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Informe 16/2015, de 21 de desembre, de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent) 
 
Assumpte: Contracte de gestió de serveis públics, en la seva modalitat de 
concessió, per al subministrament d’aigua potable i clavegueram: modificació; 
retribució de l’empresa contractista; risc d’explotació i manteniment de 
l’equilibri econòmic 
 
 
ANTECEDENTS 
 
I. L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha sol·licitat l’informe d’aquesta Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa sobre la qüestió següent: “es vol procedir a 
la modificació del contracte subscrit per a la gestió del Servei Municipal d’Aigua 
potable i Clavegueram de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, en la modalitat de 
concessió, que es desenvoluparà en l’àmbit de tot el terme municipal de Santa Cristina 
d’Aro.  
Al mateix temps es plantegen una sèrie de dubtes sobre el mateix, en concret:  
a) Possibilitat de modificar el contracte amb la inclusió d’urbanitzacions no 

recepcionades.  
b) Retribució del concessionari. 
c) Plec de condicions beneficiós pel concessionari versus risc d’explotació. 

Reequilibri de la concessió. 
d) Repercussió d’una previsió errònia (massa optimista) realitzada pel concessionari 

a l’hora de presentar l’oferta i que afecta a l’avançament de cànon: risc i ventura”.   
 
S’adjunta a la sol·licitud el corresponent informe, d’acord amb el que estableix la 
Instrucció 1/2005, de 4 d’octubre, de la Comissió Permanent d’aquesta Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa, sobre els requisits que han de reunir les 
sol·licituds d’informe formulades a aquesta Junta Consultiva. Així mateix, es tramet 
còpia del plec de condicions tècniques, econòmiques i administratives, del contracte 
administratiu de concessió i del contracte administratiu d’avançament del cànon. 
 

 
II. L’article 4.9 del Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, 
estableix que aquesta Junta Consultiva informa sobre les qüestions que, en matèria de 
contractació, li sotmetin, entre altres, les entitats que integren l’administració local a 
Catalunya. D’altra banda, l’article 11.4 del mateix Decret atribueix a la Comissió 
Permanent l’aprovació dels informes corresponents. 
 
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. Abans d’analitzar la qüestió plantejada, s’ha de precisar que la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que 
preveu el Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, té el caràcter 
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d’òrgan consultiu específic en matèria de contractació i, en l’exercici de la seva funció 
de resoldre consultes de caràcter general sobre la interpretació i l’anàlisi de les normes 
jurídiques en matèria de contractació pública, no pot substituir ni suplir les funcions 
consultives que tenen assignades altres òrgans consultius en els seus respectius 
àmbits de competència, tal com es recull en la Instrucció 1/2005, de 4 d’octubre, 
d’aquesta Comissió Permanent, sobre els requisits que han de reunir les sol·licituds 
d’informe formulades a aquesta Junta Consultiva.  
 
Per tant, la resposta a les qüestions plantejades s’efectua sobre la base de l’anàlisi de 
les normes, la doctrina i la jurisprudència en matèria de contractació pública, sense 
entrar a valorar les circumstàncies, ni el supòsit de fet concret, que originen la 
consulta. Així mateix, tampoc poden ser objecte d’anàlisi les qüestions que no facin 
referència a la contractació pública, com és el cas de la consulta formulada sobre la 
naturalesa jurídica de la contraprestació que percep l’empresa concessionària per la 
prestació del servei públic d’abastament d’aigua i clavegueram. 
 
 
II. L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro planteja diverses qüestions en relació amb el 
contracte de gestió de serveis públics, en la seva modalitat de concessió, per al 
subministrament d’aigua potable i clavegueram a aquest municipi. En primer lloc, 
planteja literalment el dubte de si “es podria procedir a la modificació del contracte 
incorporant al mateix les urbanitzacions no recepcionades, havent de complir tres 
requisits: a) que en l’informe del tècnic s’acrediti que la modificació respon a raons 
d’interès públic i degudes a necessitats noves (com ja hem dit, es vol optimitzar el 
servei intentant reduir costos i tarifes, amb economia d’escala); b) que es justifiqui 
degudament en l’expedient (cal tramitació prèvia de l’expedient amb audiència al 
contractista) i c) que no s’afectin les condicions essencials del contracte (en el cas que 
ens ocupa sembla que no afecta, tot i que el plec no ho esmenta explícitament si que 
en parla i, els licitadors al presentar la seva oferta n’eren sabedors)”. Aquesta primera 
qüestió, segons s’observa, fa referència a la possible modificació del contracte per 
incloure nous àmbits territorials no inclosos dins del contracte inicial, com són, les 
denominades en l’escrit de consulta, “urbanitzacions no recepcionades”1. 
 
Per poder resoldre la qüestió plantejada cal determinar quina és la normativa aplicable. 
Així, cal tenir en compte que el contracte objecte de consulta es va adjudicar, segons 
s’assenyala, sota la vigència del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques (d’ara 
endavant, TRLCAP); per tant, la normativa aplicable a les eventuals modificacions 
d’aquest contracte és el TRLCAP, sense perjudici de la necessitat de respectar els 

                                                 
1 Segons s’assenyala en l’informe tramès, hi ha determinades urbanitzacions que queden 
excloses del contracte de gestió de serveis públics, en la seva modalitat de concessió, per al 
subministrament d’aigua potable i clavegueram al municipi, en les quals, actualment, 
l’abastament d’aigua es realitza mitjançant contractes privats entre les entitats urbanístiques i 
els concessionaris, però l’Ajuntament, ara, vol incloure-les en el contracte per tal d’optimitzar el 
servei i unificar les tarifes del servei d’aigua, a ser possible amb una sola tarifa a tot el municipi. 
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principis que informen la contractació pública segons la construcció jurisprudencial del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea (d’ara endavant, TJUE)2. 
 
