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Informe 9/2016, d’1 de desembre, de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent) 
 
Assumpte: Anàlisi del concepte de risc operacional en relació amb els contractes 
de concessió i altres categories contractuals  
 
 
ANTECEDENTS 
 
 
I. L’Ajuntament de Premià de Mar ha tramès un escrit de sol·licitud d’informe a aquesta 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el qual, després de recordar la 
definició de risc operacional que es conté en la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrer de 
2014, relativa a l’adjudicació de contractes de concessió, així com els esments continguts 
en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic a l’assumpció de riscos per part 
de les empreses contractistes, planteja les qüestions següents: 
 
“1. El risc operacional o d’explotació en un contracte de gestió de serveis públics, amb 
obra de primer establiment també engloba el risc tecnològic en l’execució de l’obra? En 
que consisteix aquest risc tecnològic? 

 
2. El risc de disponibilitat està englobat en el concepte de risc d’explotació o operacional? 
El risc de disponibilitat és expressió sinònima als riscos d’oferta? Si no és el cas, en què 
consisteix el risc de disponibilitat en els contractes de concessió? 
 
3. Una prestació de serveis en què no es compleixin els requisits esmentats de la 
Directiva 2014/23/UE, però sí que admeti la possibilitat que una part del preu sigui 
satisfeta pels usuaris mitjançant tarifa, tindrà la consideració de contracte de serveis o de 
contracte administratiu especial?” 
 
 
III. 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 d’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. Les dues primeres qüestions plantejades per l’Ajuntament de Premià de Mar fan 
referència, d’una banda, a si “en un contracte de gestió de serveis públics, amb obra de 
primer establiment” –és a dir, un contracte de gestió de servei públic que porti aparellada 
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la construcció d’una obra–, el risc operacional o d’explotació també engloba el “risc 
tecnològic en l’execució de l’obra” i, a més, a la qüestió sobre què és aquest risc 
tecnològic; i, d’altra banda, si el risc operacional engloba el risc de disponibilitat i, també, 
a la qüestió sobre què és aquest risc. 
 
Es considera convenient iniciar l’anàlisi d’aquestes qüestions constatant, en primer lloc, 
que l’única referència continguda en el 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) al “risc tecnològic” es troba, en relació amb els contractes de concessió d’obra 
pública, en l’article 128, apartat 2, en el qual s’estableix que l’estudi de viabilitat d’aquests 
contractes ha de contenir, almenys, les dades, anàlisis, informes o estudis que escaiguin 
sobre, entre altres aspectes, els “riscos operatius i tecnològics en la construcció i 
explotació de l’obra” (lletra f). 
 
En tot cas, i tot i que en l’àmbit de la normativa de contractació pública no es conté cap 
definició de  “risc tecnològic”, es pot entendre que aquest fa referència, de la mateixa 
manera que succeeix en altres àmbits, al risc del progrés o de l’increment continu d’eines 
i aplicacions que es vagin adoptant com a conseqüència de l’avanç de la tecnologia –per 
exemple, el risc d’increment dels costos d’explotació i de manteniment de la 
infraestructura com a conseqüència de la revisió i l’adaptació a la normativa sobre les 
instal·lacions i els sistemes de seguretat; o el risc de què els actius utilitzats deixin de ser 
els més adequats per a la prestació del servei al llarg de la durada del contracte, per 
millores tècniques assolides en altres equipaments. 
 
Pel que fa al “risc de disponibilitat”, el TRLCSP únicament en fa esment en l’article 136, 
relatiu al clausulat del contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat, 
establint que aquest clausulat haurà d’incloure necessàriament estipulacions referides a 
les “condicions de repartiment de riscos entre l’Administració i el contractista, desglossant 
i precisant la imputació dels riscos derivats de la variació dels costos de les prestacions i 
la imputació dels riscos de disponibilitat o de demanda de dites prestacions”.  
 
La Decisió de l’Oficina Estadística de les Comunitats Europees (Eurostat) sobre “el 
tractament de les Associacions Público-Privades”1 inclou el “risc de disponibilitat” entre 
els riscos que recomana tenir en compte, juntament amb el “risc de demanda” i el “risc de 
construcció”, per determinar si els actius inclosos en una associació públic-privada s’han 
de considerar actius no públics i, per tant, comptabilitzar fora del balanç de les 
administracions públiques.  
 
