
MOCIÓ PER GARANTIR EL PAGAMENT DIRECTE ALS
SUBCONTRACTISTES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La  nova  Llei  9/2017  de  Contractes  de  Sector  Públic  va  incorporar  a  l’ordenament  jurídic
nombrosos precepte recollits a la directva europea 2014/24UE que té per objectu dotar la
contractació  de  major  simplifcacióó  fexibilitat  i  seguretat  jurídica.  Entre  els  preceptes
incorporats destaca la possibilitat que les administracions atenguin directament el pagament
als subcontractstes en els supòsits que el contractsta principal no compleixi amb els terminis
legals establerts. Concretament  l’apartat 3 de l’artile 71 de la direitia estableix que “els
Estats membres podran disposar que, a petiii del subiontraitsta i  quan la naturalesa del
iontraite  ho  permet,  el  poder  adjudiiador  transfereixi  direitament  al  subiontraitsta  les
quanttats vençudes pels serveis prestats, els subministraments lliurats o les obres realitzaades
per iompte de l’operador eionòmii a qui s’hagi adjudiiat el iontraite públii”.

La incorporació d’aquest mecanisme d’acció directa entre l’administració i el subcontractsta
hauria  de  permetre  solucionar  la  demora  en  els  pagaments  que  moltes  vegades  acaba
repercutnt en els propis empleats. Ara béó la translació d’aquesta directva europea a la nova
llei de Contracte del Sector Públic deixa a criteri de cada administració la incorporació d’aquest
mecanisme d’acció directaó establint en la seva  Disposició addicional cinquanta-unena que
“l’òrgan de iontraitaiii pot preveure en els pleis de ilàusules administratves que s’efeituïn
pagaments direites als subiontraitstes”. 

És a diró a la pràctca deixa aquesta possibilitat a criteri de cada administració i de cadascun
dels contractes que formalitza. A mésó segons consta en els posteriors apartats de la citada
disposició addicionaló el pagament directe de l’administració al subcontractsta requerirà d’una
conformitat prèvia del propi contractsta.

Atès  que  la  demora  ens  els  pagaments  del  contractsta  al  subcontractsta  esdevé  una
problemàtca molt recurrent en l’àmbit de la contractació públicaó i que afecta de manera molt
negatva a les pettes i mitjanes empresesó i per extensió als empleats d’aquestes.

Atès  que  la  normatva  deixà  a  criteri  de  l’òrgan  de  contractacióó  és  a  diró  de  la  pròpia
administracióó la inclusió d’aquesta garanta d’acció directa en els contractes.

Atès que la Llei d Contractes no defneix de manera clara els criteris i la regulació d’aquesta
acció directa entre l’administració i el subcontractsta.

Per  tots aquests motusó el  grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès proposa d’adopció dels següents



ACORDS

Primer. L’Ajuntament de Sant Cugat del  Vallès es compromet a incorporar en els  plecs de
clàusules  administratves  dels  contractes  públics  formalitzats  a  partr  d’aquesta  data  una
clàusula  que  reguli  el  pagament  directe  de  l’ajuntament  al  subcontractsta  en  base  a  la
disposició addicional cinquanta-unena de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.

Segon. L’Ajuntament de Sant Cugat  del  Vallès  es compromet a  incorporar  en els  plecs  de
clàusules  administratves  dels  contractes  públics  formalitzats  a  partr  d’aquesta  data  una
clàusula que determini les condicions de conformitat necessàries per garantr l’aplicació àgil de
l’acció  directa  entre  l’administració  i  el  subcontractsta  en  base  a  la  disposició  addicional
cinquanta-unena i  que alhora  respect també les  garantes del  propi  contractstaó  atorgant
plena seguretat jurídica al procediment i evitant que pugui derivar en costos addicionals per a
l’ajuntament.

Sant Cugat del Vallès, 2 de gener de 2018
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