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NORMATIVA





Article 1. Obrir la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments de Catalunya amb una població de dret de fins
a 2.000 habitants (de conformitat amb les xifres oficials publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya referides a l'any 2014) perquè
abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2016,..

Article 2. Les bases de la convocatòria són les que estableix el Decret 69/2008, d'1 d'abril,..

Article 3

3.1 Els càrrecs electes dels municipis amb una població inferior a 1.000 habitants, de conformitat amb les xifres oficials publicades per l'Institut 
d'Estadística de Catalunya referides a l'any 2014, no poden tenir una dedicació superior al 75%.

3.2 Les compensacions econòmiques, que tenen caràcter reglat, s'abonaran amb caràcter de bestreta, mitjançant un únic pagament a càrrec de 
la partida pressupostària GO 03 D/460.0001/711, “A corporacions locals”. ..

3.3 La quantia de la compensació per als tres trams de població que determina el Decret 69/2008, d'1 d'abril, és la següent:

Import màxim anual (corresponent a 12 mesos de dedicació completa):

� Fins a 100 habitants: 10.339,44 euros.

� De 101 a 500 habitants: 12.398,76 euros.

� De 501 a 2.000 habitants: 17.505,72 euros.

Import màxim mensual (corresponent a 1 mes de dedicació completa):

� Fins a 100 habitants: 861,62 euros.

� De 101 a 500 habitants: 1.033,23 euros.

� De 501 a 2.000 habitants: 1.458,81 euros.

Article 4

4.1 Les sol·licituds, aprovades per l'òrgan competent i formalitzades pel secretar el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins el 28 d'abril 
de 2016 inclòs, per mitjans telemàtics a través de l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT  
(http://www.eacat.cat).

…



Directiva 2014/24/UE, sobre contractació pública i

Directiva 2014/23/UE, relativa a l’adjudicació de
contractes de concessió.

Efectes una vegada transcorregut el termini de transposició



Artículo 90.Artículo 90.Artículo 90.Artículo 90. Transposición y disposiciones transitorias Transposición y disposiciones transitorias Transposición y disposiciones transitorias Transposición y disposiciones transitorias 

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 18 de abril de 2016dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 18 de abril de 2016dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 18 de abril de 2016dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 18 de abril de 2016. …

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, los Estados miembros podrán aplazar la 
aplicación del art. 22, apartado 1 (comunicacions i intercanvis d’informació i presentació electrònica d’ofertescomunicacions i intercanvis d’informació i presentació electrònica d’ofertescomunicacions i intercanvis d’informació i presentació electrònica d’ofertescomunicacions i intercanvis d’informació i presentació electrònica d’ofertes), ), ), ), 
hasta el 18 de octubre de 2018hasta el 18 de octubre de 2018hasta el 18 de octubre de 2018hasta el 18 de octubre de 2018, excepto cuando el uso de medios electrónicos sea obligatorio en virtud de los 
arts. 34 (sistemes dinàmics d’adquisició), 35 (Subhastes electròniques) o 36 (Catàlegs electrònics), el art. 37, 
apartado 3 (procediments de contractació dirigits per una central de compres), el art. 51, apartado 2 (enviament 
d’anuncis a l’Oficina de publicacions de la UE), o el art. 53(disponibilitat electrònica dels plecs de contractació).