En concret, recomana que els actius inclosos en una associació publicoprivada es 
classifiquin com a no públics, si el soci privat assumeix el “risc de construcció” i, almenys, 
o bé el “risc de disponibilitat”, o bé el “risc de demanda”.  
 

                                                 
1 New decision of Eurostat on deficit and debt. Treatment of public-private partnerships (18/2004, 
d’11 de febrer de 2004). 
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A més, defineix “risc de disponibilitat” –“en el qual la responsabilitat del soci és evident”, 
s’afirma– com el “risc de no ser capaç de subministrar la quantitat pactada 
contractualment o assolir la seguretat o els nivells certificats públicament”, corresponents 
a la prestació de serveis als usuaris finals, definits en el contracte; i també com el “risc de 
no assolir els estàndards de qualitat relatius al subministrament del servei, determinats en 
el contracte, produint una fallada evident del servei”. Així mateix, assenyala que 
l'Administració no està obligada a assumir aquest risc si està legitimada per reduir 
significativament (com una mena de penalització) els seus pagaments periòdics; que “els 
pagaments de l'Administració han de dependre del nivell efectiu de disponibilitat 
subministrada pel soci durant un concret període de temps”; i que “l’aplicació de les 
penalitzacions quan el soci incompleix les seves obligacions de servei ha de ser 
automàtica i tenir un efecte significatiu sobre els ingressos/beneficis del soci i no ser 
purament cosmètiques o simbòliques”. 
 
D’altra banda, defineix el “risc de demanda” com el que cobreix la variació de la demanda 
(major o menor de l'esperada quan es va signar el contracte) independentment del 
comportament (gestió) del soci privat, que només cobriria un canvi de la demanda que no 
resulti d'una baixa o inadequada qualitat dels serveis subministrats per al soci o de 
qualsevol acció que modifiqui la quantitat/qualitat d’aquests serveis i, en canvi, sorgiria 
d'altres factors com el cicle dels negocis, les noves tendències del mercat, la competència 
directa o l’obsolescència tecnològica. A més, s’afirma que “l'Administració assumeix el 
risc de demanda quan s'obliga a assegurar un determinat nivell de retribucions al soci 
independentment del nivell efectiu de la demanda expressat per l'usuari final, resultant 
irrellevant les fluctuacions en el grau de la demanda sobre la capacitat de generar 
beneficis del soci”.2  
 
Més recentment3, l’Eurostat continua distingint aquestes tres categories principals de 
riscos i concreta que el "risc de disponibilitat", que cobreix el volum i la qualitat de la 
producció, es refereix als casos en els quals es reclama la responsabilitat del soci, a 
causa d'una gestió defectuosa que té com a resultat un volum de serveis inferior a 
l’acordat contractualment, o serveis que no compleixin els estàndards de qualitat 
especificats al contracte.  
 
Així mateix, també especifica que el "risc de demanda" cobreix la variabilitat de la 
demanda (major o menor de l'esperada en el moment de la signatura del contracte), amb 
independència de l'acompliment; “en  altres paraules, un canvi de demanda no pot estar 
directament i totalment vinculat a una qualitat insuficient dels serveis prestats, tot i que els 
dèficits quantitatius i qualitatius en aquesta matèria poden tenir un impacte en l'ús efectiu 
del servei i, en alguns casos, exerceixen un efecte de desallotjament. En canvi, el risc de 

                                                 
2 Aquesta Decisió també defineix el “risc de construcció” com el que cobreix situacions com 
entregues amb retard, incompliment dels estàndards especificats, costos addicionals, deficiències 
tècniques, o efectes externs negatius. 
 
