lletres c) i e):

«Article 150. Causes de resolució.

c) El desistiment o la suspensió de les obres
per un termini superior a vuit mesos acordada per
l’Administració.»

«e) Les modificacions en el contracte, encara
que siguin successives, que impliquin, de manera
aïllada o conjunta, alteracions del preu del contrac-
te en una quantia superior, en més o en menys,
al 20 per 100 del preu primitiu del contracte,
excloent-ne l’impost sobre el valor afegit, o repre-
sentin una alteració substancial del projecte inicial.»

Article 151.

Es fa una nova redacció de l’apartat 1:

«Article 151. Alteració substancial i suspensió de
la iniciació de les obres.

1. En relació amb la lletra e) de l’article anterior,
es considera alteració substancial, entre altres, la
modificació dels fins i les característiques bàsiques

del projecte inicial, així com la substitució d’unitats
que afectin almenys el 30 per 100 del preu primitiu
del contracte, excloent-ne l’impost sobre el valor
afegit.»

Article 152.

Es fa una nova redacció dels apartats 2 i 4.

«Article 152. Efectes de la resolució.

2. Si s’endarrereix la comprovació del replan-
tejament, segons l’article 142, i dóna lloc a la reso-
lució del contracte, el contractista només té dret
a una indemnització equivalent al 2 per 100 del
preu de l’adjudicació.»

«4. En cas de desistiment o suspensió de les
obres iniciades per un termini superior a vuit mesos,
el contractista té dret al 6 per 100 del preu de
les obres deixades de fer en concepte de benefici
industrial; s’entén per obres deixades de fer les que
resultin de la diferència entre les reflectides en el
contracte primitiu i les seves modificacions i les
que fins a la data de notificació de la suspensió
s’hagin executat.»

Article 153. Es fa una nova redacció dels apartats 1,
lletra g), i els apartats 3 i 4:

«Article 153. Supòsits.

1. L’execució d’obres per l’Administració la
poden verificar els mateixos serveis de l’Adminis-
tració amb els seus mitjans personals o reals o
amb la co�aboració d’empresaris particulars, sem-
pre que en aquest últim cas l’import sigui inferior
a 836.621.683 pessetes, excloent-ne l’impost
sobre el valor afegit, quan hi concorri alguna d’a-
questes circumstàncies:»

«g) Les obres de mera conservació i mante-
niment en els termes definits a l’article 123.5 d’a-
questa Llei.»

«3. Quan l’execució de les obres s’efectuï mit-
jançant contractes de co�aboració amb empresaris
particulars, aquests contractes tenen caràcter admi-
nistratiu, però no constitueixen contracte d’obres,
ja que la seva execució està a càrrec de l’òrgan
gestor de l’Administració. La selecció de l’empresari
co�aborador s’efectua pels procediments i les for-
mes d’adjudicació que estableixen els articles 74
i 75 d’aquesta Llei.

4. En els supòsits de les lletres a) i b) de l’a-
partat 1 d’aquest article, en la contractació amb
co�aboradors no es pot sobrepassar el 50 per 100
de l’import total del projecte.»

Article 154.

Es fa una nova redacció de l’article:

«Article 154. Autorització per a l’execució d’obres.

L’autorització de l’execució d’obres i, si s’escau,
l’aprovació del projecte a l’Administració General
de l’Estat, els seus organismes autònoms, les enti-
tats gestores i serveis comuns de la Seguretat
Social i altres entitats públiques estatals, correspon
a l’òrgan competent per a l’aprovació de la des-
pesa.»

Article 155.

Es fa una nova redacció de l’apartat 2:

«Article 155. Règim general.

2. Les disposicions d’aquest títol no són apli-
cables als supòsits en què la gestió del servei públic
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s’efectuï mitjançant la creació d’entitats de dret
públic destinades a aquest fi, ni als casos en què
la gestió s’atribueixi a una societat de dret privat
en el capital de la qual sigui exclusiva la participació
de l’Administració o d’un ens públic de l’Adminis-
tració.»

Article 157.

Es fa una nova redacció de la lletra a):

«Article 157. Modalitats de la contractació.

a) Concessió, per la qual l’empresari gestiona
el servei al seu propi risc i ventura; en aquest cas
és aplicable el que preveu l’apartat 3 de l’article 130
d’aquesta Llei.»

Article 158.

Es fa una nova redacció de l’article:

«Article 158. Durada.

El contracte de gestió de serveis públics no pot
tenir caràcter perpetu o indefinit, i cal fixar-ne neces-
sàriament en el plec de clàusules administratives
particulars la durada i la de les pròrrogues de què
pugui ser objecte, sense que pugui excedir el ter-
mini total, incloses les pròrrogues, dels períodes
següents:

a) Cinquanta anys en els contractes que com-
prenguin l’execució d’obres i l’explotació de servei
públic.

b) Vint-i-cinc anys en els contractes que com-
prenguin l’explotació d’un servei públic no relacio-
nat amb la prestació de serveis sanitaris.

c) Deu anys en els contractes que comprenguin
l’explotació d’un servei públic l’objecte del qual con-
sisteixi en la prestació de serveis sanitaris, sempre
que no estiguin compresos en la lletra a).»

Article 159.

Es fa una nova redacció de l’article:

«Article 159. Actuacions preparatòries del con-
tracte.

1. Qualsevol contracte de gestió de serveis
públics ha d’anar precedit de l’aprovació del plec
de clàusules administratives particulars i del de pres-
cripcions tècniques, amb l’especificació del règim
jurídic bàsic regulador del servei a què es refereixen
l’article 156 i els reglaments especials que el regu-
len, així com els aspectes de caràcter jurídic, eco-
nòmic i administratiu i, si s’escau, les tarifes que
s’han de percebre dels usuaris, els procediments
per a la revisió i el cànon o la participació que s’hagi
de satisfer a l’Administració, quan escaigui.

2. En els contractes que comprenguin l’execu-
ció d’obres, la tramitació de l’expedient ha d’anar
precedida de l’elaboració i l’aprovació administra-
tiva de l’avantprojecte d’explotació i de les obres
necessàries, amb especificació de les prescripcions
tècniques relatives a la seva realització. En aquest
supòsit, són aplicables els preceptes que estableix
aquesta Llei per a la concessió d’obres públiques.

3. En els contractes relatius a la prestació d’as-
sistència sanitària motivada per supòsits d’urgèn-
cia, per un import inferior a 2.000.000 de pessetes,
les disposicions d’aquesta Llei no són aplicables
a la preparació i l’adjudicació del contracte.

Per acreditar l’existència dels contractes a què
es refereix aquest apartat, a més a més de la jus-

tificació de la urgència que cal acomplir, només
cal la determinació de l’objecte de la prestació, la
fixació del preu que s’ha de satisfer per la prestació
i que l’òrgan de contractació designi l’empresa que
ha d’efectuar la prestació corresponent.»

Article 160.

Es fa una nova redacció de l’encapçalament i de la
lletra d) de l’apartat 2.

«Article 160. Procediments i formes d’adjudicació.

2. El procediment negociat només pot tenir
lloc, amb la justificació prèvia raonada en l’expe-
dient i l’acord de l’òrgan de contractació, en els
supòsits següents:»

«d) Els de gestió de serveis amb un pressupost
de despeses de primer establiment que es prevegi
inferior a 5.000.000 de pessetes i el seu termini
de durada sigui inferior a cinc anys.»

Article 161.

