
EL PROBLEMA EXISTENT A PARTIR DEL  18/04/2016 

El 18/04/2016 va finalitzar el termini que l’Estat Espanyol tenia per adaptar la Llei espanyola a les Directives 
Europees (2014/23/UE i 2014/24/UE) en matèria de contractació pública, sense que aquesta transposició 
s’hagi dut a terme fins al moment. Amb l’actual perspectiva de possibles noves eleccions al desembre de 
2016, la situació podria perllongar-se diversos mesos més. 
 
La manca de transposició d’aquestes Directives Europees en el termini màxim establert té diverses conse-
qüències (imposició de possibles multes a Espanya per part de la UE; possibles reclamacions dels interes-
sats), sent la principal l’aplicació directa a Espanya a partir del 18/04/2016 de les disposicions incon-
dicionals, clares i precises de les Directives Europees, aplicació directa que només opera amb efecte 
vertical ascendent (és a dir, entre interessats i l’Estat, però no a l’inrevés, ni tampoc horitzontalment, entre 
interessats). 
 
A diferència dels Reglaments Europeus (que apliquen directament en els Estats Membres de la UE), les 
Directives Europees estan pensades perquè cada Estat Membre pugui adaptar el seu dret intern a elles, la 
qual cosa implica que les Directives contenen conceptes jurídics indefinits, deixen cert marge de maniobra 
als Estats Membres, etc. Per això, el primer problema és tractar de fixar amb exactitud quines disposici-
ons de les Directives són incondicionals, clares i precises i, per tant, d’aplicació directa a Espanya. 
 
El segon problema greu deriva de la complexa situació política espanyola, que ha provocat diferents postu-
res i, amb això, una situació d’alta INSEGURETAT JURÍDICA, que pot prolongar-se en el temps. 
 
RECOMANACIÓ: en cas de ser part d’un contracte públic, o de participar o voler participar en una licitació 
pública, és aconsellable assessorar-se específicament i amb la màxima antelació possible. 
 
 

 
PRINCIPI DE DIVISIÓ DEL 

CONTRACTE EN LOTS 
 
Les Directives imposen el 
principi general de dividir el 
contracte en lots, per tal que 
puguin tenir accés a la licitació 
el màxim nombre d’empreses 
possibles (PIMES en especial), i 
canvien la regla existent de 
no dividir el contracte.  
 
El poder adjudicador ha de deci-
dir els lots (dimensió, naturale-
sa, etc.) i indicar-ho en la licita-
ció. En cas que no sigui pos-
sible dividir-ho, s’ha de justifi-
car, si bé, a vegades, s’impo-
sa la divisió obligatòria. S’in-
tenta així disminuir el poder de 
les grans empreses. 
 

INNOVACIÓ 
 

S’obren noves fórmules de con-
tractació per a les obres i ser-
veis innovadors. 

 
MODIFICACIÓ DEL  

CONTRACTE 
 
La Llei espanyola era molt res-
trictiva i només admetia la modi-
ficació del contracte en casos 
taxats. Les Directives són  més 
laxes i admeten moltes més 
modificacions, fins i tot en qües-
tions substancials del contracte, 
com la seva durada, encara que 
sempre supeditades a control 
per evitar l’abús de dret. 
 

RISC OPERACIONAL  
 

Les Directives regulen que, en 
les concessions, no es garantirà 
a l’empresari la recuperació de 
la inversió, per evitar casos com 
l’espanyol “Cas Castor”. 
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La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat (Ministeri d’Hisenda i Administracions Públi-
ques) va dictar el 15/03/2016 les seves RECOMANACIONS (no vinculants), dirigides a tots els poders pú-
blics contractants. 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya, per la seva banda, davant la situació de manca de transposició 
per part de l’Estat Espanyol, ha dictat una normativa pròpia, el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de me-
sures urgents en matèria de contractació pública, publicat al DOGC de 2 de juny, aplicable als contractes 
del sector públic català. La interpretació de la Junta Consultiva Estatal xoca, en alguns aspectes, amb el 
Decret Llei català i amb la interpretació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generali-
tat de Catalunya, el que ha de ser tingut en compte.   
 
Fins al moment, també Aragó ha publicat la seva pròpia normativa autonòmica.  

Les Directives intenten potenciar la participació de les PIMES en la contractació pública, millorar la 
transparència, disminuir la burocràcia, abaratir els costos (ús de medis electrònics), lluitar contra la corrup-
ció i incidir en temes mediambientals i socials i d’innovació.  
 
Una de les principals novetats és el DEUC. L’empresari podrà optar per emplenar un formulari electrònic 
normalitzat (DEUC), en el qual, sota la seva responsabilitat, declararà les seves dades identificatives i el 
fet d’estar al dia en el compliment de les normes, acreditant així la seva aptitud per licitar. 
 
Aquesta declaració responsable, DEUC, substituirà el “famós sobre 1”, feixuc i car quant als seus tràmits 
(còpies notarials, etc.), i serà vàlida a tota la UE. 

LA SITUACIÓ A ESPANYA EN GENERAL I A CATALUNYA EN PARTICULAR 

EL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC) 