3 Manual on Government Deficit and Debt. Implementation of ESA 2010 (Edition 2016). 
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demanda també pot ser el resultat d'altres factors, com el cicle econòmic, les noves 
tendències del mercat, un canvi en les preferències dels usuaris finals o l'obsolescència 
tecnològica. Això s’ha de considerar com a part de l'habitual del ‘risc econòmic’ suportat 
per entitats privades en una economia de mercat”.4 
 
En la mateixa línia, en el Sistema europeu de comptes nacionals i regionals de la Unió 
Europea (SEC 2010) es defineix com a “risc de disponibilitat” el que “inclou la possibilitat 
de costos addicionals, com els de manteniment i finançament, i les sancions suportades 
perquè el volum o la qualitat dels serveis no compleixen les normes especificades al 
contracte”.5 
 
Arribats a aquest punt, i un cop tractada la qüestió relativa al fet que cal entendre per “risc 
tecnològic” i per “risc de disponibilitat”, procedeix analitzar si cal considerar-los inclosos 
dins el concepte de risc operacional a què es refereix la Directiva 2014/23/UE, tot i que 
aquesta no en faci cap esment i que la definició de risc operacional que conté és l’única 
determinant de l’existència d’un contracte de concessió i, per tant, de la tipificació 
correcta d’un contracte com a tal. 
 
 
II. La Directiva 2014/23/UE estableix, en el paràgraf darrer de l’article 5, apartat 1, que 
l'adjudicació de les concessions d'obres o serveis ha d’implicar la transferència al 
concessionari d'un risc operacional en l'explotació de les obres o serveis “incloent el risc 
de demanda o el de subministrament, o ambdós”.  

                                                 
4 En aquest Manual de l’Eurostat també es concreta que el "Risc de construcció" inclou 
esdeveniments relacionats amb possibles dificultats en la fase de construcció i amb l'estat dels 
actius involucrats en el moment en què es comencen a proporcionar els serveis i que “a la 
pràctica, es relaciona amb esdeveniments tals com el retard en el lliurament, l'incompliment de les 
normes especificades, els costos addicionals i qüestions ambientals, deficiències tècniques i 
efectes negatius externs (inclòs el risc mediambiental) que generi pagaments compensatoris a 
tercers. 
 
5 El Reglament (UE) núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, 
relatiu al Sistema europeu de comptes nacionals i regionals de la Unió Europea (SEC 2010), 
incorpora el criteri adoptat per Eurostat en la Decisió de 2004, abans esmentada, establint que per 
determinar la naturalesa pública o privada dels actius en una associació publicoprivada es 
necessari saber quin dels socis assumeix la major part dels riscos i quin s’espera que rebi la major 
part dels beneficis dels actius; que els principals elements de risc i benefici que s’han avaluar són 
el risc de construcció, el risc de disponibilitat, el risc de demanda, el risc de valor residual i 
obsolescència i l’existència de finançament del garant o de concessió de garanties o de clàusules 
de rescissió avantatjoses; i que els riscos i els beneficis corresponen a l’operador si el risc de 
construcció i la demanda o els riscos de disponibilitat han estat transferits de manera efectiva. En 
tot cas, cal precisar que en el SEC 2010 es distingeix entre associacions públic privades i 
concessions, atenent al mecanisme de retribució –pagament per part de l’ens públic i pagament 
directe de l’usuari, respectivament–, i s’assenyala que “quan la societat ven els serveis 
directament al públic a través, per exemple, d’una carretera de peatge, el contracte es considerà 
concessió i no una associació públic privada”. 
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D’acord amb aquesta redacció i tenint en compte els conceptes de riscos emprats en 
l’àmbit comunitari a què s’ha fet referència en la consideració jurídica anterior, es pot 
afirmar ja ara que el risc operacional inclou el “risc de disponibilitat”, si aquest es pot 
considerar inclòs en el concepte de “risc de subministrament”, ja que el “risc de 
demanda”, com ja s’ha vist, és un risc diferenciat del “risc de disponibilitat”.  
 
A més, també procedeix recordar ara que, si bé la Directiva 2014/23/UE no conté cap 
referència al “risc de disponibilitat”, aquest concepte sí s’incloïa en el text de proposta de 
la Directiva6, en la qual s’establia que “el dret d'explotar les obres o els serveis, implica 
sempre la transferència al concessionari d'un risc econòmic (...)” (considerant 7) i que “el 
risc econòmic pot ser dels tipus següents: a) risc relacionat amb la utilització de les obres 
o la demanda de prestació del servei; b) risc relacionat amb la disponibilitat de les 
infraestructures proporcionades pel concessionari o utilitzades per a la prestació de 
serveis als usuaris” (article 2, apartat 2). Com s’ha vist, la referència a “risc relacionat 
amb la disponibilitat” s’ha substituït en el text definitiu de la Directiva per la de “risc de 
subministrament”, de manera que la qüestió a aclarir passa per determinar si aquest 
canvi va ser purament semàntic o bé va ser també de concepte. 
 