Es fa una nova redacció de l’article:

«Article 161. Execució del contracte.

El contractista està obligat a organitzar i prestar
el servei amb subjecció estricta a les caracterís-
tiques que estableixi el contracte i dins dels terminis
que assenyali el mateix contracte, i, si s’escau, a
l’execució de les obres d’acord amb el projecte
aprovat per l’òrgan de contractació.»

Article 172.

Es fa una nova redacció de l’article:

«Article 172. Concepte.

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per contracte
de subministrament el que té com a objecte la com-
pra, l’arrendament financer, l’arrendament amb
opció de compra o sense, o l’adquisició de pro-
ductes o béns mobles, llevat dels relatius a pro-
pietats incorporals i a valors negociables, que es
regeixen per la legislació patrimonial de les admi-
nistracions públiques aplicable a cada cas.»

Article 173.

Es fa una nova redacció de la lletra b) de l’apartat 1:

«Article 173. Contractes considerats de subminis-
trament.

b) L’adquisició i l’arrendament d’equips i sis-
temes per al tractament de la informació, els seus
dispositius i programes i la cessió del dret d’ús d’a-
quests últims, així com d’equips i sistemes de tele-
comunicacions.»

Article 174.

Es fa una nova redacció del títol de l’article i s’hi
afegeix una lletra e), nova:

«Article 174. Tractament de la informació i tele-
comunicacions.

e) S’entén per equips i sistemes de telecomu-
nicacions el conjunt de dispositius que permeten
la transferència, el transport i l’intercanvi d’infor-
mació d’acord amb unes determinades regles tèc-
niques i amb mitjans electrònics, informàtics i tele-
màtics.»
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Article 176.

Es modifica el títol de l’article i es fa una nova redacció
de l’apartat 2:

«Article 176. Contractes de fabricació i aplicació
de normes i usos vigents en comerç internacional.

2. Els contractes que se subscriguin amb
empreses estrangeres d’estats que no pertanyen
a la Comunitat Europea quan l’objecte dels quals
es fabriqui fora o procedeixi de fora del territori
nacional, i els de subministrament que siguin con-
seqüència de l’aplicació de les disposicions de l’ar-
ticle 223.1.b) del Tractat Constitutiu de la Comu-
nitat Europea, que subscrigui el Ministeri de Defen-
sa amb empreses estrangeres, es regeixen per
aquesta Llei, sens perjudici del que convinguin les
parts d’acord amb les normes i els usos vigents
en el comerç internacional.»

Article 177.

Es modifica el títol de l’article i manté la mateixa
redacció:

«Article 177. Contractes menors.»

Article 178.

Es fa una nova redacció dels apartats 1 i 2 que inte-
gren l’article:

«Article 178. Supòsits de publicitat.

1. Els òrgans de contractació han de donar a
conèixer, mitjançant un anunci indicatiu, els con-
tractes totals per grups de productes l’import dels
quals sigui igual o superior a 121.825.156 pes-
setes, excloent-ne l’impost sobre el valor afegit, i
que tinguin previst subscriure durant els dotze
mesos següents.

Aquest anunci s’ha d’enviar al més aviat possible
a partir de la seva programació a l’Oficina de Publi-
cacions Oficials de les Comunitats Europees i per-
què tingui l’efecte de reducció de terminis que pre-
veuen els articles 179 i 180, s’ha d’haver enviat
a aquesta oficina amb una antelació mínima de
cinquanta-dos dies i màxima de dotze mesos a par-
tir de la data de l’enviament de l’anunci del con-
tracte al ‘‘Diari Oficial de les Comunitats Europees’’.

2. A més a més, en cas de procediment obert,
restringit o negociat de l’article 182, s’ha de publi-
car un anunci en el ‘‘Diari Oficial de les Comunitats
Europees’’ quan la quantia del contracte de sub-
ministrament sigui igual o superior a 33.464.867
o a 21.752.164 pessetes, excloent-ne l’impost
sobre el valor afegit, quan en aquest últim supòsit
sigui adjudicat pels òrgans de contractació de l’Ad-
ministració General de l’Estat, els seus organismes
autònoms, les entitats gestores i els serveis comuns
de la Seguretat Social i altres entitats públiques
estatals. No obstant això, no s’han de publicar en
aquest diari els contractes que siguin conseqüència
de l’aplicació de les disposicions de l’article
223.1.b) del Tractat Constitutiu de la Comunitat
Europea.»

Article 179.

Es modifica el títol de l’article i se’n fa una nova
redacció:

«Article 179. Terminis de presentació de propo-
sicions en el procediment obert.

En el procediment obert el termini de presentació
de proposicions no pot ser inferior a cinquanta-dos
dies a partir de la data de l’enviament de l’anunci
del contracte a l’Oficina de Publicacions Oficials
de les Comunitats Europees.

Si, en els terminis previstos, s’ha enviat l’anunci
indicatiu a què es refereix l’article 178.1, el termini
de presentació de proposicions es redueix a tren-
ta-sis dies, com a norma general, i en cap cas aques-
ta reducció no pot ser inferior a vint-i-dos dies.»

Article 183.

Es fa una nova redacció de les lletres a), f) e i), i
s’afegeixen les lletres k) i l), noves:

«Article 183. Procediment negociat sense publi-
citat.

a) Quan el contracte no s’arribi a adjudicar en
un procediment obert o restringit per falta de lici-
tadors o perquè els que s’hi han presentats no han
estat admesos a licitació, sempre que no es modi-
fiquin les condicions originals del contracte, llevat
del preu que no pot ser augmentat en més d’un 10
per 100. En aquest supòsit, s’ha de remetre un
informe a la Comissió de la Comunitat Europea,
a petició seva, quan la quantia del contracte sigui
igual o superior als límits que assenyala l’arti-
cle 178.2.»

«f) Els que siguin conseqüència d’aplicar les
disposicions de l’article 223.1.b) del Tractat Cons-
titutiu de la Comunitat Europea, que hagi de subs-
criure el Ministeri de Defensa amb empreses estran-
geres quan no hi hagi empreses nacionals capa-
citades per exercir-lo.»

«i) Els de béns d’una quantia inferior a
5.000.000 de pessetes, límit que s’eleva a
8.000.000 de pessetes per als supòsits compresos
a l’article 173.1.c).»

«k) Els d’adquisició de productes consumibles,
peribles o de fàcil deteriorament d’una quantia infe-
rior a 10.000.000 de pessetes.

l) En les adjudicacions dels contractes que
siguin conseqüència d’un acord o un contracte
marc, sempre que aquest últim hagi estat adjudicat
amb subjecció a les normes d’aquesta Llei.»

Article 184.

Es fa una nova redacció de l’article, que es divideix
en dos apartats:

«Article 184. Contractació centralitzada de béns.

1. En l’àmbit de l’Administració General de l’Es-
tat, els seus organismes autònoms, les entitats ges-
tores i els serveis comuns de la Seguretat Social
i altres entitats públiques estatals, el ministre d’E-
conomia i Hisenda pot declarar d’adquisició cen-
tralitzada el mobiliari, el material, l’equip d’oficina
i altres béns. En relació amb aquests béns, la Direc-
ció General del Patrimoni de l’Estat ha de portar
a cap els concursos per a l’adopció de tipus i, si
s’escau, els acords o els contractes marc. S’ha de
fixar per reglament el procediment per a l’adquisició
d’aquests béns.