Per aplicació d’aquesta normativa3, interpretada d’acord amb la jurisprudència 
comunitària, la modificació dels contractes adjudicats abans de l’entrada en vigor de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, requereix de la 
concurrència d’una sèrie de requisits, tant de caràcter formal com de caràcter material, 
i, en tot cas, les modificacions han de tenir caràcter excepcional, de manera que les 
condicions inicials d’un contracte no es vegin alterades substancialment per la via de la 
modificació contractual, ja que això pot suposar una vulneració dels principis de lliure 
concurrència i de bona fe que han de presidir la contractació del sector públic4.  
 
Els requisits, tant de caràcter formal com de caràcter material, que han de concórrer 
per modificar el contracte, per tal de garantir l’excepcionalitat de les modificacions 
contractuals, resumidament, són els següents: a) la modificació s’ha de fonamentar en 
raons d’interès públic que han de quedar justificades degudament en l’expedient; b) 
aquestes raons han de ser degudes a necessitats noves o causes imprevistes; c) les 
modificacions no poden afectar les condicions essencials del contracte; d) les 
modificacions no poden constituir nous contractes i, e) la modificació requereix de la 
tramitació prèvia de l’expedient corresponent.  
 
Pel que fa al supòsit objecte de consulta, la possibilitat de modificar el contracte, 
segons s’assenyala, no està prevista en la documentació contractual i, específicament, 
aquesta tindria per objecte incloure nous àmbits territorials al contracte, les 
denominades “urbanitzacions no recepcionades”. Així, té especial importància el tercer 
dels requisits esmentats, és a dir, que les modificacions no afectin les condicions 
essencials del contracte.  
 

                                                 
2 En aquest sentit, s’ha pronunciat aquesta Junta Consultiva, entre d’altres, en l’Informe 9/2014, 
d’11 d’abril, sobre la “possible modificació d’un contracte de concessió d’obra pública adjudicat 
a l’empara de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. Règim jurídic 
aplicable. Concurrència d’eventuals causes de resolució per modificació contractual. Necessitat 
d’un nou estudi de viabilitat”, i en l’Informe 1/2013, d’11 d’abril, que porta per títol “possibilitat 
d’ampliar l’àmbit territorial d’un contracte de gestió de serveis públics per a l’abastament 
d’aigua potable en un municipi”, en el qual es fa referència a l’Informe 4/2012, de 30 de març, 
que tracta de la “modificació dels contractes administratius sota la vigència del Reial decret 
legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques”.  
 
3 La modificació dels contractes es troba regulada al TRLCAP, amb caràcter general, als 
articles 59 i 101 i, específicament per a cada tipus de contracte, als articles 146, 163, 189, 212, 
240 i 250 del TRLCAP, que fan referència, respectivament, als contractes d’obres, de gestió de 
serveis públics, de subministrament, de serveis i de concessió d’obra pública.  
 
4 En aquest sentit, cal tenir en compte els Informes d’aquesta Junta Consultiva 1/2013, d’11 
d’abril, i 4/2012, de 30 de març, ja esmentats.  
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L’expressió “condició essencial del contracte” és un concepte jurídic indeterminat i la 
seva concurrència s’ha de verificar cas per cas. Amb caràcter general, es poden 
considerar com a essencials, en tot cas, les estipulacions que d’haver figurat en 
l’anunci de licitació o en els plecs, haguessin permès participar d’altres licitadors 
diferents o addicionals a aquells que ho van fer; als licitadors presentar una oferta o 
proposició substancialment diferent; o haver seleccionat una altra oferta o proposició, i 
l’alteració de les quals pot suposar, per tant, una vulneració dels principis generals de 
publicitat, transparència i igualtat de tracte que regeixen la contractació pública.  
 
Per poder determinar si la modificació pretesa suposa la modificació d’una condició 
essencial, cal tenir en compte l’article 107.3 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara 
endavant, TRLCSP) que, pel que fa a les modificacions no previstes en la 
documentació que regeix la licitació, estableix que s’entén que s’alteren les condicions 
essencials de licitació i adjudicació del contracte i, per tant, no procedeix la seva 
modificació, en els casos següents:  
 
a) Quan la modificació variï substancialment la funció i les característiques essencials 

de la prestació inicialment contractada.  
b) Quan la modificació alteri la relació entre la prestació contractada i el preu, tal com 

aquesta relació va quedar definida per les condicions de l’adjudicació.  
c) Quan per portar a terme la prestació modificada sigui necessària una habilitació 

professional diferent de l’exigida per al contracte inicial o unes condicions de 
solvència substancialment diferents.  

d) Quan les modificacions del contracte igualin o excedeixin, en més o en menys, el 10 
per cent del preu d’adjudicació del contracte; en el cas de modificacions 
successives, el conjunt de modificacions no pot superar aquest límit.  

e) En qualssevol altres casos en què es pugui presumir que, si s’hagués conegut 
prèviament la modificació, haurien concorregut al procediment d’adjudicació altres 
interessats, o que els licitadors que hi van prendre part haurien presentat ofertes 
substancialment diferents de les formulades.  

 
Addicionalment, s’ha de destacar que, a criteri del TJUE, la modificació d’un contracte 
es pot considerar substancial quan amplia el contracte a serveis inicialment no 
previstos i, en conseqüència, constitueix una nova adjudicació de contracte5.  