Per tal de respondre aquesta qüestió es considera procedent partir del concepte de risc 
operacional, definit en el mateix paràgraf darrer de l’article 5, apartat 1, de la  Directiva 
2014/23/UE, al que s’al·ludia abans, en els termes següents: 
 
“Es considerarà que el concessionari assumeix un risc operacional 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. La part dels riscos transferits al concessionari suposarà 
una exposició real a les incerteses del mercat que impliqui que qualsevol pèrdua 
potencial estimada en què incorri el concessionari no és merament nominal o 
menyspreable”. 
 
Respecte d’aquest concepte, en els considerants 18 a 20 de la Directiva 2014/23/UE, a 
algun dels quals també s’al·ludeix en l’escrit de consulta, es matisen els extrems 
següents: 
 

– “La característica principal d'una concessió, el dret d'explotar les obres o els 
serveis, implica sempre la transferència al concessionari d'un risc operacional”.  
 
Per tant, la transferència del risc operacional és una conseqüència del dret 
d’explotació de les obres o serveis, motiu pel qual, si no es dona aquesta 
transferència, el contracte no es pot qualificar de concessió, ja que en aquest cas 
no es pot considerar que hi ha dret d’explotació, que és la característica principal 
d’una concessió. Així, “quan la reglamentació específica del sector elimina el risc 

                                                 
6 Proposta de Directiva de 20 de desembre de 2011, COM (2011) 897 final. 
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establint una garantia en benefici del concessionari en virtut de la qual es 
compensin les inversions i costos sufragats per a l'execució del contracte, aquest 
últim no s'hauria de considerar concessió a efectes de la present Directiva”. 

– El risc operacional és un risc “de caràcter econòmic” que suposa la possibilitat que 
l’empresa concessionària no recuperi les inversions realitzades ni cobreixi els 
costos que hagi costejat per explotar les obres o els serveis “en condicions 
normals de funcionament”.  
 
Des d’aquest punt de vista, cal posar aquest risc en relació també amb la durada 
dels contractes de concessió, la qual ha de permetre la recuperació de la inversió 
tot i no quedar garantida pel sistema de retribució establert en la concessió7. 
 

– El risc operacional no ha de ser necessàriament assumit en la seva totalitat i en 
exclusiva per l’empresa concessionària per poder considerar el contracte com a 
concessió, ja que “part del risc” pot “continuar assumint-lo” el poder adjudicador. 
Així, “el fet que el risc sigui limitat des de l'inici no impedirà que el contracte es 
consideri una concessió”, posant la pròpia Directiva com a exemples casos de 
sectors amb tarifes reglamentades o de limitació del risc operacional per mitjà 
d’acords contractuals que preveuen una compensació parcial, inclosa la 
compensació en cas de terminació avançada de la concessió per motius 
atribuïbles al poder adjudicador, o per causes de força major.  

 
– La reglamentació de l'adjudicació de concessions mitjançant normes específiques 

no estaria justificada si el poder adjudicador alleugés l'operador econòmic de 
qualsevol possible pèrdua garantint uns ingressos mínims iguals o superiors a les 
inversions i els costos que hagi d'assumir amb l'execució del contracte.  
 

                                                 
7 L’article 18 de la Directiva 2014/23/UE estableix que les concessions han de ser de durada 
limitada, que aquesta s’ha de calcular en funció de les obres o els serveis sol·licitats i que per a 
l’establiment de durades superiors a cinc anys, la durada màxima de la concessió no pot excedir 
“el temps que es calculi raonable perquè el concessionari recuperi les inversions realitzades per a 
l'explotació de les obres o serveis, juntament amb un rendiment sobre el capital invertit, tenint en 
compte les inversions necessàries per assolir els objectius contractuals específics”, tenint en 
compte tant les inversions inicials, com les realitzades durant la vida de la concessió.  
 