2. L’adquisició d’equips i sistemes per al trac-
tament de la informació i els elements complemen-
taris o auxiliars correspon a la Direcció General del
Patrimoni de l’Estat, després d’haver escoltat els
departaments ministerials quant a les seves neces-
sitats, amb les excepcions que preveu aquesta Llei
i les que es fixin per reglament.»
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Article 188.

Es fa una nova redacció de l’apartat 1:

«Article 188. Pagament en metà�ic i en altres
béns.

1. Quan raons tècniques o econòmiques degu-
dament justificades en l’expedient ho aconsellin,
en el plec de clàusules administratives particulars
es pot establir que el pagament del preu total dels
béns a subministrar consisteixi una part en diners
i una altra part en l’entrega d’altres béns de la
mateixa classe; l’import d’aquests béns no pot supe-
rar en cap cas el 50 per 100 del preu total. A
aquests efectes, el compromís de despesa corres-
ponent es limita a l’import que no se satisfaci del
preu total del contracte, mitjançant l’entrega de
béns al contractista, i no hi són aplicables el que
disposen l’article 58 de la Llei general pressupos-
tària, l’article 146.3 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, o les
normes pressupostàries de les diferents adminis-
tracions públiques subjectes a aquesta Llei.»

Article 193.

Es fa una nova redacció de la lletra c):

«Article 193. Causes de resolució.

c) Les modificacions en el contracte, encara
que siguin successives, que impliquin, aïlladament
o conjuntament, alteracions del preu del contracte
en una quantia superior, en més o en menys, al 20
per 100 del preu primitiu del contracte, excloent-ne
l’impost sobre el valor afegit, o que representin una
alteració substancial de la prestació inicial.»

Article 195.

Es fa una nova redacció de l’apartat 2:

«Article 195. Supòsits.

2. Quan la fabricació del bé moble s’efectuï mit-
jançant contractes de co�aboració amb empresaris
particulars, aquests contractes tenen caràcter admi-
nistratiu, però no constitueixen un contracte de sub-
ministrament, perquè la fabricació dels béns està
a càrrec de l’òrgan gestor de l’Administració. La
selecció de l’empresari co�aborador s’ha de fer pels
procediments que estableixen els articles 74 i 75
d’aquesta Llei.»

Article 196.

Es modifica el títol de l’article i se’n fa una nova
redacció:

«Article 196. Autorització per a la fabricació de
béns mobles.

L’autorització de la fabricació de béns mobles
i, si s’escau, l’aprovació del projecte, a l’Adminis-
tració General de l’Estat, els seus organismes autò-
noms, les entitats gestores i els serveis comuns
de la Seguretat Social i altres entitats públiques
estatals, correspon a l’òrgan competent per a l’a-
provació de la despesa.»

LLIBRE II

TÍTOL IV

Es modifica la denominació del títol IV:

«TÍTOL IV

Dels contractes de consultoria i assistència
i dels de serveis»

Article 197.

Es fa una nova redacció dels apartats 1, 2 i 3, i se
suprimeix l’apartat 4, de manera que l’apartat 5 actual
passa a figurar com a apartat 4:

«Article 197. Concepte.

1. Els contractes de consultoria i assistència
i els de serveis que subscrigui l’Administració es
regeixen per aquesta Llei.

2. Són contractes de consultoria i assistència
els que tenen com a objecte:

a) Estudiar i elaborar informes, estudis, plans,
avantprojectes, projectes de caràcter tècnic, orga-
nitzatiu, econòmic o social, així com la direcció,
la supervisió i el control de l’execució i el man-
teniment d’obres, insta�acions i de la implantació
de sistemes organitzatius.

b) Portar a terme, en co�aboració amb l’Ad-
ministració i sota la seva supervisió, les prestacions
següents:

Investigació i estudis per fer qualsevol treball
tècnic.

Assessorament per a la gestió de béns públics
i organització de serveis que tinguin el mateix caràcter.

Estudi i assistència en la redacció de projectes,
avantprojectes, modificació d’uns i d’altres, direc-
ció, supervisió i control de l’execució i manteniment
d’obres i insta�acions i de la implantació de sis-
temes organitzatius.

Qualsevol altra prestació relacionada directa-
ment o indirectament amb les anteriors i en què
també predominin les prestacions de caràcter intel-
lectual, en particular, els contractes que l’Adminis-
tració subscrigui amb professionals, en funció de
la seva titulació acadèmica, així com els contractes
per a l’exercici d’activitats de formació del personal
de les administracions públiques.

3. Són contractes de serveis els que tenen com
a objecte:

a) De caràcter tècnic, econòmic, industrial,
comercial o qualsevol altre de naturalesa anàloga,
sempre que no estiguin compresos en els contrac-
tes de consultoria i assistència o en algun dels que
regulen altres títols d’aquest llibre.

b) Complementari per al funcionament de l’Ad-
ministració.

c) De manteniment, conservació, neteja i repa-
ració de béns, equips i insta�acions.

d) Els programes d’ordinador fets a mida per
a l’Administració, que pot fer servir lliurement.

e) La realització d’enquestes, presa de dades
i altres serveis anàlegs.

No es poden subscriure contractes de serveis
amb empreses de treball temporal, llevat del supòsit
que preveu la lletra e) i només quan l’Administració
requereixi disposar de personal amb caràcter even-
tual. En aquest supòsit, vençut el termini a què
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es refereix l’article 199.3, no es pot produir la con-
solidació com a personal de les administracions
públiques de les persones que, procedents d’aques-
tes empreses, exerceixin tasques que constitueixin
l’objecte del contracte; a aquest efecte, no s’aplica
el que estableix l’article 7.2 de la Llei 14/1994,
d’1 de juny, per la qual es regulen les empreses
de treball temporal.»

Article 198.

Se suprimeix l’apartat 2, de manera que l’apartat 3
actual passa a figurar com a apartat 2 amb el text
següent:

«Article 198. Requisits de capacitat i compatibi-
litat.

2. Els contractes de consultoria i assistència
que tinguin com a objecte la vigilància, la super-
visió, el control i la direcció de l’execució d’obres
i insta�acions, llevat que els plecs disposin expres-
sament i justificadament el contrari, no es poden
adjudicar a les mateixes empreses adjudicatàries
dels contractes d’obres corresponents, ni a les
empreses que hi estiguin vinculades, en el sentit
que són definides a l’article 134.»

Article 199.

Es fa una nova redacció dels apartats 1 i 3, i se supri-
meix l’apartat 2, de manera que l’apartat 3 actual passa
a figurar com a apartat 2. D’altra banda, s’hi afegeix
un apartat 3, nou:

«Article 199. Durada.

1. Els contractes de consultoria i assistència
i els de serveis no poden tenir un termini de vigència
superior a dos anys, amb les condicions i els límits
que estableixen les respectives normes pressupos-
tàries de les administracions públiques, per bé que
se’n pot preveure, en el mateix contracte, la modi-
ficació i la pròrroga de comú acord entre les parts
abans de la finalització del contracte, sense que
la seva durada total, incloses les pròrrogues, pugui
ser superior a quatre anys, i sense que aquestes
pròrrogues puguin ser concertades, aïlladament o
conjuntament, per un termini superior al fixat ori-
ginàriament.

