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La divisió de l’objecte del contracte per lots serà la regla general.

Excepcions: risc de restringir la competència o dificultat per executar el contracte a través de la realització independent de les

prestacions.

Divisió per lots (art. 99.3) 

Necessitat d’incorporar de forma transversal i preceptiva criteris socials, mediambientals i d’innovació sempre que guardin

relació amb l’objecte del contracte.

Incorporació de criteris socials o ambientals (art. 1) 

Els contractes de subministres i de serveis de prestació successiva tindran una durada màxima de cinc anys incloent les possibles

pròrrogues.

Durada dels contractes (art. 29.4) 

Es modifica el llindar per a la realització de contractes menors, limitant el seu import a una xifra inferior als 15.000€ per tipus de

servei. A l’expedient de contractació s’haurà de justificar que no s’han subscrit amb el mateix contractista, contractes menors que

individual o conjuntament superin els 15.000€ durant el mateix exercici. Els contractes menors amb valor estimat superior a 5.000 €

hauran de publicar-se al perfil del contractant trimestralment (art. 63.4)

Contractes menors (art. 118 / art. 338)  

Desapareixen les instruccions internes de contractació, resultant de plena aplicació a tots els procediments la LCSP. S’haurà

d’elaborar una normativa interna adaptada al contingut de la llei.

Règim jurídic

Resum impacte de la Llei 9/2017

Principals àrees d’impacte



Resum impacte de la Llei 9/2017

Contractes d’obres, serveis i subministraments

A continuació s’assenyalen las principals novetats introduïdes per la LCSP en relació amb la durada dels contractes

d’obres, serveis i subministraments:

Contracte de serveis Contracte de subministrament
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Els contractes de serveis i subministraments tindran una durada màxima de cinc

anys incloent les possibles pròrrogues. (art. 29.4)

Sense limitació concreta:

Si s’estableix limitació temporal al

contracte de concessió d’obra (art.

29.6)

Contracte d’obres

Pròrroga ordinària: S’haurà de celebrar amb un preavís mínim de 2 mesos d’antelació a la finalització del contracte. La

pròrroga és obligatòria pel licitador (art. 29.2.2)

Pròrroga extraordinària: quan al venciment d’un contracte no s’hagi formalitzat el nou contracte que garanteixi la

continuïtat de la prestació a realitzar pel contractista com a conseqüència d'incidències resultants de fets imprevisibles per

l'òrgan de contractació produïdes en el procediment d’adjudicació i existeixin raons d'interès públic per a no interrompre la

prestació, es podrà prorrogar el contracte originari fins que comenci l’execució del nou contracte i en tot cas per un període

màxim de 9 mesos, sense modificar les condicions del contracte i sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi

publicat amb una antelació mínima de 3 mesos respecte de la data de finalització del contracte originari.



Resum impacte de la Llei 9/2017

Tipus de procediment segons el valor estimat del contracte

A continuació s’assenyalen les principals novetats introduïdes per la LCSP en relació als llindars per tipologia de

procediment:

Adjudicació directa Procediment de licitació

Contracte menor

Inferior 40.000 € 

(obres)

Inferior 15.000 €

Obert súper 

simplificat

Inferior 80.000 € 

(obres)

Inferior 35.000 €

Obert simplificat

Fins 2.000.000 € 

(obres)

Fins 100.000 €

Obert NO SARA

De 2.000.001 a 

5.547.999 €

(obres)

De 100.001 a 

220.999 €

Serveis relacionats  

a l’Annex IV a partir 

de 100.001 fins a 

749.999 €

Obert SARA

A partir de 5.548.000 

€

(obres)

A partir de 221.000 €

Serveis relacionats a 

l’Annex IV a partir de 

750.000 € (serveis)



Resum impacte de la Llei 9/2017

Tipus de procediment segons el valor estimat del contracte 

Contracte Menor

A continuació s’assenyalen les principals novetats introduïdes per la LCSP en relació al contracte menor:

01

Es modifica el llindar per la realització de contractes menors, limitant el seu

import a una xifra inferior als 15.000 / 40.000 euros (obres) per naturalesa de

servei.