                                                 
5 En aquest sentit, en la Sentència del TJUE de 19 de juny de 2008 (Ass. C-454/06, 
Pressetext), s’assenyala que: “la modificació d’un contracte inicial es pot considerar substancial 
quan amplia el contracte, en gran mesura, a serveis inicialment no previstos. Aquesta última 
interpretació queda confirmada en l’article 11, apartat 3, lletres e) i f), de la Directiva 92/50, que 
imposa, per als contractes públics de serveis que tinguin per objecte, exclusivament o 
majoritàriament, serveis que figuren en l’annex I A d’aquesta Directiva, restriccions pel que fa a 
la possibilitat en què les entitats adjudicadores poden recórrer al procediment negociat per 
adjudicar serveis complementaris que no figuren en el contracte inicial”. També, en la 
Sentència del mateix Tribunal de 29 d’abril de 2010 (Ass. C-160/00, Comissió contra 
Alemanya), per referència a la Sentència anterior, s’afirma: “a aquest respecte, procedeix 
recordar que la modificació d’un contracte inicial es pot considerar substancial i, en 
conseqüència, constitueix una nova adjudicació de contracte, en el sentit de la Directiva 92/50 
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Els pronunciaments del TJUE en aquesta matèria s’han recollit, amb caràcter general, 
al dret espanyol de contractes del sector públic, en l’article 105.2 del TRLCSP, el qual, 
literalment, estableix que: “la modificació del contracte no es pot fer amb la finalitat 
d’afegir prestacions complementàries a les inicialment contractades, d’ampliar l’objecte 
del contracte a fi que pugui complir finalitats noves no previstes en la seva 
documentació preparatòria, o d’incorporar una prestació susceptible d’utilització o 
aprofitament independent. En aquests supòsits, s’ha de fer una nova contractació de la 
prestació corresponent, en la qual es pot aplicar el règim establert per a l’adjudicació 
de contractes complementaris si concorren les circumstàncies que preveuen els 
articles 171.b) i 174.b)”. 
 
A més, cal tenir en compte que, actualment, el considerant 107 de la Directiva 
2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE (d’ara endavant, 
Directiva 2014/24/UE), i el considerant 75 de la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrer 
de 2014, relativa a l’adjudicació de contractes de concessió (d’ara endavant, Directiva 
2014/23/UE), assenyalen que: “és obligatori un nou procediment de contractació quan 
s’introdueixin en el contracte inicial canvis fonamentals, en particular referits a l’àmbit 
d’aplicació (...)”, la qual demostra la voluntat de les parts de renegociar les condicions 
essencials del contracte.  
 
Centrada la qüestió en aquests termes, pel que fa al supòsit objecte de consulta, la 
incorporació de les denominades “urbanitzacions no recepcionades” es pot considerar 
que suposa una ampliació de l’objecte del contracte i que, a més, es tracta de 
prestacions que són susceptibles d’utilització o d’aprofitament independent si es té en 
compte que l’abastament d’aigua i clavegueram, en aquests moments, és objecte de 
contractes independents entre les entitats urbanístiques i les empreses 
subministradores, segons posa de manifest l’Ajuntament en el seu escrit6. 
 
Pels motius exposats, es pot concloure que caldrà analitzar si en aquest cas concorren 
els requisits, tant de caràcter formal com de caràcter material, a què s’ha fet esment, 
tot i que, com s’ha exposat, les ampliacions dels contractes a serveis inicialment no 
previstos que, a més són susceptibles d’utilització o d’aprofitament independent, en 
l’àmbit comunitari, es considera que es tracta d’una modificació substancial que 
requereixen d’una nova licitació.  
 
 

                                                                                                                                            
o de la Directiva 2004/18, en particular quan amplia el contracte, en gran mesura, a serveis 
inicialment no previstos. (...)”. 
 
6 Aquesta Junta Consultiva en l’Informe 1/2013, d’11 d’abril, ja esmentat, va afirmar que 
l’ampliació de l’àmbit territorial d’un contracte de gestió de serveis públics, en la seva modalitat 
de concessió, per a la prestació del servei públic d’abastament d’aigua potable, no era 
jurídicament viable i s’havia de tramitar un nou procediment, atès que la l’abastament d’aigua ja 
havia estat objecte d’un contracte independent.  
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III. A continuació, l’Ajuntament formula diverses qüestions pel que fa a la retribució de 
l’empresa concessionària. En primer lloc, planteja si aquesta retribució és una taxa o 
una tarifa. Aquesta qüestió, com s’ha posat de manifest en la consideració jurídica I 
d’aquest Informe, excedeix de l’àmbit de les funcions que té atribuïdes aquesta Junta 
Consultiva. No obstant això, cal observar, com ja esmenta l’escrit de consulta, que la 
Direcció general de Tributs del Ministeri d’Economia i Hisenda estatal, en el seu 
Informe de 26 de juliol de 2011, va assenyalar que quan el servei públic d’abastament 
d’aigua i clavegueram es presti per una empresa pública, mixta o privada que es 
regeix pel dret privat, aquest tipus de prestació es pot reconduir a l’àmbit dels preus 
privats. No es té constància de cap pronunciament posterior al respecte de la Direcció 
General esmentada.  
 
En segon lloc, se sol·licita el parer d’aquesta Junta Consultiva sobre si determinades 
despeses a les quals es fa referència7 són imputables a tarifes i, segons s’assenyala, 
han de ser assumides per les persones usuàries dels serveis, o es poden considerar 
benefici industrial o despesa general i, per tant, no susceptible d’imputació a tarifes, 
segons la documentació tramesa. 
 
Per resoldre la qüestió plantejada, s’ha de partir del fet que el subministrament d’aigua 
i el clavegueram entren dins de l’àmbit competencial propi dels municipis, d’acord amb 
el que estableix l’article 66.1.l del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. Aquesta competència, 
segons es desprèn de l’article 4.o del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, inclou la facultat de 
fixar les tarifes dels serveis d’abastament i sanejament, sense perjudici de la 
competència de la Generalitat de determinar els criteris bàsics de tarifació del cicle 
integral de l’aigua en relació amb els conceptes repercutibles, fixos i variables, i els 
altres elements que permetin la facturació adequada en el territori. A més, aquestes 
tarifes, una vegada aprovades per l’ens local, han de ser autoritzades per la Comissió 
de Preus de Catalunya, en exercici de les atribucions que té conferides pel Decret 
121/2014, de 26 d’agost, de la Comissió de Preus de Catalunya 
 
