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Estructura projecte de Llei de la contractació pública
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• Llei de nova creació: substitueix la Llei de contractació pública de l’any 2000 i a la llei 5/2008
d’acompanyament de la llei de pressupostos sobre les noves formes de contractació i finançament
d’obres públiques.

• Estructura més desenvolupada: conté un total de 128 articles, mentre que el text anterior en tenia 69.
Posa l’accent en les disposicions comunes, i regula les especialitats dels diferents contractes.

Llei any 2000:  
Capítol I: Disposicions generals
Capítol II: contracte d’obres
Capítol III: contracte de gestió de serveis públics 
Capítol IV: contracte de subministrament
Capítol V: contracte de treballs tècnics i serveis 
Capítol VI: classificació administrativa de contractistes i 
registre de contractes
Capítol VII: garanties
+ Llei 5/2008 que regula les concessions d’obres

Nova Llei:
Títol I Disposicions generals: objecte, àmbit d’aplicació, 
principis generals, contractes exclosos. Parts en el contracte.
Títol II Normes: el procediment. Les diverses fases de la 
contractació. Les garanties, la contractació electrònica i la 
racionalització tècnica.
Títol III Tipus de contractes: els diferents tipus de contractes: 
obres, concessions d’obres, concessions de serveis, 
subministraments i serveis. Contractes de les entitats del sector 
públic que no són administracions publiques. 
Títol IV Disposicions organitzatives i finals: 6 disposicions 
addicionals, 7 transitòries, 1 derogatòria i 6 finals.



Principis
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• Respecte dels compromisos internacionals d’Andorra, en particular els que es puguin derivar de l’acord
amb la Unió Europea. S’inspira en les directives 2014/24 UE (general) i 2014/23 UE (concessions), sense
transposar-les.

• Aposta per la digitalització i la simplificació.

• Una llei capdavantera, compromesa amb l’agenda 2030 i amb el desenvolupament sostenible, innovador i
inclusiu.

• Major transparència i concurrència, i reforç dels principis de lliure competència, de lliure accés a les
licitacions i de no-discriminació entre els licitadors.

• Una llei que busca una millor qualitat dels contractes públics.

• Té en compte la dimensió andorrana i reforça la participació de les PIMES, i fomenta la col·laboració
publico privada.



Àmbit d’aplicació de la llei
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• Ampliació de l’àmbit d’actuació: el nou text s’aplica al conjunt del sector públic andorrà (Govern,
comuns i també, com a novetat, societats i fundacions públiques).

• És valida per a totes les modalitats de contractació pública, incloses les concessions d’obres i serveis.

• Regulació específica pels anomenats sectors especials: aigua, energia, telecomunicacions, transports i
serveis postals.

• Els sectors socials, sanitaris, educatius i culturals queden dins la llei, però amb un règim especial que
inclou poder reservar contractes a entitats del sector.



Inclusiva, sostenible i igualitària  
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• La llei impulsa un model de contractació pública compromesa amb el desenvolupament sostenible i que 
permetrà impulsar un creixement integrador socialment, promotor de les polítiques de gènere, afavoridor 
dels drets de les persones amb discapacitats i compromès amb el medi ambient. 

• Els plecs de base integraran criteris concrets per promocionar aquests aspectes i els criteris 
qualitatius que estableix l’òrgan de contractació per avaluar la millor relació qualitat-preu han d’incloure 
aspectes mediambientals o socials.

• Els poders adjudicadors poden reservar determinats contractes als operadors econòmics o programes 
d’ocupació que tenen com a objectiu principal la integració social i professional de les persones 
discapacitades o en risc d’exclusió social.



Modernització de la contractació pública: digitalització i simplificació
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• La llei va en la línia de la modernització de l’administració. Introdueix la contractació electrònica per 
simplificar i agilitzar el procediment. Estalvi de recursos públics i de temps, sense renunciar a la 
seguretat jurídica que ha de presidir la contractació pública.