02

S’haurà de justificar que no s’han subscrit amb el mateix contractista

contractes menors que individual o conjuntament superin els 15.000 / 40.000

euros (obres). El període de temps a examinar es correspondrà amb l’exercici

pressupostari en qüestió.

03

Els contractes menors amb valor estimat superior als 5.000€ hauran de

publicar-se al perfil del contractant trimestralment. En detall, s’haurà de

publicar la següent informació: objecte del contracte, durada, import

d’adjudicació i l’adjudicatari.

Contracte menor

Inferior 40.000 € 

(obres)

Inferior 15.000 € S’afegirà el pressupost d’obres, sense perjudici de que hagi d’existir el

corresponent projecte si les normes específiques ho requereixen.
04



Resum impacte de la Llei 9/2017

Tipus de procediment segons el valor estimat del contracte

Procediment obert súper simplificat

A continuació s’assenyalen les principals novetats introduïdes per la LCSP en relació al procediment súper simplificat:

03

El termini per a la presentació de proposicions no podrà ser inferior a 10 dies

hàbils. No obstant, i quan es tracti de compres corrents de bens disponibles

en el mercat, el termini serà de 5 dies hàbils. La formalització del contracte

podrà efectuar-se mitjançant la firma d'acceptació per part del contractista de la

resolució de l’adjudicació.

No és possible establir criteris dependents de judicis de valor. Tots ells hauran

de ser criteris objectius quantificables de forma automàtica.04

No requereix la constitució de taules de contractació.

05

Necessitat d’establir criteris de valoració mediambientals, socials o

d’innovació06

No podrà aplicar-se a aquells contractes que tinguin per objecte prestacions

de caràcter intel·lectual (serveis i subministraments)
02

Els licitadors hauran d’estar registrats obligatòriament al ROLECE. No

obstant, aquesta obligació no entra en vigor fins el 9 de setembre de 2018.

Fins al moment, la capacitat de contractar i l’absència de prohibicions de

contractar, es realitzarà en forma de declaració responsable.
01

Obert Súper 

Simplificat

Inferior 80.000 € 

(obres)

Inferior 35.000 €



Resum impacte de la Llei 9/2017

Tipus de procediment segons el valor estimat del contracte

Procediment obert simplificat

A continuació s’assenyalen les principals novetats introduïdes per la LCSP en relació al procediment simplificat:

02

El termini per a la presentació de proposicions no podrà ser inferior a 15 dies

(20 dies obres). El termini per el requeriment de la pre adjudicació serà de 7

dies hàbils.

És possible establir criteris dependents de judicis de valor amb un límit del

25%. La valoració dels criteris dependents de judicis de valor haurà de

realitzar-se en el termini màxim de 7 dies des de l’obertura del sobre en

qüestió. En els contractes que tinguin per objecte prestacions de caràcter

intel·lectual no podrà ser superior al 45%

03

Requereix de la constitució de mesa de contractació.
04

Necessitat d’establir criteris de valoració mediambientals, socials o

d’innovació.
05

Els licitadors hauran d’estar registrats obligatòriament al ROLECE. No

obstant, aquesta obligació no entra en vigor fins el 9 de setembre de 2018.

Fins al moment, la capacitat de contractar i l’absència de prohibicions de

contractar, es realitzarà en forma de declaració responsable.01

Obert Simplificat

Fins 2.000.000 € 

(obres)

fins 100.000 €



Resum impacte de la Llei 9/2017

Tipus de procediment segons el valor estimat del contracte

Procediment obert NO SARA

A continuació s’assenyalen les principals novetats introduïdes per la LCSP en relació al procediment obert no subjecte a

regulació harmonitzada:

01

DEUC i/o declaració responsable universal: Els licitadors tenen l’obligació de

presentar les seves ofertes amb una declaració responsable ajustada al formulari del

DEUC, que permetrà acreditar:

• Vàlida constitució de la societat i objecte social de la mateixa.

• Capacitat del signant de l’oferta.

• Compliment dels requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o

professional exigides.

• No estar incursos en prohibicions per contractar.

• La designació d’una adreça de correu electrònic per a efectuar comunicacions.