Pels motius exposats, cal entendre que no correspon pròpiament a aquesta Junta 
Consultiva pronunciar-se expressament sobre les despeses i els costos, específics i 
concrets, que han d’integrar les tarifes a percebre per l’empresa concessionària en 
execució del contracte per al subministrament d’aigua potable i clavegueram. 
Tanmateix, s’ha de recordar que s’haurà de tenir en compte el que estableix la 
documentació contractual i, especialment, pel que fa al contracte de gestió de serveis 
                                                 
7 En l’escrit de consulta s’esmenten les despeses següents: despeses de reparació 
extraordinària de vehicles, quan aquests vehicles estan en rènting; manteniment d’oficina; 
despeses de personal; formació dels treballadors, revisions mèdiques dels treballadors; 
increments successius de sou del personal segons el conveni col·lectiu; propostes d’increment 
del nombre de personal i vehicles; impost d’activitats econòmiques; serveis bancaris, 
abonament a compte avançat dels rebuts, cobraments de rebuts, etc.; cost fix en concepte 
d’enginyeries, arquitectes i consultories tècniques que es reparteix a tots els serveis de l’estat 
de la concessionària; assegurances mediambiental i de responsabilitat civil i telèfon d’atenció a 
clients. 
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públics, el document on es contenen les dades econòmiques i administratives del 
servei que constitueix la llei de contracte, conjuntament amb els plecs de la 
contractació i que, per tant, vincula a les parts. 
 
En aquest sentit, d’acord amb la normativa sobre contractació pública i, específicament 
per aplicació de l’article 162 del TRLCAP, en el contracte de gestió de serveis públics, 
l’empresa contractista tenia dret a percebre les contraprestacions econòmiques 
previstes en el contracte i a la seva revisió, si s’escau, en els termes establerts en el 
propi contracte. Actualment, la regulació continguda en el TRLCSP és més completa. 
Així, l’article 281 del TRLCSP específica que entre les contraprestacions econòmiques 
previstes en el contracte s’ha d’incloure, per fer efectiu el seu dret a l’explotació del 
servei, una retribució fixada en funció de la seva utilització que s’ha de percebre 
directament dels usuaris o de la pròpia administració. Ara bé, ni el TRLCAP ni el 
TRLCSP, ni tampoc el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (d’ara 
en endavant, RGLCAP), es refereixen, pel que fa al contracte de gestió de serveis 
públics, al benefici industrial ni a les despeses generals. Aquests conceptes només es 
contenen en l’article 131 del RGLCAP, en relació amb els contractes d’obres.  
 
D’acord amb aquest article, són despeses generals, aquelles que incideixen sobre el 
contracte i que inclouen els conceptes següents: les despeses generals de l’empresa 
pròpiament dites, les despeses financeres, les càrregues fiscals (excepte l’impost 
sobre el valor afegit), les taxes de l’administració legalment establertes, que incideixen 
sobre el cost de les obres i altres derivades de les obligacions del contracte. Així, es 
pot considerar que aquestes despeses són aquelles que no tenen la consideració de 
cost (directe o indirecte) del servei, en la mesura que no depenen directament de la 
seva prestació, sinó que es tracta de costos derivats de l’activitat general de l’empresa 
contractista, que no estan directament vinculats a la prestació del servei8. 
 
El concepte de benefici industrial, segons s’afirma en l’Informe d’aquesta Junta 
Consultiva 13/2015, de 12 de novembre9, s’ha d’entendre referit al guany que obtenen 
les empreses contractistes com a conseqüència de l’execució dels contractes.  
 
Sobre la base del que s’ha exposat es pot afirmar que les despeses generals i el 
benefici industrial són conceptes diferents al de tarifa i no estan vinculats directament a 
la prestació del servei objecte del contracte10, sinó que fan referència als costos 

                                                 
8 En aquest sentit, s’ha pronunciat la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat, 
en l’Informe 50/2008, de 2 de desembre de 2008, que porta per títol “determinació de quins són 
els conceptes particulars que s’han de considerar inclosos en els genèrics ‘despeses generals’ i 
‘benefici industrial”. 
 
9 Aquest informe porta per títol “règim econòmic del encàrrecs de gestió a mitjans propis. En 
particular, possibilitat d’incloure en les retribucions pels encàrrecs que s’efectuïn a mitjans 
propis, els conceptes de despeses general i de benefici industrial”.  
 
10 En aquest sentit, s’ha pronunciat la Comissió de Preus de Catalunya, en el seu Informe de 20 
de juliol de 2012, al qual es fa esment en la documentació tramesa, en el qual s’assenyala que 
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derivats de l’activitat general de l’empresa contractista i dels guanys que obtenen 
aquestes empreses com a conseqüència de l’execució del contracte, respectivament. 
Per tant, ni les despeses generals ni el benefici industrial es poden repercutir en la 
tarifa a satisfer per la prestació del servei d’abastament d’aigua i clavegueram. 
 
 
IV. En la següent qüestió, també relativa a la retribució del concessionari, es planteja 
el dubte següent: “en el cas que ens ocupa, donat que les despeses generals i benefici 
industrial formen part de l’oferta presentada pel licitador, i acceptada per aquest i 
l’òrgan de contractació en l’adjudicació (... al ser la proposta més avantatjosa, d’acord 
amb les prescripcions del plec de condicions aprovades i la memòria presentada per 
l’empresa...) pel que qualsevol modificació i/o ampliació del contracte que faci 
referència a la inclusió de noves zones s’ha de realitzar i executar d’acord amb l’oferta 
presentada i l’adjudicació realitzada, (...)”. La qüestió de fons que s’entén que es 
planteja en la consulta és si les parts –empresa subministradora i ajuntament– queden 
vinculades per les condicions econòmiques ofertes i acceptades per l’Ajuntament amb 
l’adjudicació i, per tant, si són aquestes les que s’han d’aplicar en el cas de modificació 
del contracte. 
 