2. No obstant el que es disposa anteriorment,
els contractes que regula aquest títol que siguin
complementaris de contractes d’obres o de sub-
ministrament poden tenir un termini superior de
vigència que en cap cas no pot ser superior al ter-
mini de durada del contracte principal, excepte en
els contractes que comprenguin tasques relacio-
nades amb la liquidació del contracte principal, el
termini final dels quals ha d’excedir el del principal
el temps necessari per dur a terme les dites tasques.
La iniciació del contracte complementari a què es
refereix aquest apartat queda suspès, excepte en
cas que hi hagi una causa justificada derivada del
seu objecte i contingut, fins que comenci l’execució
del contracte d’obres corresponent.

Només tenen el concepte de contractes com-
plementaris aquells l’objecte dels quals es consi-
dera necessari per a la realització correcta de la
prestació o les prestacions objecte del contracte
principal.

3. Els contractes als quals es refereix l’últim
paràgraf de l’apartat 3 de l’article 197 no poden
superar en cap cas el termini de sis mesos, i s’ex-
tingeixen al seu venciment sense possibilitat de
pròrroga.»

Article 200.

Es fa una nova redacció de l’article:

«Article 200. Contractació centralitzada.

Els contractes de serveis poden ser declarats
de contractació centralitzada a l’Administració
General de l’Estat, els seus organismes autònoms,
les entitats gestores i els serveis comuns de la Segu-
retat Social i altres entitats públiques estatals, d’a-
cord amb el que disposa l’article 184.1. Així mateix,
l’Administració pot portar a terme el servei amb
la co�aboració d’empreses; en aquest cas i en el
que sigui procedent, s’aplica l’article 195.»

Article 201.

Es modifica el títol de l’article i se’n fa una nova
redacció:

«Article 201. Règim de contractació per activitats
docents.

1. En els contractes que regula aquest títol que
tinguin com a objecte la prestació d’activitats
docents en centres del sector públic exercides en
forma de cursos de formació o perfeccionament
del personal al servei de l’Administració o quan
es tracti de seminaris, co�oquis, taules rodones,
conferències, co�aboracions o qualsevol altre tipus
d’activitat similar, sempre que aquestes activitats
siguin portades a terme per persones físiques, les
disposicions d’aquesta Llei no són aplicables a la
preparació i l’adjudicació del contracte.

2. En aquesta classe de contractes es pot esta-
blir el pagament parcial anticipat, amb la consti-
tució prèvia d’una garantia per part del contractista,
sense que es pugui autoritzar la seva cessió.

3. Per acreditar l’existència dels contractes a
què es refereix aquest article, n’hi ha prou amb
la designació o el nomenament per l’autoritat com-
petent.»

Article 202.

Es fa una nova redacció de l’article:

«Article 202. Contractes menors.

Els contractes que comprèn aquest títol tenen
la consideració de contractes menors quan la seva
quantia no és superior a 2.000.000 de pessetes,
llevat dels contractes a què es refereix l’arti-
cle 197.3, subscrits amb empreses de treball tem-
poral, en què no hi ha aquesta categoria de con-
tractes.»

Article 203.

Es modifica el títol de l’article i es fa una nova redacció
de l’apartat 2:

«Article 203. Justificació del contracte i determi-
nació del preu.

2. El plec de clàusules administratives particu-
lars ha d’establir el sistema de determinació del
preu d’aquests contractes, que pot consistir en
preus referits a components de la prestació, unitats
d’obra, unitats de temps o en l’aplicació d’honoraris
per tarifes, en un tant alçat quan no sigui possible
o convenient descompondre’l o en una combinació
de diverses d’aquestes modalitats.»
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Article 204.

Es fa una nova redacció dels apartats 1 i 2, que inte-
gren l’article:

«Article 204. Supòsits de publicitat.

1. Els òrgans de contractació han de donar a
conèixer, mitjançant un anunci indicatiu, els con-
tractes que tinguin projectat subscriure durant els
dotze mesos següents en cada una de les cate-
gories 1 a 16 de les esmentades a l’article 207,
sempre que el seu import sigui igual o superior
a 121.825.156 pessetes, excloent-ne l’impost
sobre el valor afegit.

Aquest anunci s’ha d’enviar al més aviat possible
a partir de la seva programació a l’Oficina de Publi-
cacions Oficials de les Comunitats Europees i per-
què tingui l’efecte de reducció de terminis que pre-
veu l’article 208, apartats 1 i 3, s’ha d’haver enviat
a l’Oficina amb una antelació mínima de cinquan-
ta-dos dies i màxima de dotze mesos a partir de
la data de la tramesa de l’anunci del contracte al
‘‘Diari Oficial de les Comunitats Europees’’.

2. A més a més, quan el contracte també esti-
gui comprès en les categories 1 a 16 de les esmen-
tades a l’article 207, s’ha de publicar un anunci
en el ‘‘Diari Oficial de les Comunitats Europees’’
quan s’hagin d’adjudicar per procediment obert, per
procediment restringit o per procediment negociat
amb publicitat comunitària, sempre que la quantia
sigui igual o superior a les xifres següents,
excloent-ne l’impost sobre el valor afegit:

a) 32.486.708 pessetes en els contractes de
la categoria 8 i en els contractes de la categoria 5
que consisteixen en serveis de difusió d’emissions
de televisió i de ràdio, en serveis de connexió i
en serveis integrats de telecomunicacions.

b) 21.752.164 pessetes en els altres contrac-
tes de les categories 1 a 16 de l’article 207, quan
els hagin d’adjudicar els òrgans de contractació
de l’Administració General de l’Estat, inclosos els
dels seus organismes autònoms.

c) 33.464.867 pessetes en el mateix supòsit
de la lletra b), quan els hagin d’adjudicar els altres
òrgans de contractació.»

Article 208.

Es fa una nova redacció de l’apartat 1:

«Article 208. Terminis en el procediment obert,
restringit i negociat.

1. En el procediment obert, el termini de pre-
sentació de proposicions no pot ser inferior a cin-
quanta-dos dies a comptar des de la data de la
tramesa de l’anunci del contracte a l’Oficina de
Publicacions Oficials de les Comunitats Europees.

Si, en els terminis previstos, s’ha enviat l’anunci
indicatiu a què es refereix l’article 204.1, el termini
de presentació de proposicions es redueix a tren-
ta-sis dies, com a norma general; aquesta reducció
en cap cas no pot ser inferior a vint-i-dos dies.

Article 209.

Es fa una nova redacció de l’apartat 1:

«Article 209. Procediments i formes d’adjudicació.

1. Els contractes de consultoria i assistència
i els de serveis s’adjudiquen per procediment obert,
restringit o negociat, aquest últim únicament en
els supòsits que assenyalen els articles 210 i 211.»

Article 210.

Es fa una nova redacció de l’apartat 2:

«Article 210. Procediment negociat i publicitat
comunitària.

2. En els supòsits a què es refereix l’apartat
anterior, quan la quantia del contracte sigui igual
o superior a les quanties que fixa l’article 204,
excloent-ne l’impost sobre el valor afegit, segons
categories i òrgans de contractació, aquests últims
han de publicar un anunci en el ‘‘Diari Oficial de
les Comunitats Europees’’, i s’aplica el termini que
preveu l’article 208.2.»

Article 211.

Es fa una nova redacció de les lletres a), d) i h), i
s’afegeix una lletra i), nova:

«Article 211. Procediment negociat sense publi-
citat.

a) Quan el contracte no s’arribi a adjudicar en
un procediment obert o restringit per falta de lici-
tadors o perquè els que el presenten no han estat
admesos a licitació, sempre que no es modifiquin
les condicions originals del contracte, llevat del
preu, que no pot ser augmentat més d’un 10
per 100. En aquest supòsit, s’ha de remetre un
informe a la Comissió de la Comunitat Europea,
a petició d’aquesta, quan la quantia del contracte
sigui igual o superior als límits que assenyala l’ar-
ticle 204.2.»

