LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern
Article 13
Transparència en la contractació pública
1. La transparència en l’àmbit dels contractes subscrits pels subjectes obligats és
aplicable a tots els contractes, inclosos els patrimonials i els menors. La informació
pública relativa als contractes ha d’incloure:
a) La informació sobre les entitats i els òrgans de contractació, amb la indicació de la
denominació exacta, el telèfon i les adreces postals i electròniques.
b) La informació sobre les licitacions en tràmit, que ha de comprendre com a mínim el
tipus de contracte, el seu objecte, el contingut econòmic, els plecs de clàusules
administratives i les condicions d’execució.
c) La informació sobre els contractes programats.
d) Els contractes subscrits, amb la indicació de l’objecte, l’import de la licitació i
d’adjudicació, el procediment utilitzat per a contractar i la identitat de l’adjudicatari, la
durada, el nombre de licitadors, els criteris d’adjudicació, el quadre comparatiu
d’ofertes i les puntuacions respectives, i també els acords i informes tècnics del
procés de contractació. Aquesta informació ha d’estar actualitzada i fer referència,
com a mínim, als darrers cinc anys.
e) Les modificacions contractuals, les pròrrogues dels contractes, les licitacions
anul·lades i les resolucions anticipades.
f) Les dades del registre públic de contractes i del registre oficial de licitadors i
empreses classificades.
g) Els acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació.
h) Una relació anonimitzada de les preguntes i respostes més freqüents en les
consultes en matèria de contractació.
i) Les resolucions dels recursos especials, de les qüestions de nul·litat i de les
resolucions judicials definitives en matèria de contractació, i també els actes de
desistiment, renúncia i resolució de contractes.
2. La informació en matèria de contractació pública ha de constar en un espai
diferenciat del Portal de la Transparència, configurat com una plataforma electrònica
de publicitat específica en aquest àmbit.
3. L’Administració pública ha de donar publicitat d’una manera constant i actualitzada
a les dades estadístiques sobre els percentatges i el volum pressupostari dels
contractes adjudicats d’acord amb cadascun dels procediments establerts per la
legislació de contractes del sector públic. També ha de donar publicitat al volum
pressupostari contractat pels diversos adjudicataris en els darrers cinc anys.
4. En els contractes de gestió de serveis públics i de concessió d’obres públiques,
s’han de fer públiques les dades següents per a facilitar-ne el coneixement als
usuaris:

a) Les condicions i obligacions assumides pels gestors amb relació a la qualitat,
l’accés al servei i els requisits de prestació del servei.
b) Els drets i els deures dels usuaris.
c) Les facultats d’inspecció, control i sanció que pot exercir l’Administració amb relació
a la prestació del servei.
d) El procediment per a formular queixes o reclamacions.