Segons la normativa sobre contractació pública, concretament l’article 282 del 
TRLCSP i, anteriorment l’article 163 del TRLCAP, la introducció de modificacions en el 
contracte de gestió de serveis públics que afectin el règim financer del contracte 
genera el dret per a l’empresa contractista a ser compensada de manera que es 
mantingui l’equilibri dels supòsits econòmics que van ser considerats com a bàsics en 
l’adjudicació del contracte. En canvi, quan els acords de modificació que es dictin pel 
que fa al desenvolupament del servei estiguin mancats de transcendència econòmica, 
l’empresa contractista no té dret a indemnització. Per tant, l’empresa contractista 
només té dret a una reparació econòmica adequada, en cas que la modificació li 
comporti un augment de costos per l’execució del contracte.  
 
Ni el TRLCSP ni el RGLCAP, com tampoc anteriorment el TRLCAP, contenen cap 
disposició que estableixi, pel que fa a la contracte de gestió de serveis públics, quins 
són els preus ni els conceptes que s’han de tenir en compte per determinar la 
compensació, per l’increment en la prestació de serveis, a diferència del que succeeix 
amb el contracte d’obres i amb el contracte de serveis.  
 
Pel que fa al contracte d’obres, l’article 234 del TRLCSP (anterior article 146.2 del 
TRLCAP) disposa que quan les modificacions suposen introducció d’unitats d’obra no 
compreses en el projecte o les característiques de les quals difereixen 
substancialment, els preus d’aplicació han de ser fixats per l’administració, a proposta 
del director facultatiu de les obres i de les observacions de l’empresa contractista a 
aquesta proposta en tràmit d’audiència. Aquesta regulació es completa amb la 
continguda en l’article 158 del RGLCAP, segons la qual el director de l’obra ha de fer 
una proposta de preus dels materials o de les unitats d’obra no previstos en el 

                                                                                                                                            
“es poden incloure en la tarifa tots aquells conceptes que es justifiquin com a increment de les 
despeses d’explotació, producció i comercialització”. 
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projecte, tenint en compte els costos elementals fixats en la descomposició dels preus 
unitaris integrats en el projecte.  
 
En relació amb el contracte de serveis, l’article 202 del RGLCAP estableix que quan 
les modificacions suposin l’execució de treballs no valorables pel sistema establert en 
el contracte, s’ha d’aplicar l’article 146.2 del TRLCAP, anteriorment esmentat, i, per 
tant fixar els nous preus aplicables de forma contradictòria.  
 
Si es trasllada al contracte de gestió de serveis públics la regulació continguda per als 
contractes d’obres i de serveis, resulta que els preus que s’han d’aplicar a les 
prestacions, inclosos els preus dels materials i d’altres despeses associades, a 
executar com a conseqüència de la modificació del contracte, han de ser els previstos 
en el contracte o en la documentació contractual corresponent, si estan establerts. En 
cas que es tracti de nous serveis o noves prestacions, entre d’altres, no previstes en el 
contracte inicial, el seu preu s’haurà de determinar de forma contradictòria per les 
parts, tenint en compte el cost real en el mercat de les actuacions a realitzar, al qual 
s’ha d’aplicar, si s’escau, la baixa oferta per l’empresa adjudicatària11.  
 
En el cas que ens ocupa, segons s’assenyala, algun dels conceptes que integren la 
retribució de l’empresa concessionària ja estarien fixats en la documentació 
contractual i, fins i tot, s’haurien tingut en compte per a l’adjudicació del contracte. En 
conseqüència, d’acord amb el que s’ha exposat, són els que s’haurien d’aplicar. Ara 
bé, si s’han d’introduir modificacions en aquests conceptes es podria considerar que 
s’estaria davant d’una modificació contractual, la qual, per ser jurídicament viable, 
hauria de reunir els requisits esmentats en la consideració jurídica II, que són exigibles 
per poder modificar els contractes i, fonamentalment, si la modificació afecta una 
condició essencial del contracte12.  
 

                                                 
11 En aquest sentit, s’ha pronunciat la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de les 
Illes Balears, en el seu informe 5/01, de 29 de març de 2001, que porta per títol “preu dels 
contractes. Aplicació de la baixa d’adjudicació a les noves unitats de prestació com a 
conseqüència de la modificació d’un contracte administratiu”, en el qual es conclou que “en les 
modificacions dels contractes administratius que introdueixen noves unitats d’obra, de béns o 
de serveis, no compreses en el contracte o que tinguin característiques que en difereixen 
substancialment, s’ha d’aplicar el preu de les noves unitats el mateix percentatge de la baixa 
d’adjudicació, quan aquestes unitats les executi el mateix contractista”.  
 
12 El TJUE, en la Sentència de 19 de juny de 2008 (Ass. C-454/06, Pressetext), va entendre 
que la disminució de la retribució de l’empresa contractista no és una modificació essencial 
perquè no afecta negativament la competència. Així mateix, en aquesta Sentència el Tribunal 
afirma que les modificacions constitueixen una nova adjudicació quan presenten 
característiques substancialment diferents de les del contracte inicial i posen de relleu la 
voluntat de les parts de tornar a negociar aspectes essencials i va destacar que una 
modificació, també, es pot considerar substancial quan canvia l’equilibri econòmic del contracte 
a favor de l’adjudicatari del contracte. El Tribunal en la Sentència de 13 de gener de 2005 (Ass. 
C-84/03, Comissió/Espanya) va considerar que l’alteració del preu del contracte, sempre que 
no estigui justificat, modifica un dels elements essencials del contracte.  
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V. L’Ajuntament també planteja que el plec de condicions és beneficiós per l’empresa 
concessionària, atès que, segons s’assenyala, el risc que assumeix per la prestació 
del servei és mínim perquè no està lligat a la prestació del servei, sinó que hi ha 
mecanismes que fan que l’empresa concessionària es pugui rescabalar de les 
possibles pèrdues i, a més, percep una retribució fixa corresponent a despeses 
generals i benefici industrial. Sobre la base d’aquestes circumstàncies es planteja si es 
poden renegociar aquestes clàusules, modificant el contracte, si escau, o si s’ha de 
resoldre el contracte per “clàusules abusives” que eliminen el risc d’explotació. 
Tanmateix, a continuació, s’assenyala que l’empresa concessionària demana el 
reequilibri de la concessió amb l’argument de què amb les tarifes no es cobreixen el 
costos del servei.  
 