«d) Els estudis, els serveis o els treballs com-
plementaris que no figurin en el projecte, ni en
el contracte, però que calgui executar com a con-
seqüència de circumstàncies imprevistes i l’execu-
ció es confiï al contractista principal d’acord amb
els preus que regeixen per al contracte inicial o,
si s’escau, siguin fixats contradictòriament.

Per a l’aplicació del que estableix el paràgraf
anterior, han de concórrer els requisits següents
respecte del contracte principal:

1. Que els estudis, els serveis o els treballs no
es puguin separar tècnicament o econòmicament
del contracte principal sense que causin greus
inconvenients a l’Administració o que, encara que
es puguin separar de l’execució del contracte inicial,
siguin estrictament necessaris per a les fases ulte-
riors.

2. Que l’import acumulat dels estudis, els ser-
veis o els treballs complementaris no superi el 20
per 100 de l’import del contracte primitiu.

Els altres estudis, serveis o treballs que no com-
pleixin els requisits que exigeixen els paràgrafs pre-
cedents han de ser objecte de contractació inde-
pendent.»

«h) Els que tinguin un pressupost inferior a
5.000.000 de pessetes.

i) Els que siguin conseqüència de l’aplicació de
les disposicions de l’article 223.1.b) del Tractat
Constitutiu de la Comunitat Europea, que hagi de
subscriure el Ministeri de Defensa amb empreses
estrangeres, quan no hi hagi empreses nacionals
capacitades per executar-lo.

Aquests contractes es regeixen per aquesta
legislació, sens perjudici del que convinguin les
parts d’acord amb les normes i els usos vigents
en el comerç internacional.»
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LLIBRE II

TÍTOL IV

CAPÍTOL V

El capítol V, es divideix en dues seccions, 1a i 2a;
s’hi integren els articles que s’indiquen i s’hi afegeix un
article 213 bis.

«SECCIÓ 1a DEL COMPLIMENT DELS CONTRACTES

DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA I DELS DE SERVEIS»

«Article 213 bis. Compliment dels contractes.

1. L’òrgan de contractació ha de determinar
si la prestació del contractista s’ajusta a les pres-
cripcions establertes per a l’execució i el compli-
ment, i requerir, si s’escau, les prestacions contrac-
tades i l’esmena dels defectes observats amb oca-
sió de la recepció. Si les tasques efectuades no
s’adeqüen a la prestació contractada com a con-
seqüència de vicis o defectes imputables al con-
tractista, pot rebutjar-la i queda exempt de l’obli-
gació de pagament o té dret, si s’escau, a recuperar
el preu satisfet.

2. Si durant el termini de garantia s’acredita
que hi ha vicis o defectes en els treballs efectuats,
l’òrgan de contractació té dret a reclamar al con-
tractista que els esmeni.

3. Acabat el termini de garantia sense que l’Ad-
ministració hagi formalitzat algun dels inconvenients
o la denúncia a què es refereixen els apartats ante-
riors, el contractista queda exempt de responsabilitat
per raó de la prestació efectuada, sens perjudici del
que estableixen els articles 217, 218 i 219.

4. El contractista té dret a conèixer i a ser escol-
tat sobre les observacions que es formulin en rela-
ció amb el compliment de la prestació contractada.»

«SECCIÓ 2a DE LA RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES

DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA I DELS DE SERVEIS»

Aquesta secció comprèn els articles 214 i 215.

Article 214.

Es fa una nova redacció de la lletra c) i s’hi afegeix
una lletra d), nova:

«Article 214. Causes de resolució.

c) Les modificacions en el contracte, encara
que siguin successives, que impliquin, aïlladament
o conjuntament, alteracions del preu del contracte
en una quantia superior, en més o en menys, al 20
per 100 del preu primitiu del contracte, excloent-ne
l’impost sobre el valor afegit, o que representin una
alteració substancial del preu.

d) Els contractes complementaris a què es refe-
reix l’article 199.2 queden resolts, en tot cas, quan
es resol el contracte principal.»

Article 215.

Es fa una nova redacció dels apartats 2 i 3:

«Article 215. Efectes de la resolució.

2. En cas de suspensió de la iniciació del con-
tracte per un temps superior a sis mesos, el con-
tractista només té dret a percebre una indemnit-
zació del 5 per 100 del preu del contracte.

3. En el cas de la lletra b) de l’article anterior,
el contractista té dret al 10 per 100 del preu dels
estudis, els informes, els projectes o els treballs
pendents de realitzar en concepte de benefici
deixat d’obtenir.»

LLIBRE II

TÍTOL IV

CAPÍTOL VI

Es modifica el títol del capítol VI:

«CAPÍTOL VI

De les especialitats del contracte d’elaboració
de projectes»

Article 216.

Es fa una nova redacció dels apartats 2 i 3:

«Article 216. Concursos de projectes amb la inter-
venció d’un jurat.

2. Quan la quantia del concurs, determinada
per l’import total dels premis i els pagaments als
participants, sigui igual o superior a les xifres que
figuren a l’article 204.2, segons les categories de
serveis i òrgans de contractació, aquests últims han
de publicar un anunci en el ‘‘Diari Oficial de les
Comunitats Europees’’, i s’han d’aplicar els terminis
que preveu l’article 208.

3. Si el nombre de participants és limitat, la
selecció s’ha de portar a terme mitjançant criteris
objectius, clars i no discriminatoris, i s’ha d’indicar
en l’anunci i en el plec que defineixi les caracte-
rístiques i les regles del concurs.»

Disposició addicional segona.

Es fa una nova redacció de la disposició addicional:

«Disposició addicional segona. Actualització de
les xifres fixades per la Comunitat Europea.

Les xifres que d’ara endavant fixi la Comissió
Europea i es publiquin per ordre del ministre d’E-
conomia i Hisenda, en unitats de compte europees
(ecus), drets especials de gir, euros o pessetes,
substitueixen les que figuren en el text d’aquesta
Llei.»

Disposició addicional vuitena.

Es fa una nova redacció de la disposició addicional:

«Disposició addicional vuitena. Contractació amb
empreses que tinguin en la plantilla minusvàlids
i amb entitats sense ànim de lucre.

1. Els òrgans de contractació poden assenyalar
en els plecs de clàusules administratives particulars
la preferència en l’adjudicació dels contractes per
a les proposicions presentades per les empreses
públiques o privades que, en el moment d’acreditar
la solvència tècnica, tinguin en plantilla un nombre
de treballadors minusvàlids no inferior al 2 per 100,
sempre que aquestes proposicions igualin en els
seus termes les més avantatjoses des del punt de
vista dels criteris objectius que serveixin de base
per a l’adjudicació.
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2. A la mateixa forma i condicions, es pot esta-
blir aquesta preferència en l’adjudicació dels con-
tractes relatius a prestacions de caràcter social o
assistencial per a les proposicions presentades per
entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurí-
dica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui
relació directa amb l’objecte del contracte, segons
es desprengui dels respectius estatuts o regles fun-
dacionals i figurin inscrites en el registre oficial
corresponent. En aquest cas, l’òrgan de contrac-
tació pot requerir a aquestes entitats que presentin
el detall relatiu a la descomposició del preu ofert
en funció dels seus costos.»