Per la seva banda, en el considerant 52 de la Directiva 2014/23/UE s’indica que la durada de les 
concessions s'ha de limitar per evitar el tancament del mercat i la restricció de la competència, i es 
precisa que una durada superior a cinc anys ha de ser “limitada al període en què resulti 
raonablement previsible que el concessionari pugui recuperar les inversions realitzades per 
explotar les obres i serveis, més un benefici sobre el capital invertit en condicions normals 
d'explotació, tenint en compte els objectius contractuals específics que hagi assumit el 
concessionari a fi de satisfer exigències tals com la qualitat o el preu per als usuaris”, però també 
que “els poders i entitats adjudicadors sempre han de poder adjudicar una concessió per un 
període inferior al necessari per recuperar les inversions, sempre que la compensació 
corresponent no elimini el risc operacional”. 
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Per tant, és l’assumpció del risc operacional, que no es dona quan es garanteixen 
uns ingressos mínims iguals o superiors a les despeses del contractista, el que 
“justifica” la no subjecció del contracte a la normativa de contractació pública 
general, establerta en l’àmbit comunitari, com és sabut, en la Directiva 
2014/24/UE, de 26 de febrer, de contractació pública –cal recordar que la Directiva 
2014/23/UE no predetermina la utilització d’un procediment determinat per a 
l’adjudicació dels contractes de concessió, sinó que inclou una coordinació mínima 
dels procediments nacionals que s’aprovin en transposició de la Directiva, 
bàsicament regulant els anuncis, de licitació i d’adjudicació, l’accés electrònic a 
documents, els terminis mínims de recepció de sol·licituds i d’ofertes i les 
garanties procedimentals o requisits mínims dels procediments. 

 
– Certs règims en els que la remuneració procedeix exclusivament del poder 

adjudicador es poden considerar concessions si la recuperació de les inversions i 
els costos que hagi satisfet l'operador per a l'execució de les obres o la prestació 
dels serveis “depèn de la demanda o del subministrament efectius” d'aquests béns 
o serveis. 
 
També en la Comunicació interpretativa de la Comissió sobre les concessions en 
el dret comunitari (2000/C 121/02) s’assenyala que el risc econòmic inherent a les 
concessions “que depèn estretament de les rendes que el concessionari pugui 
percebre de la ‘freqüentació’, constitueix un element distintiu important entre 
concessions i contractes públics”; i que caldrà examinar cas per cas, tenint en 
compte diferents elements com l'objecte, la durada i l’import del contracte, la 
capacitat econòmica i financera del concessionari i qualsevol altre element que 
permeti determinar que el concessionari assumeix realment els riscos vinculats a 
la gestió i la freqüentació. 
 
Per tant, la remuneració de l’empresa ha de dependre de l’ús efectiu o de la 
freqüentació de l’obra o servei, amb independència que l’abonin els usuaris 
directament o la mateixa administració.  
 
Tanmateix, tal com ha puntualitzat el Consell d’Estat8, “encara que la vinculació de 
les remuneracions a l’operador econòmic per l’ús o freqüència del servei sigui un 

                                                 
8 Dictamen núm. 1116/2015, de 17 de març, sobre l’Avantprojecte de llei de contractes del sector 
públic. 
 
També la Junta Consultiva de Contractació Administrativa d’Aragó ha emès l’Informe 8/2015, de 
20 de maig, sobre l’avantprojecte de Llei de contractes del sector públic, en el qual proposa la 
unificació de la terminologia en matèria de transferència de riscos –atès que respecte de les 
concessions d’obra no parla de risc de subministrament però s’inclou una referència a la 
disponibilitat, mentre que respecte de les concessions de serveis es refereix únicament a la 
utilització del servei sense fer referència alguna a estàndards associables a la disponibilitat–, 
preveient una retribució que tingui en compte “el grau de disponibilitat ofert pel concessionari i/o a 
la seva utilització pels usuaris”. 
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element significatiu, allò determinant per apreciar l’existència d’una concessió de 
serveis és que s’hagi transferit al concessionari la responsabilitat de l’explotació. 
En conseqüència, en els casos en què la retribució del concessionari estigui 
vinculada a l’ús del servei, però existeixen mecanismes de compensació pels que 
el poder públic garanteix un nivell de beneficis no es pot parlar de l’existència 
d’una concessió si desapareix el risc d’explotació. Depèn de l’existència de risc 
d’explotació el que el contracte sigui de concessió o, en la seva absència efectiva, 
de serveis”. 
 