En darrer lloc, planteja si una previsió “massa optimista” realitzada per l’empresa 
concessionària en el moment de presentar l’oferta s’ha de considerar un risc i ventura 
del contractista.  
 
La primera de les qüestions plantejades s’ha de resoldre a partir del concepte i abast 
del risc d’explotació. Així, cal tenir en compte que l’assumpció del risc en l’explotació 
és l’element determinant per a la qualificació d’un contracte com a contracte de gestió 
de serveis públics, en la seva modalitat de concessió13, sense perjudici que, a més, 
hagin de concórrer la resta de requisits que per aquesta tipologia contractual 
s’estableixen en el TRLCSP i, anteriorment en el TRLCAP14.  
 
En l’àmbit comunitari, el risc d’explotació és un requisit inherent a tota concessió que 
deriva de la jurisprudència del TJUE i, ara, a més, es troba recollit per la normativa 
comunitària. Segons la jurisprudència comunitària, aquest risc ha de derivar de factors 
que les parts de la relació contractual no puguin controlar i pot consistir en el “risc 
d’enfrontar-se a la competència d’altres operadors, el risc d’un desajust entre l’oferta i 
la demanda dels serveis, el risc d’insolvència dels deutors dels preus pels serveis 
prestats, el risc de què els ingressos no cobreixin íntegrament les despeses 
d’explotació o inclús el risc de responsabilitat per un perjudici causat per una 
irregularitat en la prestació del servei”15. En definitiva, aquest risc ha de derivar de 

                                                 
13 En aquest sentit, s’ha pronunciat ja aquesta Junta Consultiva en els informes 11/2010, de 26 
de novembre, el qual porta per títol “qualificació dels contractes de neteja i de manteniment 
d’edificis municipals, de neteja viària, de neteja de platges o de recollida de residus sòlids 
urbans” i 15/2014, de 17 de desembre, titulat “determinació de l’assumpció del risc d’explotació 
per part de l’empresa contractista, amb motiu de la qualificació d’un contracte de recollida 
d’escombraries, i durada màxima dels contractes de serveis”. 
 
14 Segons s’assenyala en l’Informe 15/2014, de 17 de desembre, d’aquesta Junta Consultiva, ja 
esmentat, s’ha de tractar d’un servei públic la competència del qual correspongui a una 
administració pública, del qual se n’hagi determinat el règim jurídic prèviament, que sigui 
“susceptible d’explotació” pels particulars i que no impliqui l’exercici d’autoritat inherent als 
poders públics.  
 
15 Així ho ha manifestat el TJUE en la Sentència de 10 de novembre de 2011 (Ass. C-348/10). 
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factors que escapen del control de les parts, és a dir ha de tractar-se de 
circumstàncies alienes a la seva voluntat o a la seva capacitat de gestió. En 
coherència amb el que s’ha exposat, els riscos vinculats a una gestió dolenta o a 
incompliments del contracte no es poden tenir en compte.  
 
Actualment, la Directiva 2014/23/UE, la qual regula per primera vegada el règim 
específic de les concessions d’obres i de servei, determina com a característica 
principal de les concessions el dret a explotar el servei, la qual cosa implica la 
transferència a l’empresa concessionària del risc operacional de caràcter econòmic, el 
qual es considera que s’assumeix per aquesta “quan no estigui garantit que, en 
condicions normals de funcionament, vagi a recuperar les inversions realitzades ni a 
cobrir els costos que hagi contret per explotar les obres o els serveis que siguin 
objecte de la concessió”, i que “la part dels riscos transferits al concessionari ha de 
suposar una exposició real a les incerteses del mercat que impliqui que qualsevol 
pèrdua potencial estimada en què incorri l’empresa concessionària no és merament 
nominal o menyspreable (article 5.1.b, paràgraf segon)”. El fet que aquest risc es 
vinculi a les incerteses del mercat implica que pot consistir en un risc de demanda –
risc que deriva de la demanda real dels serveis objecte del contracte–, o en un risc 
d’oferta –risc que la prestació dels serveis no s’ajusti a la demanda– o en una 
conjunció d’ambdós.  
 
El risc operacional és diferent del risc i ventura que s’assumeix per les empreses en 
tots els contractes, i exigeix que es transfereixi a l’empresa contractista la totalitat del 
risc o, almenys, una part significativa d’aquest. En cas que no es doni aquesta 
transferència, el contracte difícilment es pot qualificar com de gestió de serveis públics 
en la seva modalitat de concessió, en l’àmbit intern, o com a concessió, en l’àmbit 
comunitari. Aquesta transferència del risc no es donarà quan el poder o l’entitat 
adjudicadora alleugereixi a l’empresa concessionària de qualsevol possible pèrdua, 
garantint uns ingressos mínims iguals o superiors als costos que s’hagin d’assumir en 
relació amb l’execució del contracte. Ara bé, això no impedeix que puguin existir 
compensacions parcials o que part del risc pugui ser assumit pel poder o entitat 
adjudicadora16 o que la remuneració a l’empresa concessionària procedeixi 
exclusivament del poder adjudicador o l’entitat adjudicadora si la recuperació de les 
inversions i costos satisfets per l’operador per la prestació del servei depèn de la 
demanda o del subministrament efectius d’aquests béns o serveis17.  
 
Per tant, pel que fa al contracte objecte de consulta, el fet que hi hagi aportacions per 
part de l’Ajuntament no exclou, de forma automàtica, l‘existència del risc d’explotació, 
sempre que aquestes aportacions no incideixin sobre la transferència a l’empresa 
concessionària de la totalitat o d’una part significativa del risc d’explotació, sinó que la 
recuperació dels desemborsaments econòmics que comporta l’explotació del servei 

                                                 
16 En aquest sentit, cal tenir en compte el que es disposa als considerants 18 i 19 de la 
Directiva 2014/23/UE. 
 
17 En aquest sentit, el considerant jurídic 18 de la Directiva 2014/23/UE. 
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provinguin, gairebé de forma exclusiva, de l’explotació del servei i depenguin de les 
incerteses del mercat.  
 