Disposició addicional novena.

Es fa una nova redacció de la disposició addicional:

«Disposició addicional novena. Normes específi-
ques de règim local.

1. Es fixa en el 10 per 100 el límit que asse-
nyala l’article 88.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, per a la
utilització del procediment negociat en els contrac-
tes d’obres, de subministrament, de consultoria i
assistència i de serveis per les entitats locals, sense
que, en cap cas, es puguin superar els que esta-
bleixen els articles 141, lletra g); 183, lletres i) i k),
i 211, lletra h).

2. En les entitats locals, és potestativa la cons-
titució de juntes de contractació que actuen com
a òrgan de contractació en els contractes d’obres
que tinguin com a objecte tasques de reparació
simple, de conservació i de manteniment, en els
contractes de subministrament que es refereixin
a béns consumibles o de fàcil deteriorament per
l’ús, i en els contractes de consultoria i assistència
i en els de serveis quan l’import no superi el 10
per 100 dels recursos ordinaris de l’entitat o, en
cas que superin aquesta xifra, quan les accions esti-
guin previstes en el pressupost de l’exercici a què
correspongui i es duguin a terme d’acord amb el
que disposen les bases d’execució d’aquest pres-
supost.

L’acord de constitució de les juntes de contrac-
tació, l’ha d’adoptar el Ple, que pot establir límits
inferiors als que assenyalat el paràgraf anterior, i
n’ha de determinar la composició; n’han de formar
part necessàriament el secretari i l’interventor de
la corporació.

En els casos d’actuació de les juntes de con-
tractació, es prescindeix de la intervenció de la
mesa de contractació.

3. La mesa de contractació està presidida pel
president de la corporació, o pel membre en qui
delegui, i en formen part com a vocals el secretari
i l’interventor i les persones que designi l’òrgan de
contractació d’entre els seus membres, sense que
el seu nombre total sigui inferior a tres. Hi actua
com a secretari un funcionari de la corporació.

4. En cas de modificacions dels contractes a
què fa referència l’article 102.3, l’import de
1.000.000.000 de pessetes s’ha de substituir pel
que es correspongui amb el 20 per 100 dels recur-
sos ordinaris de l’Entitat local, llevat que l’import
resultant sigui superior a aquesta quantia; en aquest
cas, aquesta és aplicable. La referència d’aquest
mateix article i apartat a la Direcció General de
Pressupostos del Ministeri d’Economia i Hisenda
s’entén feta a la Comissió Especial de Comptes
en les entitats locals en què existeixi.

5. Els consorcis a què es refereixen els arti-
cles 57 i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regu-
ladora de les bases del règim local, en què la par-
ticipació pública sigui majoritària, han d’adjudicar
els contractes d’acord amb el que disposa aquesta
Llei.»

Disposició addicional desena.

S’hi afegeix una disposició addicional desena, nova,
amb el text següent:

«Disposició addicional desena. Adhesió als siste-
mes de contractació centralitzada d’adquisició
de béns i serveis.

1. Les comunitats autònomes, les entitats
locals, els seus organismes autònoms i els ens
públics es poden adherir al sistema de contractació
centralitzada que estableixen els articles 184.1
i 200, per a la totalitat o per categories de béns
i serveis, mitjançant acords amb la Direcció General
del Patrimoni de l’Estat.

2. Als efectes que estableixen el paràgraf
segon de l’article 183, lletra g), i el paràgraf segon
de l’article 211, lletra f), la declaració d’uniformitat
dels béns i els serveis d’utilització específica per
algun departament ministerial habilita perquè altres
òrgans de contractació, mantenint les seves com-
petències de contractació, es puguin adherir als
contractes que es formalitzin en virtut dels con-
cursos per determinar els tipus que se subscriguin.

Les comunitats autònomes i les entitats locals
es poden adherir a aquests contractes i poden man-
tenir les seves competències mitjançant acords
amb el ministeri que hagi declarat la uniformitat
d’aquests béns i adjudiqui el contracte derivat del
concurs corresponent per a la determinació de
tipus.

3. Mitjançant els acords corresponents, les
comunitats autònomes i les entitats locals també
es poden adherir a sistemes d’adquisició centra-
litzada d’altres comunitats autònomes i entitats
locals.»

Disposició addicional onzena.

S’hi afegeix una disposició addicional onzena, nova,
amb el text següent:

«Disposició addicional onzena. Contractes subs-
crits en els sectors de l’aigua, l’energia, els trans-
ports i les telecomunicacions.

1. Els òrgans de contractació que subscriguin
contractes compresos en l’àmbit de la Llei 48/1998,
de 30 de desembre, sobre procediments de con-
tractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els
transports i les telecomunicacions, per la qual s’in-
corporen a l’ordenament jurídic espanyol les direc-
tives 93/38/CEE i 92/13/CEE, han de tenir en
compte, a efectes de publicitat d’anuncis d’aquests
contractes, els límits quantitatius que estableix
aquesta Llei.

2. Les entitats públiques incloses en l’àmbit de
la Llei 48/1998, de 30 de desembre, es regeixen,
en el que no preveu, per les seves normes de con-
tractació específiques.

El ministeri al qual estiguin adscrites aquestes
entitats pot aprovar, quan el seu règim de con-
tractació sigui el de dret privat, normes o condicions
generals de contractació a fi d’assegurar l’homo-
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geneïtzació i el respecte als principis de publicitat,
concurrència i no-discriminació de la contractació
del sector públic. El Servei Jurídic de l’Estat ha d’e-
metre l’informe preceptiu sobre el repertori de les
normes o les condicions generals.»

Disposició addicional dotzena.

S’hi afegeix una disposició addicional dotzena, nova,
amb el text següent:

«Disposició addicional dotzena. Classificació exi-
gible per les universitats públiques.

A efectes de l’apartat 3 de l’article 29, per als
contractes que subscriguin les universitats públi-
ques amb seu en el territori d’una comunitat autò-
noma, tenen efecte els acords de classificació i revi-
sió de classificacions adoptats pels òrgans corres-
ponents de la comunitat autònoma respectiva.»

Disposició addicional tretzena.

S’hi afegeix una disposició addicional tretzena, nova,
amb el text següent:

«Disposició addicional tretzena. Substitució de lle-
trats a les taules de contractació.

Les entitats gestores i els serveis comuns de
la Seguretat Social poden establir per reglament
els supòsits en què formen part de la mesa de
contractació lletrats habilitats específicament per
fer-ho, en substitució dels qui tinguin atribuït legal-
ment o reglamentàriament l’assessorament jurídic
de l’òrgan de contractació.»

Disposició transitòria segona.

Es fa una nova redacció d’aquesta disposició:

«Disposició transitòria segona. Fórmules de revi-
sió de preus.

D’acord amb el que disposa l’article 105, fins que
no s’aprovin fórmules tipus per a la revisió de preus,
s’apliquen les aprovades pel Decret 3650/1970,
de 19 de desembre; pel Reial decret 2167/1981,
de 20 d’agost, pel qual es complementa l’anterior,
i pel Decret 2341/1975, de 22 d’agost, per a con-
tractes de fabricació del Ministeri de Defensa, i no
hi és aplicable el sumand fix (0,15) que hi consta.»

Disposició transitòria desena.

S’hi afegeix una disposició transitòria desena, nova,
amb el text següent:

«Disposició transitòria desena. Adaptació dels
contractes a l’‘‘efecte 2.000’’.