No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, los Estados miembros podrán aplazar la 
aplicación del art. 22, apartado 1, en lo que respecta a las centrales de compra, hasta el 18 de abril de 2017centrales de compra, hasta el 18 de abril de 2017centrales de compra, hasta el 18 de abril de 2017centrales de compra, hasta el 18 de abril de 2017.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, los Estados miembros podrán aplazar la 
aplicación de lo dispuesto en el art. 59, apartado 2, (Document europeu únic de contractació) hasta el 18 de Document europeu únic de contractació) hasta el 18 de Document europeu únic de contractació) hasta el 18 de Document europeu únic de contractació) hasta el 18 de 
abril de 2018.abril de 2018.abril de 2018.abril de 2018.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, los Estados miembros podrán aplazar la 
aplicación de lo dispuesto en el art. 59, apartado 5, (documentació que no estan obligats ha aportar els documentació que no estan obligats ha aportar els documentació que no estan obligats ha aportar els documentació que no estan obligats ha aportar els 
operadors econòmics quan es pot obtenir directament pels poders adjudicadors accedint a una base de dades operadors econòmics quan es pot obtenir directament pels poders adjudicadors accedint a una base de dades operadors econòmics quan es pot obtenir directament pels poders adjudicadors accedint a una base de dades operadors econòmics quan es pot obtenir directament pels poders adjudicadors accedint a una base de dades 
nacional de qualsevol estat membre de la UE) hasta el 18 de octubre de 2018.nacional de qualsevol estat membre de la UE) hasta el 18 de octubre de 2018.nacional de qualsevol estat membre de la UE) hasta el 18 de octubre de 2018.nacional de qualsevol estat membre de la UE) hasta el 18 de octubre de 2018.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, los Estados miembros podrán aplazar la 
aplicación de lo dispuesto en el art. 61, apartado 2, (Utilització del Depòsit de certificats en línea EUtilització del Depòsit de certificats en línea EUtilització del Depòsit de certificats en línea EUtilització del Depòsit de certificats en línea E----CERTIS) CERTIS) CERTIS) CERTIS) 
hasta el 18 de octubre de 2018.hasta el 18 de octubre de 2018.hasta el 18 de octubre de 2018.hasta el 18 de octubre de 2018.

...



� Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, sobre el efecto directo de las nuevas Directivas
comunitarias en materia de contratación pública.

� Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, de 6 de abril de 2016 a los órganos
de contratación en relación con la utilización del documento europeo único de contratación previsto en la nueva
Directiva de contratación pública.

� Informe 19/2014, de 17 de desembre, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de
Catalunya (Comissió Permanent)

Assumpte: Previsions amb incidència en matèria de PIMES 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. Anàlisi
de la seva aplicabilitat.

� Informe 17/2015, de 3 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Asunto: Efectos de las Directivas de contratación pública en la regulación de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de
medidas en materia de Contratos del sector Público de Aragón, tas la conclusión del plazo de transposición.
Posibilidades de desarrollo.

� Informe 1/2016, de 6 d’abril, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya
(Comissió Permanent)

Assumpte: Continguts de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, que han de
ser d’aplicació directa a partir del dia 18 d’abril de 2016, data en què finalitza el termini per a la seva transposició.
Breu referència a l’aplicació directa de la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, relativa a l’adjudicació de
contractes de concessió.





SónSónSónSón aplicablesaplicablesaplicablesaplicables directamentdirectamentdirectamentdirectament lesleslesles previsionsprevisionsprevisionsprevisions contingudescontingudescontingudescontingudes enenenen elselselsels articlesarticlesarticlesarticles següentssegüentssegüentssegüents dededede lalalala
DirectivaDirectivaDirectivaDirectiva 2014201420142014////24242424/UE/UE/UE/UE::::

Articles 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (excepte un incís dels apartats 1.c i 2), 13,
14, 15, 16, 17, 18.1, 19 (excepte un incís de l’apartat 2), 21, 22.2, 22.3, 22.5,
22.6, 23, 24, 25, 26.1, 26.2, 26.4, 26.5 (paràgraf 1er), 27 (excepte els terminis),
28.1 (excepte el termini), 28.2 (excepte el termini), 28.3 (excepte el termini),
28.5 i 28.6 (excepte el termini establert a la lletra b), 29, 30 (excepte el termini),
31, 32 (excepte l’apartat 1), 33, 34, 35, 36 (excepte el paràgraf 2on de l’apartat
1), 37.2, 38, 39 (excepte un paràgraf de l’apartat 2), 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46.1 i 46.2, 47 (excepte determinats paràgrafs de l’apartat 3), 48 (excepte
determinats paràgrafs de l’apartat 2), 49, 50 (excepte un incís de l’apartat 2),
51, 52, 53, 54, 55, 56.1 i 56.3, 57 (excepte l’apartat 3 i el darrer paràgraf de
l’apartat 4), 58, 59.1 i 59.4, 60, 62 (excepte determinats incisos), 63, 64
(excepte un incís de l’apartat 1 i l’apartat 2), 65, 66, 67 (excepte un paràgraf de
l’apartat 2), 68, 69, 70, 71.2, 71.4, 71.5 (excepte alguns paràgrafs) i 71.6.b, 72
(excepte la lletra d, apartat iii, de l’apartat 1), 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82,
83.6 i 84.