– El risc operacional ha de provenir de “factors que escapen al control de les parts”. 
Els riscos vinculats, per exemple, a la mala gestió, als incompliments de contracte 
per part de l'operador econòmic o a situacions de força major, no són 
determinants a efectes de la consideració de concessió, ja que tals riscos són 
inherents a qualsevol tipus de contracte, tant si és un contracte públic com si és 
una concessió9.  
 

– El risc operacional s'ha d'entendre com el “risc d'exposició a les incerteses del 
mercat”, que pot consistir en un risc de demanda, entès com “el que es deu a la 
demanda real de les obres o serveis objecte del contracte”, o en un risc de 
subministrament, entès com “el relatiu a la provisió de les obres o serveis objecte 
del contracte, en particular el risc que la prestació dels serveis no s'ajusti a la 
demanda”, o bé en un risc de demanda i de subministrament.10  

 
– A l’efecte de l'avaluació del risc operacional, pot prendre's en consideració, de 

manera coherent i uniforme, el valor actual net de totes les inversions, costos i 
ingressos del concessionari. 

 
Per tant, el risc que han d’assumir les empreses concessionàries és un risc econòmic 
vinculat a l’explotació i, en conseqüència, a la retribució del concessionari, el qual pot 
comprendre dues tipologies de riscos, el risc de demanda i el risc de subministrament, 

                                                 
9 Aquesta Junta Consultiva ja ha afirmat, en l’Informe 15/2014, de 17 de desembre, que, per poder 
considerar que hi ha trasllat del risc operacional, com a mínim una part significativa de la 
contraprestació que ha de rebre l’empresa contractista hauria de consistir, necessàriament, en una 
quantia variable, la determinació de la qual hauria de dependre sempre d’elements sotmesos a les 
incerteses del mercat; que, en canvi, no es podria considerar que hi ha aquella assumpció del risc 
si dita quantia variable fes referència a paràmetres directament vinculats al comportament de 
l’empresa contractista en la prestació del servei; i que l’establiment dels denominats “preus per 
objectius”  no implica, per sí mateix, la transferència d’un risc operacional. 
 
10 El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha precisat, en la Sentència de 10 de març de 
2011 (ass. C-348/10), que el risc d'exposició a les incerteses del mercat es pot traduir 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 fins i tot el risc de responsabilitat 
per un perjudici causat per una irregularitat en la prestació del servei”. 
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dels quals almenys un n’ha de concórrer. Així, partint de la premissa que la remuneració 
de l’empresa concessionària –que, com s’ha dit, pot ser abonada tant pels usuaris 
directament com per la mateixa Administració– ha de dependre de l’ús efectiu o de la 
freqüentació de l’obra o servei, de manera que està vinculada necessàriament i 
directament a la conducta dels usuaris11, no semblaria que es pugui considerar que es 
trasllada el risc operacional si la retribució de l’empresa contractista es determina 
únicament pel grau efectiu de disponibilitat de l’obra o servei objecte del contracte o pel 
compliment de determinats estàndards de qualitat fixats prèviament.12  
 
Tanmateix, atès el concepte de risc operacional recollit en la Directiva i, específicament, 
la necessitat que aquest risc provingui de factors aliens al control de les parts i de les 
incerteses del mercat, el risc de disponibilitat, definit en el sentit recollit a la consideració 
jurídica anterior –és a dir, referit al risc de no subministrar la quantitat pactada 
contractualment o de no assolir la seguretat o els nivells de qualitat especificats–, es 
podria entendre que es troba inclòs en el concepte de risc operacional només si aquesta 
manca de “disponibilitat” és deguda a factors externs a la pròpia empresa contractista13. 
 

                                                 
11 La Junta Consultiva de Contractació Administrativa d’Aragó afirma, en l’Informe 2/2014, de 22 
de gener, que “la jurisprudència del TJUE exigeix perquè existeixi concessió de serveis que en tot 
cas la remuneració al prestador es realitzi en funció de l’explotació, és a dir, de l’ús o freqüentació 
del servei”, i que “sense aquest requisit no existeix concessió”. 
 