En els contractes que tinguin com a objecte l’ad-
quisició de béns o la prestació de serveis, que es
puguin veure afectats per l’anomenat ‘‘efecte
2.000’’, els plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques inclouen, en tot cas, l’exi-
gència de conformitat dels béns o els serveis
esmentats amb l’any 2000. És causa de resolució
del contracte la falta d’inclusió d’aquestes exigèn-
cies o el seu incompliment amb ocasió de l’execució
del contracte. El contractista està obligat a indem-
nitzar els danys i perjudicis causats a l’Adminis-
tració.»

Disposició transitòria onzena.

S’hi afegeix una disposició transitòria onzena, nova,
amb el text següent:

«Disposició transitòria onzena. Preus dels contrac-
tes en euros.

Des de l’1 de gener de 1999 fins al 31 de desem-
bre de l’any 2001, els preus dels nous contractes
subscrits per les administracions públiques, quan
utilitzin la pesseta com a unitat de compte, i els
imports monetaris utilitzats com a expressions
finals en les normes que es dictin a partir d’aquesta
data, han de fer constar a continuació l’import equi-
valent en la unitat de compte euro al tipus de con-
versió, i en aquest cas poden expressar una xifra
final en euros amb un nombre de decimals no supe-
rior a sis.»

Disposició final primera.

Es fa una nova redacció dels apartats 1 i 2:

«Disposició final primera. Caràcter de legislació bàsi-
ca i no bàsica.

1. Aquesta Llei constitueix la legislació bàsica
dictada a l’empara de l’article 149.1.18a de la Cons-
titució i, en conseqüència, és d’aplicació general
a totes les administracions públiques compreses
a l’article 1, excepte els articles següents o una
part d’aquests:

L’article 10.
L’article 12, excepte l’apartat 6.
La lletra j) de l’article 20.
El paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 24.
L’article 33.
L’article 38.
L’article 39.
El termini de quinze dies que preveu l’apartat 1

de l’article 42.
L’article 49.
Els apartats 3 i 4 de l’article 50.
L’article 51.
L’apartat 2 de l’article 52.
El termini de trenta dies que preveu l’article 55.
L’article 58 quant a la possible existència a les

comunitats autònomes d’òrgans de fiscalització
equivalents al Tribunal de Comptes.

L’apartat 2 de l’article 60.
Els apartats 2 i 3 de l’article 68.
L’apartat 2 de l’article 70.
La lletra a) de l’apartat 2 de l’article 72.
L’últim incís de la lletra a) de l’apartat 1 i la

lletra b) del mateix apartat de l’article 73.
El segon incís de l’apartat 1 de l’article 80.
L’article 82 i totes les referències que es facin

a la mesa de contractació en altres articles.
A l’article 84, el termini màxim de vint dies de

l’apartat 1, l’últim incís de la lletra a) de l’apartat 2
quan es refereix al ‘‘preceptiu dictamen del servei
jurídic de l’òrgan de contractació’’, l’últim incís del
paràgraf primer de la lletra b) de l’apartat 2, quan
es refereix a l’‘‘informe de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa’’ i l’últim incís de l’a-
partat 3, quan fa referència a l’‘‘assessorament tèc-
nic del servei corresponent’’.

L’apartat 1 de l’article 90.
La xifra de vint que figura a l’últim incís de la

lletra b) de l’apartat 1 de l’article 92.
L’article 96, llevat de l’apartat 1.
L’article 97, llevat dels requisits d’audiència de

l’interessat i el dictamen del Consell d’Estat o l’òr-
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gan consultiu equivalent de la comunitat autònoma
respectiva.

L’article 107.
L’article 108.
L’article 109.
L’últim incís de l’apartat 2 de l’article 111.
Els apartats 3, 6 i 7 de l’article 113.
La lletra a) de l’apartat 1 de l’article 117.
L’article 119.
La lletra e) de l’apartat 1 i l’apartat 5 de l’ar-

ticle 124.
Els apartats 3, llevat del primer incís quan es

refereix a l’expressió ‘‘el contractista ha de presen-
tar el projecte a l’òrgan de contractació per a la
seva supervisió, aprovació i replantejament’’, 4 i 5
de l’article 125.

L’article 126.
L’article 128.
El percentatge del 30 per 100 de l’article 131.
L’últim incís de la lletra f) de l’article 141.
El termini d’un mes i l’últim incís, ‘‘i se n’ha de

remetre un exemplar a l’òrgan que hagi subscrit
el contracte’’ de l’article 142.

L’últim incís de l’apartat 1 de l’article 143.
L’apartat 1 de l’article 145, llevat del termini de

deu dies a què fa referència aquest apartat.
Els apartats 2, 3 i 4 de l’article 146 i els apartats 1

i 3 de l’article 147 quan es refereixen al ‘‘director
facultatiu de l’obra’’.

El paràgraf segon de l’apartat 2 i l’apartat 4 de
l’article 147.

Les lletres a), b) i c) de l’article 150.
L’article 152, llevat del primer incís de l’apartat 1.
L’article 153.
L’article 154.
L’últim incís del primer paràgraf de la lletra c)

de l’apartat 2 de l’article 160.
L’article 164.
L’article 166.
L’article 167.
L’article 168.
L’article 169.
L’article 170, llevat de l’apartat 1.
L’article 174.
L’apartat 1 de l’article 175.
El paràgraf segon de la lletra g) i l’últim incís

de la lletra h) de l’article 183.
L’article 184.
L’article 185.
L’article 186, llevat del primer incís de l’apartat 1.
L’article 188.
L’article 189.
L’article 191.
Els apartats 1, 2 i 3 de l’article 192.
Les lletres a) i b) de l’article 193.
L’article 194, llevat de l’apartat 1.
L’article 195.
L’article 196.
L’article 200.
L’apartat 1 de l’article 203, quan es refereix al

‘‘servei so�icitat en la subscripció del contracte’’.
El paràgraf segon de la lletra f) i l’últim incís

de la lletra g) de l’article 211.
L’apartat 2 de l’article 212.
Les lletres a), b) i d) de l’article 214.
L’article 215, llevat de l’apartat 1.
L’article 217.
L’article 218.
L’article 219.
La disposició addicional tercera.
La disposició addicional desena.
La disposició transitòria tercera.

La disposició transitòria quarta.
La disposició transitòria cinquena.
La disposició transitòria novena.

2. Als mateixos efectes que preveu l’apartat
anterior, tenen el caràcter de màxims:

Els terminis de dos mesos, quatre mesos i vuit
mesos que preveu l’article 100.

Els percentatges del 10 i 30 per 100 i la xifra
de 1.000.000.000 de pessetes que figuren a l’ar-
ticle 102.3.

Els terminis d’un mes i sis mesos esmentats en
els apartats 2 i 4 de l’article 111.

Els percentatges del 2 per 100 de l’article 36.1
i del 4, 6 i 20 per 100 que preveu l’article 37,
apartats 1, 3 i 4, i el percentatge del 20 que pre-
veuen els articles 84.5 i 87.3.

Les quanties dels articles 121, 177 i 202.»

Disposició final segona.

Es fa una nova redacció de l’apartat 2:

«Disposició final segona. Referència a les admi-
nistracions públiques i als òrgans de l’Adminis-
tració General de l’Estat.