ÀmbitÀmbitÀmbitÀmbit d’aplicaciód’aplicaciód’aplicaciód’aplicació dededede lalalala normativanormativanormativanormativa enenenen matèriamatèriamatèriamatèria dededede contractaciócontractaciócontractaciócontractació públicapúblicapúblicapública iiii lesleslesles categoriescategoriescategoriescategories
contractualscontractualscontractualscontractuals

a. Caldrà delimitar-les d’acord amb les directives 2014/24/UE i 2014/23/UE.

b. L’annex I del TRLCSP s’ha de substituir per l’annex II de la Directiva 2014/24/UE.

c. Seran contractes de serveis subjectes a regulació harmonitzada els que tinguin un valor
estimat superior al llindar comunitari i no estiguin exclosos del seu àmbit d’aplicació –no ja
únicament els recollits en les categories 1 a 16 de l’annex II del TRCLSP.

d. D’altra banda, els contractes exclosos de la Directiva que el TRLCSP no exclou del seu àmbit
d’aplicació continuen estant-hi subjectes, tot i que no tindran la consideració de subjectes a
regulació harmonitzada amb independència del seu valor estimat.



EnEnEnEn relaciórelaciórelaciórelació alsalsalsals operadorsoperadorsoperadorsoperadors econòmicseconòmicseconòmicseconòmics::::

a. Resultarà aplicable l’obligació d’utilitzar el document únic europeu de contractació, d’acord amb el formulari
normalitzat facilitat per la Comissió, en contractes subjectes a regulació harmonitzada. (Recomanació de la
JCCA de l’Estat de 6 d’abril de 2016).

b. Únicament es podran presentar les proves diferents a què al·ludeixen els articles 80 i 81 del TRLCSP, en
relació a les normes d’assegurament de la qualitat i normes de gestió mediambiental, en els casos en què
no hagin pogut obtenir els certificats previstos.

c. Quan, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències sol·licitades pel poder
adjudicador, se’ls ha d’autoritzar a acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol
altre document que el poder adjudicador consideri apropiat.

d. Específicament pel que fa al recurs a capacitats d’altres entitats, els poders adjudicadors hauran de
comprovar que les entitats a la capacitat de les quals es pretén recórrer compleixen els criteris de selecció i
no incorren en motius d’exclusió; i podran exigir, quan un operador econòmic recorri a les capacitats
d’altres entitats pel que fa a la solvència econòmica i financera, que ambdós siguin responsables
solidàriament; així com que determinades tasques siguin executades per un participant concret d’una
agrupació d’operadors econòmics.



PelPelPelPel quequequeque fafafafa alsalsalsals procedimentsprocedimentsprocedimentsprocediments:

a. Serà plenament operatiu el nou d’associació per a la innovació.

b. Únicament es podrà recórrer a la utilització del procediment negociat sense publicitat en els supòsits taxats
establerts en l’article 32 de la Directiva –havent desaparegut, per tant, les causes habilitants relatives a
obres i serveis complementaris i a la quantia, entre altres–.

c. Els procediments negociats caldrà dur-los a terme tenint en compte la nova configuració del procediment de
licitació amb negociació establerta per la Directiva 2014/24/UE, que també inclou un nou termini de
presentació d’ofertes que serà d’aplicació per contractes subjectes a regulació harmonitzada.

d. Els criteris d’adjudicació s’hauran d’establir i aplicar d’acord amb la regulació continguda en la Directiva.

e. Els poders adjudicadors tenen l’obligació d’oferir per mitjans electrònics un accés lliure, directe, complet i
gratuït als plecs de les contractacions i de perllongar 5 dies el termini de presentació d’ofertes en cas que
no sigui possible per les raons que la pròpia Directiva estableix.

f. Els anuncis en relació a contractes públics que es publiquin a partir del 18 d’abril de 2016, han de contenir la
informació fixada en els respectius annexos de la Directiva 2014/24/UE i s’han de dur a terme mitjançant
els formularis normalitzats establerts pel Reglament d’execució (UE) 2015/1986 de la Comissió.