L’Ajuntament també planteja la possibilitat de modificar aquelles clàusules del 
contracte que, segons s’assenyala, limiten el risc de la concessió. Novament es torna 
a plantejar la possibilitat de modificar determinats aspectes del contracte, la qual, com 
ja s’ha assenyalat en la consideració jurídica II d’aquest Informe, només serà viable en 
el cas que es compleixin els requisits, de caràcter formal i material esmentats. D’entre 
aquests requisits s’ha de destacar, una altra vegada, la impossibilitat d’afectar “les 
condicions essencials del contracte”. En aquest cas, si, efectivament, allò que es 
modifica són les clàusules que incideixen sobre el fet que l’empresa concessionària 
assumeixi el risc d’explotació o el grau d’assumpció d’aquest risc, es pot considerar 
que es tracta d’una modificació essencial, en la mesura que de figurar aquestes 
especificacions en l’anunci de licitació o en els plecs, haguessin permès participar 
d’altres empreses licitadores diferents o addicionals a aquelles que ho van fer; a les 
empreses licitadores presentar una oferta o proposició substancialment diferent o 
haver seleccionat una altra oferta o proposició. Així, en cas que es constati que el 
contracte presenta disfuncions des del punt de vista econòmic, que, fins i tot, poden 
repercutir en la pròpia qualificació del contracte, s’hauria de procedir a una nova 
licitació, prèvia resolució del contracte vigent. Tanmateix, aquesta resolució no es 
podria dur a terme pel fet que el contracte contingui “clàusules abusives”, com planteja 
l’Ajuntament en el seu escrit de consulta, llevat que aquesta causa de resolució estigui 
expressament prevista en la documentació contractual, atès que aquesta 
circumstància no es pot identificar amb cap de les causes de resolució dels contractes 
regulades en els articles 111 i 167 del TRLCAP. En definitiva, la resolució del contracte 
s’hauria de fonamentar en alguna de les causes de resolució establertes en els articles 
del TRLCAP esmentats. 
 
 
VI. En darrer lloc, com ja s’ha posat de manifest en la consideració jurídica anterior, 
l’Ajuntament exposa que l’empresa concessionària ha demanat el reequilibri de la 
concessió perquè, segons s’afirma, les tarifes no cobreixen els costos del servei.  
 
Amb caràcter general, cal reiterar, novament, que entre els riscos que ha d’assumir 
l’empresa concessionària s’inclou l’eventual desajust entre l’oferta i la demanda, com 
també que els ingressos no cobreixin íntegrament les despeses d’explotació. Per tant, 
en circumstàncies normals no procediria adoptar cap mesura que tingués per objecte 
restablir l’equilibri econòmic de la concessió. Ara bé, en determinats supòsits, s’admet 
la possibilitat de poder restablir l’equilibri econòmic de la concessió per tal de mantenir 
l’equivalència entre els drets de l’empresa concessionària i les obligacions que se li 
imposen i fer viable la prestació del servei. Tanmateix, aquesta mesura s’ha d’aplicar 
amb la cautela deguda, perquè en un altre cas es podria vulnerar el principi de risc i 
ventura a què estan subjectes tots els contractes i, a més, en el cas del contracte de 
gestió de serveis públics es podria veure afectat el risc d’explotació esmentat.  
 
En l’àmbit normatiu, ni el TRLCAP ni el RGLCAP contenien cap disposició específica 
en relació amb el reequilibri econòmic dels contractes. Únicament, respecte del 
contracte de gestió de serveis públics, l’article 163.2 del TRLCAP, anteriorment 
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esmentat, preveia la possibilitat que quan les modificacions afectessin el règim 
financer del contracte, l’administració havia de compensar l’empresa contractista de 
manera que es mantingués l’equilibri dels supòsits econòmics que varen ser 
considerats com a bàsics en l’adjudicació del contracte, sense introduir cap més 
precisió.  
 
A diferència de la regulació anterior, el TRLCSP sí que determina, en l’article 282 del 
TRLCSP, els supòsits en què procedeix restablir l’equilibri econòmic del contracte. 
Aquest article disposa, literalment, que “l’administració ha de restablir l’equilibri 
econòmic del contracte, en benefici de la part que correspongui, en els supòsits 
següents: a) quan l’administració modifiqui, per raons d’interès públic i d’acord amb el 
que estableix el títol V del llibre I, les característiques del servei contractat; b) quan 
actuacions de l’administració determinin de forma directa la ruptura substancial de 
l’economia del contracte; c) quan causes de força major determinin de forma directa la 
ruptura substancial de l’economia del contracte. A aquests efectes, s’entén per causes 
de força major les esmentades en l’article 231 d’aquesta Llei”. Aquests supòsits són 
alguns dels que tradicionalment, en l’àmbit doctrinal i jurisprudencial, s’han identificat 
com aquells que legitimen per procedir al reequilibri econòmic dels contractes. 
 
El primer supòsit es refereix als casos de modificació del contracte per variacions en el 
servei imposades discrecionalment per l’administració que fan més onerosa la 
prestació i que ha de ser objecte de compensació. Les condicions per exercir aquesta 
potestat són les ja esmentades en la consideració jurídica II d’aquest Informe i, per 
tant, si una modificació contractual és onerosa per a l’empresa contractista i ha de ser 
compensada, s’haurà de reequilibrar econòmicament el contracte.  
 