Recurs especial en matèria de contractació: els contractes de serveis el valor

estimat dels quals sigui superior a 100.000 / 3.000.000 euros (obres) seran

susceptibles de recurs.04

Requereix de la constitució de mesa de contractació.

05

Necessitat d’establir criteris de valoració mediambientals, socials o d’innovació.

03

02

El termini per a la presentació de proposicions no podrà ser inferior a 15 dies / 26 dies

obres.

Obert NO SARA

De 2.000.001 a 

5.547.999 €

(obres)

De 100.001 a 

220.999 €

Serveis relacionats  a 

l’Annex IV a partir de 

100.001 fins a 

749.999 €



Resum impacte de la Llei 9/2017

Tipus de procediment segons el valor estimat del contracte

Procediment obert SARA

A continuació s’assenyalen les principals novetats introduïdes per la LCSP en relació al procediment obert subjecte a

regulació harmonitzada:

Requereix de la constitució de mesa de contractació

04

01

DEUC i/o declaració responsable universal: Els licitadors tenen l’obligació

de presentar les seves ofertes amb una declaració responsable ajustada al

formulari del DEUC, que permetrà acreditar:
• Vàlida constitució de la societat i objecte social de la mateixa.

• Capacitat del signant de l’oferta.

• Compliment dels requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o

professional exigides.

• No estar incursos en prohibicions per contractar.

• La designació d’una adreça de correu electrònic per a efectuar comunicacions.

El termini per a la presentació de proposicions no podrà ser inferior a 35 dies.

No obstant, si s’accepta la presentació d’ofertes per mitjans telemàtics, podrà

reduir-se el termini general en 5 dies.02

Necessitat d’establir criteris de valoració mediambientals, socials o de

innovació.
03

Obert SARA

A partir de 5.548.000 

€

(obres)

A partir de 221.000 €

Serveis relacionats a 

l’Annex IV a partir de 

750.000 € (Serveis)



Resum impacte de la Llei 9/2017

Publicitat i transparència

A continuació s’assenyalen les principals novetats introduïdes per la LCSP en relació a la publicitat i transparència

vinculades al Perfil del Contractant:

Des de l’entrada en vigor de la LCSP serà necessari publicar en el Perfil del Contractant la pràctica totalitat de la documentació

que conforma l’expedient administratiu, com:

Informe de 

insuficiència de 

mitjans. 

Actes de la mesa 

de contractació i 

informe de la 

proposta 

d’adjudicació.

Informe de 

valoració dels 

criteris 

d’adjudicació 

quantificables 

mitjançant un 

judici de valor de 

cadascuna de 

las ofertes.

Composició de 

les meses de 

contractació i 

càrrecs de les 

persones 

intervinents.

Consultes 

preliminars al 

mercat, anunci 

de licitació, 

plecs, altres 

documents, 

apertures 

públiques, 

adjudicació i 

formalització. 

· Memòria 

justificativa de la 

valoració 

econòmica de 

les despeses 

(directes e 

indirectes).

· Memòria 

justificativa del 

contracte i de la 

seva necessitat.



Resum impacte de la Llei 9/2017

Licitació electrònica

A continuació s’assenyalen les principals novetats introduïdes per la LCSP en relació a la licitació electrònica:

Accés lliure, complert 
i directe als plecs per 
mitjans telemàtics a 
través del perfil del 

contractant, integrat 
a la Plataforma de 
Contractació que li 

correspongui

Registre Oficial de 
Licitadors obligatori 

per acreditar 
capacitat i solvència 

en determinats 
procediments, a 
partir del 9 de 

setembre de 2018

Comunicacions i 
notificacions 

electròniques a 
través de correu 

electrònic habilitat o 
mitjançant 

compareixença 
electrònica

Ofertes electròniques: 
El poder adjudicador 
haurà de garantir la 

integritat de dades en 
les comunicacions i 

intercanvis 
d’informació amb els 

licitadors i la 
confidencialitat de les 

ofertes

PLATAFORMA CONTRACTACIÓ 

ELECTRÒNICA

Tots els licitadors
s’hauran de registrar per 

contractar amb el poder 

adjudicador

PODER ADJUDICADOR


