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Carrer del Foc, 57  
08038 Barcelona 
Tel. 933 162 000 

 
Informe sobre la possibilitat d’indemnització dels danys i perjudicis que la demora en 
la formalització d’un contracte no imputable a l’empresa contractista, li ocasioni com a 
conseqüència de l’increment de costos de matèries primeres produït des de la data en 
què el contracte s’hagués hagut de formalitzar i començat a executar i la data en què 
es fa efectivament 

 
 
ANTECEDENTS 
 
 
Des d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya s’ha sol·licitat informe d’aquesta 
Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de 
Catalunya en relació amb el “possible reconeixement d’una indemnització per els danys i 
perjudicis derivats de la demora en la formalització del contracte no imputables a l’adjudicatari 
-art. 153.5 LCSP- que inclogui els danys per l’increment dels preus del contracte referenciats 
estrictament al termini previst per a la formalització del contracte i la data efectiva de 
formalització”. 
 
En l’escrit de petició d’informe es fa referència a l’increment del preu de les matèries primes 
produït els darrers mesos el qual “afecta a la contractació pública en un desajust de les 
condicions econòmiques existents en el moment de realitzar l’oferta respecte de les existents 
a la formalització del contracte i durant la seva execució, quan en ambdós casos ha 
transcorregut cert temps”, si bé s’especifica que la consulta es circumscriu a “contractes 
adjudicats però pendents de formalitzar per demora no imputable a l’adjudicatari”, respecte 
dels quals es planteja “davant d’una eventual reclamació de l’adjudicatari amb caràcter previ 
a la formalització del contracte, el possible reconeixement d’una indemnització per els danys 
i perjudicis que la demora en la formalització del contracte li hagi causat referenciats 
únicament al període comprés entre la data prevista de formalització del contracte i la data 
real de formalització” i que “s’exclou, per tant, el termini transcorregut en la licitació -en 
ocasions excessiu- entre l’apertura de les proposicions i l’adjudicació atès que, (i) per un lloc 
el licitador té el compromís de mantenir la seva oferta durant el termini de validesa previst en 
el Plec de clàusules administratives, que en el cas d’Infraestructures.cat es preveu de 4 mesos 
des de l’obertura de les proposicions (en procediments simplificats) o des de la data d’obertura 
de les proposicions del sobre núm. 2 subjectes a criteris de judici de valor valoració subjectiva 
(en procediments oberts amb diversos criteris d’adjudicació) i (ii) que una vegada 
transcorregut el termini de validesa de l’oferta, el licitador té dret a retirar la seva proposició, i 
per tant, en cas de no retirar-la el licitador adquireix el compromís de la seva oferta amb 
l’adjudicació del contracte”.  
 
D’altra banda, en l’escrit de petició d’informe s’assenyala que “la situació actual d’inestabilitat 
dels preus fa pensar que la reclamació per part d’adjudicataris per aquesta circumstància pot 
arribar a ser freqüent, i caldria establir un mètode i/o criteri rigorós i homogeni per aquest tipus 
de casuística” i es proposa una metodologia de càlcul “per a la determinació del perjudici 
econòmic generat per increment de preus del contracte”, indicant-se que “com a criteri previ 
inspirador es té com a referència la metodologia emprada per la revisió de preus dels 
contractes, basat en fórmules polinòmiques i índexs que es publiquen mensualment”. Així, 
d’acord amb aquesta proposta “en funció de les característiques de l’obra, s’assignaria una 
de les fórmules polinòmiques definides al Reial Decret 1359/2011, de 7 d'octubre, pel qual 
s'aprova la relació de materials bàsics i les fórmules tipus generals de revisió de preus dels 
contractes d'obres i de contractes de subministrament de fabricació d'armament i equipament 
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de les administracions”, precisant-se que “en cap cas aquest mecanisme suposa una 
actualització del preu del contracte com tampoc una revisió de preus del contracte de l’article 
103 i ss LCSP”, sinó determinar “la diferència entre el cost de l’obra que ha assumit el 
contractista per efecte de l’endarreriment de l’inici d’obra i el cost teòric que hagués assumit 
en cas d’executar l’obra sense aquest endarreriment”; en els termes següents: 
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En definitiva, es conclou que “interessa a Infraestructures.cat l’anàlisi per part de la Secretaria 
Tècnica de la Junta d’aquesta solució indemnitzatoria proposada als efectes de determinar la 
viabilitat de la seva aplicació”. 
 