12 La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat afirma, en l’Informe 22/09, de 25 
de setembre, que “no existeix concessió quan el major o menor volum dels ingressos de 
l’empresari depèn exclusivament de què aquest, sigui en compliment de les seves obligacions o 
no, presti millor o pitjor el servei o, si es prefereix, s’acomodi o no a determinats estàndards o 
indicadors de control de qualitat en la seva prestació, sinó quan la seva retribució depèn dels 
rendiments de la seva explotació”. A més, també assenyala que “en l’actualitat és relativament 
freqüent el supòsit en què la retribució del contractista es lliga no tant als costos de la prestació 
sinó a la disponibilitat de les instal·lacions o del servei objecte del contracte. Tals figures 
contractuals poden ser qualificades, en funció de les seves característiques, com a contractes de 
col·laboració entre el sector públic i el sector privat, però no com a concessions administratives”. 
 
13 El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals va afirmar, en la Resolució núm. 
346/2013, d’una banda, que “el fet que el contractista accepti voluntàriament una disminució de la 
quantitat fixa pactada al contracte si no compleix els estàndards de qualitat fixats en el mateix, no 
pot considerar-se com una assumpció voluntària dels riscos derivats d'aquell” i que “les clàusules 
de qualitat que amb certa freqüència s'insereixen en aquest tipus de contractes no generen una 
incertesa en el contractista sobre quina serà la retribució que percebrà de l'Administració”; i, d’altra 
banda, que “també és veritat que aquest risc d'explotació es pot dividir en un risc de disponibilitat i 
en un risc de demanda” tot i que en el supòsit del fet que analitza considera que el risc de 
disponibilitat no s'ha transmès, atès que l'execució amb la qualitat determinada als plecs s’hi havia 
previst com una obligació essencial i que la disminució de la retribució del contractista per mala 
execució del contracte no suposava que n’assumís el risc, ja que era conseqüència de la mala 
qualitat en l'execució del contracte i no de factors externs com l'ús que del servei fessin els 
ciutadans. 
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Així, per exemple, i vinculant aquesta possibilitat amb el “risc tecnològic” sobre el qual 
també es planteja incloure’l en el concepte de risc operacional –que fa referència, com 
també s’ha dit en la consideració jurídica anterior, al risc del progrés com a conseqüència 
de l’avanç de la tecnologia–, el risc de disponibilitat es podria considerar inclòs en 
l’operacional, si la manca de subministrament de la quantitat pactada contractualment o 
de la seguretat o els nivells de qualitat especificats, fos conseqüència del “risc tecnològic” 
assumit. 
 
En tot cas, i tal com s’ha assenyalat anteriorment, l’únic risc l’assumpció del qual és 
rellevant a l’efecte de la consideració d’un contracte com a concessió és el risc definit en 
la Directiva 2014/23/UE, de manera que, com s’ha vist, les altres categories existents de 
riscos s’han d’analitzar segons aquesta categoria de la Directiva i només si es poden 
reconduir a dita categoria hi estaran incloses i, per tant, són determinants de la 
qualificació dels contractes. Per tant, cal una anàlisi de cas per cas. 
 
Addicionalment, cal assenyalar la conveniència en determinades ocasions de combinar 
les diferents tipologies de riscos; per exemple, en els supòsits en què l’obra o el servei 
objecte de concessió ja està en funcionament o s’està prestant, de manera que el risc de 
demanda pot veure’s reduït, podria ser convenient accentuar el risc de disponibilitat, 
retribuint a l’empresa concessionària en funció de l’ús –demanda– i també en funció del 
compliment de determinats estàndards de qualitat fixats –disponibilitat. 
 
 
III. La darrera de les qüestions plantejades per l’Ajuntament de Premià de Mar fa 
referència a la qualificació jurídica, com a contracte de serveis o administratiu especial, 
que ha de rebre un contracte que té per objecte “una prestació de serveis en què no es 
compleixin els requisits esmentats de la Directiva 2014/23/UE, però sí que admeti la 
possibilitat que una part del preu sigui satisfeta pels usuaris mitjançant tarifa”. 
 