Pel que fa a la modificació dels contractes i dels acords marcPel que fa a la modificació dels contractes i dels acords marcPel que fa a la modificació dels contractes i dels acords marcPel que fa a la modificació dels contractes i dels acords marc, 

a. Podran tenir per objecte, en determinats supòsits, obres, subministraments i serveis addicionals –la
contractació dels quals, respecte d’obres i serveis ha deixat de ser un supòsit habilitant d’utilització del
procediment negociat–, així com altres supòsits no previstos en el TRLCSP, que són aplicables directament
per complir els requisits de ser clars, precisos i incondicionals, tenint en compte sempre la jurisprudència
del TJUE.

b. El supòsit de modificació relatiu a la successió del contractista amb motiu d’una reestructuració empresarial,
que es troba regulat en l’article 85 del TRLCSP com un supòsit aliè a la modificació contractual, s’haurà
d’aplicar ara de manera conforme amb la nova previsió de la Directiva no transposada i aplicable
directament

c. Hauran de ser objecte de publicitat en el DOUE les modificacions que tinguin per objecte obres, serveis o
subministraments addicionals o que la seva necessitat hagués derivat de circumstàncies que un poder
adjudicador diligent no hagués pogut preveure i que no alterin la naturalesa global del contracte i
l'increment del preu resultant no excedeixi del 50% del valor inicial.

d. Atesa l’aplicació directa de la condició per considerar una modificació com a essencial relativa a la
substitució del contractista per causa diferent a que estigui prevista en plecs o a què es tracti d’una
successió derivada d’una reestructuració empresarial, la cessió dels contractes únicament podrà tenir lloc,
com a modificació del contracte, si així s’ha previst en els plecs.



Pel que fa als contractes de concessions de serveis i d’obresPel que fa als contractes de concessions de serveis i d’obresPel que fa als contractes de concessions de serveis i d’obresPel que fa als contractes de concessions de serveis i d’obres:

a. El seu termini de durada s’ha d’adequar al que preveu l’article 18 de la Directiva
23/2014/UE, de manera que els poders adjudicadors n’han de calcular la durada en funció
de les obres o serveis que constitueixen el seu objecte, establint-se un termini general de
durada de cinc anys, amb possibilitat de superar-lo sense excedir el temps raonable perquè
el concessionari recuperi les inversions realitzades, juntament amb un rendiment sobre el
capital invertit.

b. La regulació en l’àmbit comunitari de les concessions de serveis no comporta la desaparició
de la categoria de contracte de gestió de serveis públics, continuant vigents les modalitats
recollides actualment en l’article 277 del TRLCSP que no tinguin encaix en el concepte de
concessió mentre no hi hagi una transmissió del risc operacional relacionat amb la prestació
del servei públic.



JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA



� Informe 8/2014, d’11 d’abril, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Informe 8/2014, d’11 d’abril, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Informe 8/2014, d’11 d’abril, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Informe 8/2014, d’11 d’abril, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de 
Catalunya .Catalunya .Catalunya .Catalunya .

Assumpte: Conseqüències derivades de la inclusió incorrecta, en diferents sobres, de la documentació 
que han de presentar les empreses per participar en els procediments de contractació pública.

� Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala contenciós administrativa, de data 14 de Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala contenciós administrativa, de data 14 de Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala contenciós administrativa, de data 14 de Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala contenciós administrativa, de data 14 de 
març de 2016 (Recurs d'apel·lació núm. 172/2014), març de 2016 (Recurs d'apel·lació núm. 172/2014), març de 2016 (Recurs d'apel·lació núm. 172/2014), març de 2016 (Recurs d'apel·lació núm. 172/2014), sobre el caràcter d’un festival de música que es va 
realitzant anualment i les molèsties de sorolls als veïns.

� SentènciaSentènciaSentènciaSentència dededede cassaciócassaciócassaciócassació deldeldeldel TribunalTribunalTribunalTribunal Suprem,Suprem,Suprem,Suprem, salasalasalasala civil,civil,civil,civil, dededede datadatadatadata 17171717 dededede novembrenovembrenovembrenovembre dededede 2015201520152015 (Recurs(Recurs(Recurs(Recurs::::
2007200720072007////2013201320132013))))

Assumpte: Declara la Sala que la doctrina legal tiene establecido que la inclusión en un plan general de
ordenación de un terreno de propiedad privada como destinado a viales no determina por sí sola la
conversión en dominio público municipal de esos terrenos, sino que es necesario para ello que esa
cesión gratuita de viales, establecida en los sistemas de actuación urbanística, se lleve a cabo con
arreglo a las normas de procedimiento aplicables.

� Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Lleida, de data 28 de gener de 2016, Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Lleida, de data 28 de gener de 2016, Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Lleida, de data 28 de gener de 2016, Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Lleida, de data 28 de gener de 2016, sobre el 
fet imposable de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 


