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Contractació i Patrimoni

Decret número: 3141
DECRET

Òrgan que el dicta: ALCALDESSA
Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 174/2022/eCONT
APROVAR L’APLICACIÓ A L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I ALS SEUS
ENS INSTRUMENTALS DE LES MESURES EXCEPCIONALS EN MATÈRIA DE REVISIÓ DE
PREUS EN ELS SEUS CONTRACTES PÚBLICS D’OBRES
Relació de fets
Primer.- L'increment exorbitant dels preus de l'energia i dels combustibles que s'ha produït als
darrers mesos a Catalunya i, a tot el món, ha provocat la pujada dels preus de materials i matèries
primeres i, consegüentment, una inestabilitat dels mercats que ha impactat negativament en la
major part dels sectors productius, amb una reacció en cadena que ha comportat un ràpid
augment dels preus. Els contractes públics, especialment els contractes d'obra, estan afectats per
aquesta inestabilitat i volatilitat dels mercats, per definició imprevisible, que fa que els costos que
han d'assumir els contractistes per poder executar el contracte siguin molt més elevats del que
hauria estat previsible, i que poden depassar, de molt, els límits del principi de risc i ventura del
contractista, que regeix la contractació pública. Així mateix, existeix el risc real d'afectació en l'obra
pública, per al cas que els contractistes es puguin veure obligats a renunciar a l'execució del
contracte.
Segon.- Per aquest motiu, i atès que la competència en matèria de revisió de preus dels
contractes és exclusiva de l'Estat, el Reial decret llei 3/2022 d'1 de març, de mesures per a la
millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del funcionament de la
cadena logística, i pel qual es transposa la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de juliol de 2020, per
la qual es fixen les normes específiques respecte a la Directiva 96/71/CE i a la Directiva
2014/67/UE per al desplaçament dels conductors en el sector del transport per carretera, i de
mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres, ha regulat
un sistema extraordinari de revisió de preus dels contractes en el qual, tot i tenir caràcter bàsic, es
preveu en el seu títol segon, que les mesures establertes puguin ser aplicables en l'àmbit de les
comunitats autònomes quan aquestes ho acordin. És a dir, les comunitats autònomes tenen la
possibilitat d'acordar o no l'aplicació de les mesures de revisió de preus del Reial decret Llei
3/2022, d'1 de març, en relació amb els contractes de les administracions públiques i entitats del
sector públic del seu àmbit.
Tercer.- Des de l’anterior perspectiva, el Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant
ACORD GOV/60/2022, de 5 d’abril, per a l'aplicació a Catalunya de les mesures excepcionals en
matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres, va acordar:
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“1. Establir que els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les entitats del
seu sector públic podran revisar els preus dels contractes d'obres, de forma excepcional, en els
termes que estableixen els articles 6 a 10 del títol segon del Reial decret llei 3/2022, d'1 de març,
de mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del
funcionament de la cadena logística, i pel qual es transposa la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de
juliol de 2020, per la qual es fixen les normes específiques respecte a la Directiva 96/71/CE i a la
Directiva 2014/67/UE per al desplaçament dels conductors en el sector del transport per carretera,
i de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres.
2. Establir que la tramitació de la revisió de preus excepcional, si escau, requereix de la
fiscalització prèvia de la Intervenció, així com d'informe dels serveis jurídics corresponents.
3. Aquest Acord del Govern s'aplicarà a les universitats públiques i a les entitats locals,
quan ho acordin els seus òrgans competents.
4. Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”.
Quart.- Posteriorment, el 30 de març de 2022, es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 6/2022,
de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les
conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna. La seva publicació va suposar per
mitjà de la seva disposició final trenta-setena la modificació del Reial Decret-Llei 3/2022, d1 de
març.
Fonaments del dret
Primer.- El Reial decret llei 3/2022 d'1 de març, de mesures per a la millora de la sostenibilitat del
transport de mercaderies per carretera i del funcionament de la cadena logística, i pel qual es
transposa la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de juliol de 2020, per la qual es fixen les normes
específiques respecte a la Directiva 96/71/CE i a la Directiva 2014/67/UE per al desplaçament
dels conductors en el sector del transport per carretera, i de mesures excepcionals en matèria de
revisió de preus en els contractes públics d'obres
Segon.- El Reial Decret Llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el
marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a
Ucraïna.
Tercer.-L’ACORD GOV/60/2022, de 5 d’abril, per a l'aplicació a Catalunya de les mesures
excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres
Quart.- Les competències que en matèria de contractació atorga la Disposició Addicional Segona
de la LCSP a l’Alcaldessa.
Per tot això, RESOLC
PRIMER.- Establir que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el seus ens instrumentals podran
revisar els preus dels contractes d'obres, de forma excepcional, en els termes que estableixen els
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articles 6 a 10 del títol segon del Reial decret llei 3/2022, d'1 de març, de mesures per a la millora
de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del funcionament de la cadena
logística, i pel qual es transposa la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de juliol de 2020, per la qual
es fixen les normes específiques respecte a la Directiva 96/71/CE i a la Directiva 2014/67/UE per
al desplaçament dels conductors en el sector del transport per carretera, i de mesures
excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres.
SEGON.- Publicar aquest acord al perfil del contractant de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
TERCER.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu,
podeu interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des
de la seva data de publicació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, o en el
seu defecte, des de la seva data de publicació.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu,
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent
al què es produís la desestimació presumpta del recurs.
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

L'alcaldessa

Signat a Vilanova i la Geltrú,
17/05/2022 9:42:39
Olga Arnau Sanabra
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