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
 
I. Certament, tal com s’assenyala en l’escrit de petició d’informe, l’increment els darrers mesos 
dels preus de l’energia i dels combustibles, que alhora està provocant l’augment dels preus 
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de les matèries primeres, més que exorbitant en alguns casos, està tenint gran repercussió i 
impacte en la contractació pública, principalment en els contractes que van ser objecte de 
licitació i, consegüentment, d’ofertes per part de les empreses, prenent en consideració uns 
costos substancialment diferents –inferiors– als què efectivament estan havent de fer front 
dites empreses per a la seva execució en els termes pactats. 
 
En relació amb aquesta afectació cal tenir present en primer lloc que, com és sabut i com 
disposa la pròpia Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, 
LCSP), als contractes del sector públic els hi és d’aplicació tant el principi de pacta sunt 
servanda1, com el de risc i ventura2, de manera que, amb caràcter general, un eventual 
augment de costos de les matèries primes produït durant l’execució dels contractes hauria de 
ser assumit per les empreses contractistes, si bé la pròpia normativa de contractació pública 
preveu i regula diverses institucions que permeten ajustar els termes dels contractes a 
determinades evolucions, com són la revisió de preus, la modificació dels contractes o la 
possibilitat de reequilibri econòmic dels contractes de concessió d’obres i de concessió de 
serveis. 
 
La possibilitat d’aplicar alguna d’aquestes figures als supòsits d’afectació de l’increment dels 
preus de les matèries primeres als contractes del sector públic ha estat analitzat molt 
recentment per la Junta Central de Contractació de Castella-la Maxa en l’Informe 10/2021, de 
29 de novembre de 2021, sobre “la subida de precios de las materias primas en los contratos 
de obras y su repercusión en la ejecución del contrato. El principio de riesgo y ventura del 
contratista”, en el qual conclou que “el principio de riesgo y ventura resulta exonerado en los 
casos de revisión de precios del contrato, ‘ius variandi’, ‘factum principis’, fuerza mayor y 
riesgo imprevisible”, que “únicamente cabría como posibilidad acudir a la teoría del riesgo 

imprevisible para hacer frente a la subida de precios de estos contratos” i que “respecto del riesgo 
imprevisible, esta Junta Central no puede pronunciarse, con carácter general y para todos los contratos 
de obra (…) sobre si la subida de precios de las materias primas en los citados contratos entra dentro, 

o no, del concepto del citado riesgo”.3   
 
Per la seva banda, la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat es va pronunciar 
sobre la qüestió de com fer front al sobre-cost de la importació de materials produït amb ocasió 
del tancament de la frontera terrestre amb el Marroc, en l’Informe 38/2020, de 11 de febrer de 
2021, sobre “efectos del COVID-19 sobre un contrato de obras celebrado en Melilla”. 
Concretament, va analitzar la possibilitat de considerar la pandèmia com a cas de força major, 
d’establir un preu nou contradictòriament o de modificar el contracte a causa d’una 

                                                

1 Tal com disposa l’article 189 de la LCSP “els contractes s’han de complir segons les seves clàusules”. 
 
2 D’acord amb l’article 197 de la LCSP l’execució dels contractes públics es realitza a risc i ventura del 
contractista, sense perjudici del dret a indemnització pels danys i perjudicis en l’execució dels contractes 
d’obres produïts a l’empresa contractista en casos de “força major” –delimitats en l’article 239 de la 
LCSP i relacionats amb catàstrofes naturals i alteracions greus de l’ordre públic–, sempre que no hi 
hagi hagut una actuació imprudent per part seva. 
 
3 En aquest sentit, assenyala que “será preciso que el órgano de contratación analice caso por caso 

teniendo en cuenta las circunstancias que concurran en cada uno de ellos y debiendo referirlo a la 
globalidad del contrato. Si el órgano entiende que existen causas imprevisibles que gravan el contrato 
de tal forma que se considere que suponen una alteración del equilibrio económico del mismo, la posible 
compensación económica deberá relacionarse con el principio de ‘riesgo y ventura’, de manera que en 
ningún caso puedan convertirse en una garantía de los beneficios de la empresa”. 
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circumstància sobrevinguda i imprevisible, i va descartar la primera de les alternatives 
plantejades i considerar viables les altres dues, sempre que l’òrgan de contractació respectiu 
acredités el compliment de les condicions i requisits establerts en els articles 242.4.ii) i 
205.2.b) de la LCSP, respectivament.  
 