D’acord amb l’article 19, apartat 2, del TRLCSP, són contractes administratius especials 
els que tenen un objecte diferent als contractes típics –d'obra, de concessió d'obra 
pública, de gestió de serveis públics, de subministrament, de serveis, i de col·laboració 
entre el sector públic i el sector privat– i que estan vinculats al gir o tràfic específic de 
l'Administració contractant o satisfan de forma directa o immediata una finalitat pública de 
l'específica competència d'aquella, sempre que no tinguin expressament atribuït el 
caràcter de contractes privats. Per tant, el caràcter de contracte administratiu típic, de 
serveis, i de contracte administratiu especial –amb caràcter residual14– ve determinat pel 
seu objecte, i per la vinculació a l’Administració o la satisfacció de finalitats públiques.  

                                                 
14 El caràcter residual del contractes administratius especials ha estat posat en relleu, entre 
d’altres, per aquesta Junta Consulta, en l’Informe 13/2014, de 22 de juliol, de la Comissió 
Permanent, sobre la qualificació d'un contracte que té per objecte la producció i l'organització d'un 
festival de música; per la Junta Consultiva d’Aragó, en l’Informe 13/2014, de 7 de maig, sobre el 
valor estimat dels serveis de gestió de bars, barres de festes o similars; i per la Junta Consultiva 
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De fet, cal tenir en compte que la disposició addicional segona del Decret llei 3/2016, de 
31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública15, estableix que els 
contractes que es licitin a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, en els quals no 
concorri el requisit de la transferència del risc operacional en els termes de la Directiva 
2014/23/UE, s'han de qualificar com a contractes d'obra o contractes de serveis i que “en 
cas que el contingut de les prestacions no pugui ser inclòs en cap d'aquestes dues 
qualificacions, com tampoc en cap de les altres previstes en la legislació de contractes 
del sector públic, es podran qualificar com a contractes administratius especials en els 
termes que estableix la legislació vigent”. 
 
Sobre la base de les consideracions anteriors la Comissió Permanent de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa formula les següents 
 
 
CONCLUSIONS 
 
 
1. Es pot entendre que el concepte de “risc tecnològic” fa referència al risc del progrés o 
de l’increment continu d’eines i aplicacions que es vagin adoptant com a conseqüència de 
l’avanç de la tecnologia, i el concepte de “risc de disponibilitat” al risc de no subministrar 
la quantitat pactada contractualment o de no assolir la seguretat o els nivells de qualitat 
especificats, el qual inclou la possibilitat de costos addicionals, com els de manteniment i 
de finançament i de les sancions suportades per l’incompliment del volum o la qualitat de 
les prestacions objecte de contracte.  
 
2. El risc operacional que han d’assumir les empreses concessionàries és un risc 
econòmic vinculat a l’explotació i, en conseqüència, a la retribució, que pot comprendre el 
risc de demanda, el risc de subministrament o ambdós, de manera que la remuneració de 
les empreses concessionàries ha de dependre de l’ús efectiu o de la freqüentació de 
l’obra o el servei. Per tant, no sembla que es pugui considerar que es trasllada el risc 
operacional només amb el trasllat del risc de disponibilitat, és a dir, determinant la 
retribució de l’empresa contractista únicament pel grau efectiu de disponibilitat de l’obra o 
servei objecte del contracte o pel compliment de determinats estàndards de qualitat fixats 
prèviament. Tanmateix, atès que el risc operacional es defineix com aquell que prové de 
factors aliens al control de les parts i de les incerteses del mercat, el risc de disponibilitat 
es podria entendre que es troba inclòs en el concepte de risc operacional, però només si 
aquesta manca de disponibilitat és deguda a factors externs a la pròpia empresa 
contractista –per exemple, si fos conseqüència del “risc tecnològic” assumit. 
 

                                                                                                                                                 
de l’Estat, en l’Informe 9/15, de 15 de desembre de 2015, sobre la qualificació d’un contracte de 
festejos taurins. 
 
15 DOGC 7133, de 2 de juny de 2016  
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3. La qualificació d’un contracte com a contracte de serveis o contracte administratiu 
especial s’ha de determinar segons el seu objecte i la seva vinculació a l’Administració o 
a la satisfacció de finalitats públiques. 
 
 
 
Barcelona, 1 de desembre de 2016 