• Es crea la plataforma de contractació, de caràcter electrònic i com un instrument que l’administració 
general posa a disposició del conjunt del sector públic per a difondre la informació a través d’internet, amb 
un portal únic, on es publiquen totes les licitacions i els seus resultats.

• La llei recull els diversos procediments de contractació previstos en la norma europea i a nivell comparat: 
obert, restringit, amb negociació, diàleg competitiu (nou) associació per a la innovació (nou) i concurs de 
projectes.

Una llei moderna que garanteix la simplificació, i l’agilització de la contractació pública, respectant la 
transparència i el rigor en la gestió del diner públic.



Major transparència i concurrència i qualitat dels contractes
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• Aprovació de clàusules administratives i prescripcions tècniques generals per part de l’administració general
i comuns.

• Presentació de les ofertes en tres sobres. A conté la documentació administrativa i tècnica, el B els
aspectes avaluables qualitativament i el C, els aspectes avaluables per criteris objectius. Primer s’obre el B i
es fa públic i en segon lloc el C.

• Adjudicació dels contractes en base a l’oferta més avantatjosa, calculada per la ponderació de criteris de
preu i de qualitat, incloent el càlcul del cost del cicle de vida.

• Es crea el registre oficial de licitadors i empreses classificades: transparència i facilitar la participació
dels operadors econòmics andorrans en els contractes públics.

• Centralitat de la mesa de contractació en el procediment.



Compromís amb el sector empresarial del país

• El text manté la preferència dels contractes nacionals. 

• Als contractistes estrangers s’aplicarà el criteri de reciprocitat. La igualtat de tracte amb els operadors 
econòmics de la UE, s’aplicarà quan es garanteixi que els operadors econòmics andorrans també en 
gaudeixen si treballen a un país de la UE.

• Compromís de planificació amb la participació dels operadors econòmics. 

• La classificació del contractista es generalitza i es configura com un sistema per agilitzar el procediment, 
evitant la presentació reiterativa de documents per les empreses del país. 

• Es preveu el recurs a l’arbitratge per resoldre els litigis referits a l’execució dels contractes.



Compromís amb el sector empresarial del país

• S’escurcen els terminis de pagament a 30 dies.

• Reforça la participació de les PIMES en les compres públiques, privilegiant les UTEs i la divisió en lots. I 
amb l’excepcionalitat de la garantia provisional que s’havia de lliurar al moment de licitar.

• Configura les concessions com un mecanisme de col·laboració públic privada donant més seguretat 
jurídica.

• Junta de contractació que inclou dos representants dels operadors econòmics. 



Com s’ha treballat? 
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• Fase de consultes amb el sector públic, i amb els operadors econòmics entre juny de 2020 i març de
2021: Comuns, entitats públiques i fundacions i sector privat: Cambra de Comerç, organitzacions
empresarials (CEA, ACODA), Col·legis Professionals i associacions sectorials d’empreses.

• Llei treballada conjuntament amb Intervenció General i els interventors comunals, que tenen un paper clau
en la contractació pública.

• La llei s’ha anat modificant en base a aquestes consultes, introduint millores en el text.

Una llei treballada amb els operadors econòmics i amb els poders adjudicadors.



Un nou model de contractació pública

1. Major transparència en la contractació

2. Millor qualitat en els contractes
públic

5. Agilitza i simplifica la
contractació pública

7. Facilita l’accés a les petites i
mitjanes empreses

8. Fomenta la col·laboració
publico privada

10. S’aplica al conjunt del sector
públic del país

9. Incorpora els principis
europeus, però adaptada a les
dimensions del mercat andorrà.

6. Digitalitza la contractació pública
mitjançant una plataforma electrònica

3. Un nou model basat en el 
desenvolupament sostenible

4. Impulsa un creixement 
integrador socialment, promotor de 
les polítiques de gènere, afavoridor 
dels drets de les persones amb 
discapacitats
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