La possibilitat d’aplicar la revisió de preus, la modificació o el reequilibri econòmic dels 
contractes també ha estat analitzada darrerament en diversos pronunciaments d’òrgans 
consultius en matèria de contractació pública, si bé amb ocasió de l’increment del salari mínim 
interprofessional, en els quals s’ha posat de manifest la improcedència de la seva aplicació i 
la necessària assumpció per part de les empreses contractistes de l’augment dels costos de 
mà d’obra derivats d’aquell increment del salari mínim, per imperatiu del principi de risc i 
ventura en l’execució dels contractes del sector públic.4 
  
Davant el poc marge que deixa la normativa vigent per garantir la viabilitat econòmica dels 
contractes en circumstàncies tan excepcionals com les actuals i amb la finalitat de preservar 
l’interès públic evitant disfuncions en l’execució, tant relacionades amb els nivells de qualitat 
com amb la continuïtat dels contractes, han estat diverses les veus i les iniciatives sorgides 
per a l’establiment d’un règim adhoc que en doni resposta. 
 
D’entre les iniciatives a nivell normatiu, la primera que ha vist la llum ha estat l’esmena parcial 
al Projecte de llei de mesures fiscals i administratives de la Comunitat Autònoma de Galícia, 
que proposa la introducció d’una disposició addicional relativa a les “mesures aplicables als 
casos d’alteració extraordinària i imprevisible dels preus dels materials en contractes d’obra 
pública”.5 

                                                

4 Així ho va assenyalar, per exemple, la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya 
en l’Informe 10/2019, de 28 de novembre, sobre les conseqüències que hagin de tenir en els contractes 
públics els increments salarials derivats de la negociació col·lectiva; l’Advocacia General de l’Estat en 
l’Informe Ref.: A.G. – Economía, Industria y Competitividad 1/2019 (R- 33/19) i la Junta Consultiva de 
Contractació Pública de l’Estat en els informes 10/19 i 18/19, en els quals es comparteixen íntegrament 
els raonaments i les conclusions d’aquell Informe de l’Advocacia General. 
 
5 Aquesta proposta, publicada al Butlletí Oficial del Parlament de Galícia núm. 234 de 26 de novembre 
de 2021, habilita els òrgans de contractació de la Administració General de la Comunitat Autònoma de 
Galícia i el seu sector públic autonòmic per a l’adopció de mesures, en els casos en què es produeixi 
una alteració extraordinària i imprevisible dels preus dels materials tinguts en compte en la formalització 
del contracte o, si és el cas, en modificacions posteriors. Aquestes mesures es preveuen exclusivament 
per als contractes d’obres –excepte menors– l’execució dels quals s’hagi iniciat amb posterioritat a l’1 
de gener de 2021, que s’haguessin licitat abans de l’entrada en vigor d’aquesta disposició i només pel 
que fa a variacions en el cost dels materials que s’hagin produït en el període comprès des de gener 
de 2021 fins a la data de la sol·licitud presentada pel contractista per a l’adopció de qualsevol de les 
mesures previstes en aquesta disposició. Així mateix, es concreta que s’entén per alteració 
extraordinària i imprevisible una variació de les despeses de materials, individualment considerats, 
superior al 20% respecte als preus que es recullen per aquests materials en el contracte, sempre que, 
individualment o conjuntament, suposin una pèrdua econòmica per a l’empresa contractista superior al 
6% de l’import d’adjudicació del contracte o, si escau, de la seva modificació posterior. D’altra banda, 
s’assenyala que les mesures a adoptar podrien ser una compensació econòmica per al contractista –
consistent en la diferència entre el cost dels materials justificat pel contractista en la seva sol·licitud i el 
preu dels materials inclosos en el contracte– o una modificació dels materials considerats per a 
l’elaboració del projecte que va servir de base per a la licitació, que permeti rebaixar els preus i que no 
impliqui una reducció de la funcionalitat de l’obra en execució; i també es regula el procediment per a 
l’adopció de les mesures. 
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II. L’impacte en la contractació pública de l’increment dels preus de les matèries primeres no 
s’està produint, però, únicament respecte dels contractes ja formalitzats, sinó també respecte 
dels que, havent estat licitats prenent en consideració –tant els òrgans de contractació, com 
les empreses licitadores– una anàlisi de costos, es troben pendent de formalització en un 
moment posterior en què aquests han variat substancialment.  
 
Aquest és el supòsit de fet respecte del qual es sol·licita informe, en concret, sobre la 
possibilitat d’indemnitzar pels danys i perjudicis derivats de la demora en la formalització del 
contracte no imputable a l’empresa adjudicatària per l’increment de costos produïts durant 
aquesta demora i sobre la viabilitat de la solució indemnitzatòria que es proposa. 
 
L’article 153 de la LCSP, relatiu a la formalització dels contractes, estableix que si el contracte 
és susceptible d’un recurs especial en matèria de contractació, la formalització no es pot 
efectuar abans que transcorrin quinze dies hàbils des que es remeti la notificació de 
l’adjudicació als licitadors i candidats; que una vegada transcorregut el termini de quinze dies 
hàbils sense que s’hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització o 
en cas que l’òrgan competent per resoldre el recurs hagi aixecat la suspensió, els serveis 
dependents de l’òrgan de contractació han de requerir l’adjudicatari que formalitzi el contracte 
en un termini no superior a cinc dies a comptar des de l’endemà del dia en què hagi rebut el 
requeriment; i que en la resta de casos, la formalització del contracte s’ha d’efectuar no més 
tard dels quinze dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació als 
licitadors i candidats (apartat 3). D’altra banda, preveu les conseqüències que ha de tenir la 
manca de formalització dels contractes per causes imputables a l’empresa adjudicatària 
(apartat 4); i disposa que “si les causes de la no formalització són imputables a l’Administració, 
s’ha d’indemnitzar el contractista pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar” 
(apartat 5).6 
 

                                                

6 La mateixa conseqüència en cas de demora en la formalització del contracte per causes imputables 
a l’Administració s’establia en la normativa de contractació precedent –articles 156 del text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; 140 
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic; 54.3 del text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny; i 
55.3 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques.  
 

Aquesta previsió ha donat lloc a pronunciaments com, per exemple, la sentència núm. 3/2004, de 2 de 
gener, del Tribunal Superior de Justícia d’Aragó (recurs núm. 986/2001), en la qual es reconeix el dret 
de la contractista a la indemnització equivalent al cost de manteniment de la garantia necessària, així 
com a una indemnització del 2% del preu d’adjudicació per aplicació analògica dels efectes que es 
preveien –i es preveuen en la LCSP vigent– en cas de demora en la comprovació del replanteig “ante 
la similitud de situaciones entre la resolución de contrato por demora en la comprobación de replanteo 
y la no formalización del contrato”. D’altra banda, en l’Informe 1/2013 de la Junta Consultiva de 
Contractació Pública de Canàries sobre “mecanismo jurídico adecuado para dejar sin efecto la 
adjudicación de determinados contratos plurianuales cuya formalización resulta inviable por la 
inexistencia del crédito presupuestario necesario para afrontar el gasto correspondiente a los ejercicios 
futuros”, s’analitza un supòsit en el qual no es produeix demora en la formalització imputable a 
l’Administració, sinó impossibilitat per part d’aquesta de formalitzar un contracte plurianual per 
insuficiència de crèdit sobrevinguda amb posterioritat a l’adjudicació i es conclou que en “(…) los efectos 
que se han de derivar de tal circunstancia se podrán determinar aplicando por analogía el mismo criterio 
que el artículo 155 del TRLCSP aplica para los supuestos en que no se concluyen los procedimientos 
de contratación por causa imputable a la Administración, es decir compensando al interesado mediante 
el abono de los gastos que su participación en el procedimiento le hubiese ocasionado”. 
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Així, d’acord amb aquesta darrera previsió, efectivament, procedeix la indemnització a les 
empreses contractistes pels danys i perjudicis que acreditin haver sofert com a conseqüència 
de la demora en la formalització del contracte per causes imputables a l’Administració, podent 
entendre-hi inclosos –entre altres, com els relacionats amb el manteniment de les garanties, 
als quals s’al·ludeix en l’escrit de petició d’informe–, els derivats dels increments dels preus 
de les matèries primeres que comportin un increment de costos i, per tant, una major 
onerositat per a les empreses en l’execució dels contractes, durant el període comprès entre 
la data en què s’hagués hagut d’iniciar l’execució del contracte, d’haver-se produït la 
formalització en el termini degut de conformitat amb la Llei, i la data en què efectivament es 
produeixi. 
 
D’altra banda, presumint un ús precís dels termes per part del legislador, la referència a 
empreses “contractistes” en aquest apartat 5 de l’article 153 com a subjectes receptors de les 
indemnitzacions –a diferència de l’apartat 4 en què al·ludeix a adjudicatàries– ha de tenir-se 
en compte per determinar, com d’altra banda és lògic, que la indemnització a què es refereix 
només procedeix en el cas que l’empresa accedeixi a formalitzar el contracte malgrat la 
demora produïda per causa imputable a l’Administració i un cop produïda aquesta 
formalització, sens perjudici que, tal com s’assenyala en l’escrit de petició d’informe, aquesta 
es pugui reclamar per l’empresa contractista amb caràcter previ a la formalització del contracte 
i com a condició d’aquesta. 
 
 
III. El sistema de càlcul que incorpora la petició d’informe i sobre el qual també es sol·licita 
pronunciament d’aquesta Secretaria Tècnica, pren com a base el mecanisme de la revisió de 
preus per determinar el diferencial de costos existent entre l’inici de l’execució del contracte 
en el moment en què s’hagués hagut de produir, de no haver-se demorat l’Administració en la 
formalització del contracte per causa que li sigui imputable, i l’inici en el moment en què 
efectivament es produeix com a conseqüència de dita demora. Així, es proposa aplicar a les 
certificacions l’índex de revisió de preus que pertoqui per a cada material, de manera que la 
diferència entre els imports de les certificacions i els que haguessin procedit d’haver-se iniciat 
l’execució en el moment que corresponia determina l’import de la indemnització que 
correspon. 
 
Efectivament, aquest sistema no comporta una revisió de preus del contracte en els termes 
de l’article 103 de la LCSP, ni una eliminació o mitigació del risc i ventura de les empreses en 
l’execució dels contractes, ni tampoc una mesura per pal·liar els efectes de l’alteració dels 
preus dels materials, sinó que constitueix un sistema objectiu de càlcul de la indemnització 
que correspon a les empreses contractistes en cas de retard en la formalització dels contractes 
per causa imputable a l’Administració i que, atesa la situació actual, certament excepcional, 
d’increment dels preus de les matèries primeres, porta a haver de considerar-los per 
determinar el dany i perjudici causat a les empreses derivat d’aquell retard.  
 
Sí cal constatar que el càlcul de la indemnització queda postergat al moment futur de 
certificació de l’execució corresponent a les mensualitats equivalents al període de retard, de 
manera que, possiblement, caldria establir un sistema d’estimació que en permetés 
l’avançament, sempre a expenses, lògicament, de l’ajustament que en el seu cas procedeixi 
quan es disposi de la informació real. D’altra banda, també cal tenir en compte el retard amb 
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què es publiquen els índexs de materials, essent els darrers publicats els corresponents al 
quart trimestre de 2020.7 
 
 
CONCLUSIÓ 
 
 
Es considera procedent per al càlcul de la indemnització que, de conformitat amb l’article 153.5 
de la LCSP, correspon a les empreses contractistes pels danys i perjudicis que acreditin haver 
sofert com a conseqüència de la demora en la formalització del contracte per causes 
imputables a l’Administració, poder entendre-hi inclosos, entre altres, els derivats dels 
increments dels preus de les matèries primeres que comportin un increment de costos en 
l’execució dels contractes, durant el període comprès entre la data en què s’hagués hagut 
d’iniciar l’execució del contracte, d’haver-se produït la formalització en el termini degut de 
conformitat amb la Llei, i la data en què efectivament es produeixi. Així mateix, es considera 
adequat l’establiment d’un sistema de càlcul dels danys i perjudicis reals ocasionats a les 
empreses contractistes basat en els índexs de preus dels materials emprats per a la revisió 
de preus de contractes de les administracions públiques. 
 
 
Barcelona, 
 
 
 
 
 
 
La cap de la Secretaria Tècnica de la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa 

                                                

7 Ordre HFP/887/2021, de 28 de juliol, sobre els índexs de preus de la mà d'obra i materials, índex de 
preus dels materials específics de subministraments de fabricació d'armament i equipament, així com 
els índexs de preus de components de transport de viatgers per carretera, per al quart trimestre de 
2020, aplicables a la revisió de preus de contractes de les administracions públiques (BOE núm. 197, 
de 18 d’agost de 2021). 

 