El segon dels supòsits fa referència al denominat factum principis, que consisteix en 
l’alteració indirecta de la prestació contractada sense que s’hagi modificat, degut a 
mesures administratives generals que, encara que no modifiquen directament l’objecte 
del contracte, ni ho pretenen, incideixen o repercuteixen sobre ell, fent-lo més onerós 
per l’empresa contractista sense la seva culpa18. Per la seva part, el tercer supòsit 
recull el casos de força major, amb expressa remissió a l’article 231 del TRLCSP.  
 
Pel que fa al cas que ens ocupa sembla deduir-se que el reequilibri del contracte es 
planteja en relació amb el fet que no es cobreixen els costos del servei per una 
valoració “massa optimista” per part de l’empresa contractista en fer l’oferta. Si aquest 
és el motiu en què es fonamentaria l’adopció de mesures per equilibrar el contracte, no 
serien d’aplicació cap de les circumstàncies previstes actualment en l’article 282 del 
TRLCSP.  
 
D’altra banda, amb les dades de què es disposa, tampoc sembla que en aquest cas 
resulti d’aplicació la doctrina del “risc imprevisible” 19, el qual esdevé quan apareix una 

                                                 
18 Sobre el denominat factum principis s’ha pronunciat la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de l’Estat, en l’Informe 7/2003, de 22 de desembre.  
 
19 Sobre la vigència d’aquest supòsit que dóna lloc al reequilibri econòmic dels contractes, no 
previst expressament en l’article 282 del TRLCSP, s’ha pronunciat en sentit positiu la Junta 
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circumstància, no imputable a cap de les parts contractants, que no es va poder 
preveure en el moment de formalitzar-se el contracte, que altera substancialment les 
condicions d’execució, de manera que la prestació pactada resulta molt més onerosa 
per una de les parts que aquella que inicialment s’havia pogut preveure20.  
 
Segons la jurisprudència del Tribunal Suprem21, l’empresa contracta a risc i ventura i 
s’ha de suposar una mínima diligència en els càlculs econòmics efectuats quan 
s’acorda el preu de la retribució perquè es considera que, en definitiva, això forma part 
d’un dels elements de judici de què l’empresari disposa per assumir el risc que tot 
negoci comporta. Això, sense perjudici de comprovar en el cas concret si efectivament 
la circumstància que es diu imprevisible no es va poder preveure raonablement. En el 
mateix sentit, s’ha pronunciat la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 
Comunitat Autònoma d’Aragó22, la qual ha afirmat que un risc no és imprevisible, quan 
es pot considerar que la demanda del servei no ha estat ben calculada per l’empresa 
concessionària al concórrer a la licitació.   
 
D’acord amb aquests plantejaments, no procediria, amb caràcter general, el 
restabliment de l’equilibri econòmic en el cas que el volum d’activitat o els ingressos 
disminuïssin, o els costos fossin superiors als inicialment previstos a l’efectuar l’oferta, 
ja que s’ha d’entendre que l’empresa concessionària ha d’actuar amb la deguda 
diligència a l’efectuar els càlculs econòmics.  
 
Sobre la base del que s’ha exposat, es pot considerar que el fet que l’empresa 
contractista pugui valorar erròniament els elements econòmics inherents al contracte, 
no dóna lloc, amb caràcter general, al seu reequilibri econòmic, sense perjudici que 
aquesta afirmació es pugui matisar en cas que s’acrediti, amb la corresponent 
valoració prèvia, que concorren els supòsits de ius variandi, factum principis, força 
major o risc imprevisible a què s’ha fet esment anteriorment.  
 
Sobre la base de les consideracions anteriors, la Comissió Permanent de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa  
 
 
INFORMA 
 
1. La modificació d’un contracte de gestió de serveis públics, en la seva modalitat de 

concessió, per a l’abastament d’aigua potable i clavegueram, adjudicat sota la 
vigència del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, requereix de la 

                                                                                                                                            
Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma d’Aragó, en l’Informe 
18/2012, de 19 de setembre.  
 
20  Vegeu la Sentència del Tribunal Suprem de 9 de desembre de 2003, entre d’altres. 
  
21 Expressada en la Sentència de 2 de març de 1999, entre d’altres. 
 
22 En l’Informe 18/2012, de 19 de setembre, ja esmentat. 
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concurrència dels requisits, de caràcter formal i material, als quals es fa referència 
en la consideració jurídica II d’aquest Informe. Les ampliacions dels contractes a 
serveis inicialment no previstos que, a més, siguin susceptibles d’utilització o 
d’aprofitament independent, podria considerar-se una modificació substancial, que 
requereix d’una nova licitació. 
 

2. Les despeses generals i el benefici industrial són conceptes diferents al de tarifa, 
els quals no estan vinculats directament a la prestació del servei objecte del 
contracte, sinó que fan referència, respectivament, als costos derivats de l’activitat 
general de l’empresa concessionària i dels guanys que obtenen com a 
conseqüència de l’execució del contracte.  

 
3. Els preus que s’han d’aplicar a les prestacions a executar com a conseqüència de 

la modificació dels contractes han de ser els previstos en la documentació 
contractual. En cas de noves prestacions o nous serveis, entre d’altres, el preu 
s’ha de determinar de forma contradictòria per les parts, tenint en compte el cost 
real en el mercat, al qual s’ha d’aplicar, si s’escau, la baixa oferta per l’empresa 
adjudicatària. 

 
4. El fet que l’Ajuntament faci aportacions no exclou, de forma automàtica, 

l’existència del risc d’explotació, sempre que l’empresa concessionària continuï 
assumint aquest risc de forma total o, almenys, en una part significativa, i que 
derivi de factors aliens a les parts.  

 
5. La valoració errònia per part de l’empresa contractista dels elements econòmics 

inherents al contracte no dóna lloc, amb caràcter general, al seu reequilibri 
econòmic, llevat que es pugui acreditar que, prèvia la corresponent valoració, 
concorren els supòsits de ius variandi, factum principis, força major o risc 
imprevisible a què s’ha fet esment en la consideració jurídica VI d’aquest Informe.  

 
 
Barcelona, 21 de desembre de 2015 
 
 
          
 
 