2. Així mateix, quan es faci referència a òrgans
de l’Administració General de l’Estat, s’ha d’enten-
dre feta, en tot cas, als que corresponguin de les
altres administracions públiques, organismes i enti-
tats compresos en l’àmbit d’aplicació de l’article 1,
excepte les que es fan als òrgans següents:

Al ministre d’Economia i Hisenda i a la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa en l’ar-
ticle 21.

Al ministre d’Economia i Hisenda en l’article 25,
apartat 1, de l’article 34, i la disposició addicional
segona.

A la Junta Consultiva de Contractació Adminis-
trativa en l’apartat 2 i en l’apartat 4 de l’article 29,
en l’apartat 1 de l’article 34 i en l’article 35.

A la Junta Consultiva de Contractació Adminis-
trativa en els articles 59, 117 i 118.

Al Consell de Ministres i a la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa en l’article 105 i
a la comissió delegada del govern per a Afers Eco-
nòmics en l’article 106.

Al Consell de Ministres en la disposició addi-
cional primera.»

Disposició addicional primera.

El Registre Oficial de Contractistes, que depèn del
Ministeri d’Economia i Hisenda, passa a denominar-se
Registre Oficial d’Empreses Classificades.

Disposició addicional segona. Règim Jurídic de la «So-
ciedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio,
Sociedad Anónima».

1. La «Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de
Patrimonio, Sociedad Anónima» (SEGIPSA), el capital
social de la qual ha de ser de titularitat pública, té la
consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic
de l’Administració, i està obligada a dur a terme les tas-
ques que li encomanin l’Administració General de l’Estat
i els seus organismes i les entitats de dret públic i les
entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social,
en les matèries següents:

a) Administració, manteniment, valoració i alineació
de béns immobles que integrin el patrimoni de l’Estat
o d’altres patrimonis immobiliaris públics.
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b) Treballs i estudis d’investigació de béns vacants,
ociosos o de presumpta titularitat estatal, de compro-
vació, de depuració i d’identificació física i jurídica, de
regularització i d’actualització de l’Inventari General de
Béns i Drets de l’Estat.

c) Treballs, estudis i projectes tècnics per a la millora
i optimització del patrimoni immobiliari utilitzat per
aquests organismes, inclosa la redacció de propostes
de reubicació.

d) Treballs de co�aboració tècnica amb la Direcció
General del Patrimoni de l’Estat per a la gestió dels
expedients administratius incoats en aplicació de la Llei
43/1998, de 15 de desembre, de restitució o com-
pensació als partits polítics de béns i drets confiscats
en aplicació de la normativa sobre responsabilitats polí-
tiques del període 1936-1939, i el seu Reglament apro-
vat pel Reial decret 610/1999, de 16 d’abril.

2. L’import que s’ha de pagar pels serveis, els tre-
balls, els projectes i els estudis efectuats per mitjà de
SEGIPSA es determina aplicant a les unitats executades
les tarifes que hagi aprovat el subsecretari d’Economia
i Hisenda, a proposta de la Direcció General del Patrimoni
de l’Estat. Aquestes tarifes es calculen de manera que
representin els costos reals de realització.

El pagament de les tarifes, que té la consideració
d’inversió, s’ha de fer amb la certificació de conformitat
prèvia expedida per l’òrgan que hagi encomanat els
treballs.

L’òrgan que els encomani pot supervisar —en tot
moment— la realització correcta per SEGIPSA de l’ob-
jecte de la comanda.

3. L’alineació per SEGIPSA, com a mitjà propi ins-
trumental i servei tècnic de l’Administració de béns
immobles del Patrimoni de l’Estat, se subjecta a les regles
següents:

a) El Ministeri d’Economia i Hisenda ha d’elevar al
Consell de Ministres, per a la seva aprovació, els plans
en què constin les bases per a la desinversió del patri-
moni immobiliari de l’Estat susceptible d’alineació.

b) Els immobles a alienar han de ser venuts o apor-
tats a SEGIPSA per la Direcció General del Patrimoni
de l’Estat.

c) El valor de la venda o l’aportació dels immobles
és el que determini la valoració dels serveis tècnics de
la Direcció General del Patrimoni de l’Estat, sense que
sigui aplicable el que preveu l’article 38 del Reial decret
legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, pel qual s’a-
prova el text refós de la Llei de societats anònimes.

4. Per a l’alineació per SEGIPSA de béns d’altres
patrimonis immobiliaris públics de les entitats a què es
refereix l’apartat 1 d’aquesta disposició, el Consell de
Ministres ha d’aprovar el pla de desinversió correspo-
nent, a proposta conjunta del ministeri del qual depengui
l’organisme i del d’Economia i Hisenda. En aquest supò-
sit, l’alineació prèvia a SEGIPSA de l’immoble requereix
la conformitat de les dues parts sobre el seu valor.

5. Pel que fa a les matèries que assenyala l’apartat 1,
SEGIPSA no pot participar en els procediments per a l’ad-
judicació de contractes convocats per les administracions
públiques de les quals sigui mitjà propi. No obstant això,
quan no hi concorri cap licitador, es pot encarregar a
SEGIPSA l’activitat objecte de licitació pública.

6. Els contractes d’obres, de subministraments, de con-
sultoria i assistència i de serveis que SEGIPSA hagi de
concertar per a l’execució de les activitats que consten
a l’apartat 1 s’han d’adjudicar mitjançant l’aplicació del pro-
cediment que estableix a aquest efecte la Llei 13/1995,
de 18 de maig, de contractes de les administracions
públiques, quan, en funció de l’import, la licitació hagi

de ser objecte de publicitat en el «Diari Oficial de les
Comunitats Europees» pel que fa a les quanties que esta-
bleixen els articles 135, 178 i 204 de l’esmentada llei
per als òrgans i les entitats de dret públic que s’integren
en l’Administració General de l’Estat.

Disposició transitòria única.

Els expedients de contractació iniciats i els contractes
adjudicats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es
regeixen per la normativa anterior.

Disposició derogatòria única.

Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o de rang inferior que s’oposin al que preveu aques-
ta Llei.

Disposició final única.

1. Aquesta Llei entra en vigor al cap de tres mesos
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», llevat
de la disposició transitòria desena i la disposició addi-
cional segona d’aquesta mateixa Llei, que entren en vigor
l’endemà de la data de publicació.

2. S’autoritza el Govern perquè en el termini de sis
mesos a partir de la publicació d’aquesta Llei en el «But-
lletí Oficial de l’Estat» elabori un text refós de la Llei
de contractes de les administracions públiques, al qual
s’incorporin les modificacions que en el seu text intro-
dueix aquesta Llei i en les disposicions següents:

Disposició addicional primera de la Llei 9/1996,
de 15 de gener, per la qual s’adopten mesures extraor-
dinàries, excepcionals i urgents en matèria de proveï-
ments hidràulics com a conseqüència de la persistència
de la sequera.

Article 2 de la Llei 11/1996, de 27 de desembre,
de mesures de disciplina pressupostària.

Articles 72, 148 i 149 de la Llei 13/1996, de 30
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social.

Article 77 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

Article 56 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

Article 30 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre,
sobre introducció de l’euro.

L’autorització a què es refereix aquest apartat com-
prèn la facultat de regularitzar, aclarir i harmonitzar els
textos legals que han de ser refosos.

3. El Govern, en el termini d’un any, ha d’aprovar
un plec de clàusules administratives generals per a la
contractació de béns i serveis informàtics.

Per tant,

Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,
que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 28 de desembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ


