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RESOLUCIONS DEL TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC  
(des de l’1 de gener de 2016 actualitzat fins el 31 de desembre de 2017) 
 
INTRODUCCIÓ 
 
El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en endavant TCCSP, segons el que 
preveuen els articles 40 i següents del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), i el Decret 
221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic i s’aprova la seva organització i el seu funcionament, durant l’any 2017 va resoldre un 
total de 186 recursos presentats per empreses licitadores en diferents procediments de 
licitació en relació a diversos actes susceptibles de recurs especial. L’any 2016 el nombre 
total de recursos resolts pel TCCSP va ser de 194. 
 
Per tal de donar a conèixer quina és la doctrina reiterada del TCCSP en aspectes que poden 
ser d’interès, en aquest informe farem un breu repàs dels mes rellevants en les seves 
resolucions. 
 
En l’Annex 1, es troben diferents gràfics en relació a aspectes reflectits en aquest document. 
 
ÀMBITS DE CONTRACTACIÓ DELS RECURSOS PRESENTATS I SENTIT DE LES 
RESOLUCIONS DEL TCCSP 
 
En aquest apartat, relacionem les resolucions dels recursos especials en matèria de 
contractació emeses pel TCCSP, atenent tant a l’àmbit al qual pertany l’objecte de les 
licitacions recorregudes, com al sentit de les mateixes resolucions.  
 
Els recursos es van presentar en relació als procediments de licitació duts a terme per 
òrgans de contractació de les administracions públiques catalanes i del seu sector públic. 
 
L’àmbit sanitari, que genera una bona part de la contractació administrativa a Catalunya, 
segueix estant, amb encara més diferència, el que ha generat el major nombre de  
resolucions durant l’any 2017, passant del 18,56% de l’any 2016, a un 24,19% (45 recursos). 
L’àmbit de l’enllumenat públic segueix en el segon lloc, passant del 7,22% de l’any 2016 a 
l’actual 8,06% (15 recursos). En tercer lloc, trobem l’àmbit dels residus urbans, que  
representa el 7,53% l’any 2017 (14 recursos), mentre el 2016 eren el 7,22%. 1 
 
Pel que fa als percentatges corresponents al nombre de resolucions de 2017 segons 
l’administració objecte del recurs2, el 46,24% han estat en relació a licitacions realitzades 
pels òrgans de contractació de la Generalitat de Catalunya, departaments i entitats del seu 
sector públic. D’aquestes resolucions, el 73,26% no han tingut efecte en els procediments de 
contractació recorreguts (desestimacions, inadmissions i desistiments). Un 26,74% de les 
resolucions han estat estimatòries. 
Les administracions locals de Catalunya i el seu sector públic han estat objecte del 53,23% 
del recursos resolts. D’aquestes resolucions, el 70,71% no han tingut efecte en els 

                                                
1 Annex 1 Gràfics A1 i A2 

2 Annex 1 Gràfics 3A i 3B, 4A i 4B 
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procediments de contractació recorreguts (desestimacions, inadmissions i desistiments). El 
29,29% han estat estimatòries. 3 
 
 
 
 

                                                
3 El percentatge restant, 0,54%, correspon al recurs sense resoldre. 
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DOCTRINA 
 
Tot seguit es recullen alfabèticament i per raó de la qüestió material, els aspectes més 
rellevants de la doctrina del TCCSP establerta en les resolucions: 
 

A 
 
ACLARIMENT DE LES OFERTES 
 
És doctrina consolidada que el tràmit d’aclariment de les ofertes no es pot concebre com un 
dret absolut de les empreses licitadores, sinó com una potestat excepcional dels òrgans de 
contractació. S’erigeix en una exigència derivada dels principis de bona fe administrativa i de 
proporcionalitat, per tal de no desestimar proposicions que continguin ambigüitats que 
puguin explicar-se de manera senzilla i dissipar-se fàcilment.  
 
Les dades de l’oferta han de poder esmenar-se de manera puntual, sempre que no suposi 
una nova oferta, principalment perquè sigui evident que requereixen un simple aclariment o 
be una esmena d’errors materials manifestos. S’ha de donar compliment a l’exercici de la 
facultat d’apreciació de què disposa el poder adjudicador i tractar els diferents candidats 
amb lleialtat i de la mateixa manera. 
 
La petició d’aclariment no pot formular-se fins que el poder adjudicador hagi pres 
coneixement de la totalitat de les ofertes i de manera equivalent, és a dir, per a totes les 
empreses que es trobin en la mateixa situació. Ha de fer referència a tots els punts de 
l’oferta que siguin imprecisos o que no s’ajustin a les especificacions tècniques del plec de 
condicions, sense que el poder adjudicador pugui rebutjar una oferta per la manca de 
claredat d’un aspecte no mencionat en la petició. En cas que l'òrgan de contractació 
sobrepassi el que es pot considerar com una petició d’aclariment, cal anul·lar l'adjudicació. 
 
No es pot utilitzar aquest tràmit per tal que les empreses puguin modificar, adaptar, 
rehabilitar o, en definitiva, reconvertir una oferta que ja inicialment no acomplia els requisits 
tècnics requerits en els plecs. En cap cas pot esdevenir un cas d’aportació extemporània 
d’alguna documentació no presentada en el seu moment.  
 
L’aclariment de les ofertes te a veure amb la perícia i la diligència de les empreses en la 
confecció de la seva oferta. Qui vulgui resultar empresa adjudicatària en una licitació ha de 
complir amb els plecs i ha de demostrar ser millor que les altres.  
 
Cal distingir entre la situació on una empresa licitadora incompleix d’una manera palmària i 
evident els plecs o la normativa de contractació pública, de la situació en que l’oferta no 
incorpori un determinat extrem per resultar “redundant” d’acord amb els plecs. Ni és el 
mateix ni tenen les mateixes conseqüències: l'exclusió en el primer cas, i la manca de 
puntuació o una puntuació menor en aquell aspecte concret de l’oferta, en el segon cas. 
 
En el moment d’interposició del recurs, l’empresa recurrent no pot pretendre aclarir la seva 
oferta, no és el moment procedent del procediment de licitació, especialment quan l’error rau 
en alguna equivocació a l’hora d’emplenar l’oferta, una responsabilitat i conseqüència que 
únicament afecten la licitadora, en aquest supòsit, estimar les pretensions de l’empresa 
recurrent seria tant com modificar la seva oferta amb la conseqüent conculcació dels 
principis d’igualtat, transparència i bona administració.  
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(Resolucions 157/2017, de 25 d’octubre; 127/2017, del 6 de setembre; 120/2017, de 28 de 
juliol; 109/2017, de 20 de juliol;  69/2017, de 12 d’abril; 20/2017, de 13 de febrer; 24/2017, 
de 6 de febrer; 15/2017, de 23 de gener; 4/2017, de 23 de gener; 101/2016, de 18 de juliol; 
126/2016, de 9 de setembre; 150/2016, de 10 d’octubre; 156/2016, de 17 d’octubre; 
190/2016, de 12 de desembre). 
 
ACTES I TRÀMITS NO SUSCEPTIBLES DE RECURS  
 
Els informes de valoració de les ofertes, l’exposició del seu contingut en sessions de les 
meses de contractació o fins i tot les actes d’aquestes de classificació de les proposicions i 
proposta d’adjudicació dels contractes, són actes i tràmits no susceptibles de recurs especial 
de contractació: No s’està excloent cap empresa; s’estan valorant les propostes de les 
empreses i es continua amb el procediment.   
 
(Resolucions 132/2017, de 15 de setembre; 131/2017, de 6 de setembre; 99/2017, de 23 de 
juny; 48/2017, de 20 de març; 73/2017, de 20 d’abril; 34/2017 i 36/2017, de 14 de febrer; 
07/2017, de 17 de gener;  84/2016, de 21 de juny). 
 
ACTES I TRÀMITS SUSCEPTIBLES DE RECURS 
 
Tan sols els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament l'adjudicació, 
determinin la impossibilitat de continuar el procediment i, en fi, produeixin indefensió o 
perjudici irreparable a drets i interessos legítims, poden ser recorreguts. 
 
El recurs especial és precontractual, es planteja per actes realitzats durant el procediment 
d'adjudicació i per tant, no s'inclouen els actes efectuats amb posterioritat a l'adjudicació. 
 
(Resolució 102/2016, de 25 de juliol; i 103/2016, de 26 de juliol). 
 
ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I MATERIALS A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 
 
Els òrgans de contractació poden exigir a les licitadores, i fer-ho constar en els plecs, que a 
més d’acreditar la seva solvència o, si escau, classificació, es comprometin a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients, un 
compromís que s’ha d’integrar en el contracte (article 64.2 TRLCSP). Els plecs o el 
document contractual poden atribuir-los el caràcter d’obligacions essencials als efectes que 
preveu l’article 223.f), o establir penalitats, d’acord amb el que assenyala l’article 212.1, per 
al cas que l’adjudicatari els incompleixi. 
 
(Resolucions ; 9/2017, de 2 de febrer; 04/2017, de 10 de gener). 
 
ADMISSIÓ DE LES PROPOSICIONS PRESENTADES A TRAVÉS DE CORREUS  
 
Calen tres requisits per a l’admissió de les proposicions presentades a través de Correus: 

 Que l’empresari presenti la proposició a Correus dins del termini establert. 

 Que el mateix dia de la presentació a Correus, comuniqui a l’òrgan de contractació la 
tramesa de la documentació justificant la data. 

 Que la documentació es rebi per l’òrgan de contractació sense sobrepassar els deu dies 
següents a la data assenyalada com a límit per a la presentació de les proposicions en 
aquella licitació. 
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L’article 80.4 del RGLCAP fa referència únicament a la data i no a l’hora en que es 
presentaran les ofertes, per tant, resultaria contrari a la pròpia voluntat del legislador exigir 
un plus al qual la llei no en fa referència, això és, per exemple, estendre l’obligatorietat 
d’aplicar un límit horari també en el termini dels 10 dies previstos. 
 
(Resolucions 60/2017, de 28 de març; 156/2016, de 14 d’octubre de 2016; 60/2017, de 28 
de març). 
 
ANONIMAT EN UN CONCURS DE PROJECTES: VULNERACIÓ  
 
L’anonimat en la presentació de les propostes en un concurs de projectes és una obligació 
establerta en l’article 188 del TRLCSP. D’aquí es desprèn que qualsevol avançament 
d’informació que permetés la identificació d’una oferta, haurà de dur a l’exclusió de 
l’empresa licitadora que ho hagi fet. 
 
(Resolució 145/2016, de 3 d’octubre de 2016). 
 
ANORMALITAT O DESPROPORCIONALITAT  
 
La presumpció d’anormalitat o desproporcionalitat d’una oferta econòmica té la finalitat 
d’evitar que es puguin rebutjar ofertes sense comprovar prèviament la possibilitat del seu 
compliment mitjançant la instrucció d’un expedient contradictori formal dins del procediment 
de contractació atenent els principis de contradicció, escoltant la part afectada, i els de lliure 
concurrència, no discriminació i transparència que han de regir la tramitació dels expedients 
de contractació.  
 
Les licitadores han de conèixer prèviament com es determinarà l’anormalitat de l’oferta per 
tal de preparar les seves (principis de publicitat, transparència, igualtat i concurrència). 
 
La valoració de la viabilitat la realitza l’òrgan de contractació mitjançant un informe tècnic, 
amb l'assessorament que, segons l’article 152 del TRLCSP, no és un simple formalisme 
legal sinó que serveix com a base per garantir els drets dels licitadors. Aquest informe tècnic 
ha d’estar suficientment motivat per tal de complir la seva funció assessora i ha de contenir 
la justificació donada per l’empresa en el tràmit d’audiència. Ambdós son aspectes cabdals 
del procediment per tal que l’òrgan de  contractació prengui la seva decisió. 
 
L'article 69.3 de la Directiva 2014/24/UE, sobre contractació pública, disposa que els poders 
adjudicadors exigiran als operadors econòmics que expliquin el preu o els costos proposats 
en l'oferta que semblin anormalment baixos per als serveis de què es tracti i només es podrà 
rebutjar l'oferta en cas que els documents aportats no expliquin satisfactòriament el baix 
nivell dels preus o costos proposats, tenint en compte els elements esmentats a l'apartat 2 
del mateix article. Cal discernir si la justificació presentada respecta les condicions de la 
licitació establertes en els plecs perquè, si no fos així, el compliment del contracte no seria 
viable i la proposició esdevindria inacceptable.  

 
Per justificar que l’oferta presumptament temerària es viable, el licitador ha de presentar una 
justificació raonable que permeti a l'òrgan de contractació apreciar que es possible la 
correcta execució del contracte sense risc per a l'interès públic que ha d’observar-se en la 
contractació publica. 
 



 

Rambla de Catalunya, 19-21 
08007 Barcelona 
Tel 93 316 20 00 

Quan l’òrgan de contractació aprecia que l’oferta no està incursa en valors anormals, sense 
que hi hagi cap indici d’arbitrarietat, error o manca de força en les argumentacions, el 
TCCSP davant un recurs no pot entrar a substituir els criteris tècnics de l’òrgan de 
contractació per criteris jurídics, sempre que es compleixin les formalitats jurídiques, 
l’apreciació de la inviabilitat de l’oferta estigui motivada i resulti racional i raonable. El 
TCCSP no és un òrgan tècnic ni valoratiu, en aquest àmbit regeix l’anomenada 
“discrecionalitat tècnica de l’administració”. 
 
(Resolucions 180/2017, de 10 de gener; 93/2017, de 21 de juny; 91/2017, de 23 de juny; 
89/2017, de 7 de juny; 77/2017, de 5 de maig; 68/2017, de 4 d’abril;  51/2017, de 17 de 
març; 06/2017, de 9 de gener; 03/2017, de 27 de gener; 52/2016, de 10 de maig; 14/2016, 
de 9 de juny; 80/2016, de 5 de juliol; 82/2016, de 20 de juny; 96/2016, de 12 de juliol; 
169/2016, de 7 de novembre). 
 
APLANAMENT 
 
L’ òrgan de contractació reconeix la pretensió de la recurrent i proposa l’estimació del recurs. 
 
(Resolucions 169/2017, 29 de novembre; 101/2017, de 29 de juny; 46/2017, de 28 de febrer) 
 
APLICACIÓ DIRECTA DE LES DIRECTIVES COMUNITÀRIES DE CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA 20144 
 
El 26 de febrer de 2014 es va aprovar la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del 
Consell sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE, finalitzant 
el seu termini de transposició el 18 d’abril de  2016.  
 
El fet que un Estat membre no hagi transposat el contingut de les directives, no impedeix la 
seva aplicació directa si es donen els requisits necessaris fixats por la jurisprudència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). 5En virtut d’això, els procediments de 
contractació subjectes a regulació harmonitzada que s’hagin iniciat amb posterioritat al 18 
d’abril de 2016 –d’acord amb la disposició transitòria primera, apartat 1, del TRLCSP, sensu 
contrario, serien aquells procediments oberts en què s’hagi publicat la corresponent 
convocatòria del procediment d’adjudicació del contracte, amb posterioritat a aquesta data i, 
en el cas de procediments negociats, s’hagin aprovat els plecs igualment amb posterioritat a 
aquesta data–, estan subjectes l’efecte directe de la directiva de contractes. 
 
Pel que fa als llindars, té efecte directe la distinció que fa la Directiva de contractes en 
l’article 4, lletres b), e) i d), entre, per una banda, els contractes públics que tenen per 
objecte els denominats “serveis socials i altres serveis específics”, que són els enumerats en 
l’Annex XIV de la Directiva i, per altra, aquells contractes de la resta de prestacions 
susceptibles de ser objecte d’un contracte de serveis subjecte a regulació harmonitzada. 
 
Quant als contractes de serveis de l’Annex XIV de la Directiva de contractes, el llindar és de 
750.000 euros, d’acord amb la lletra d) de l’esmentat article 4 de la Directiva. 
 

                                                
4 El Govern de la Generalitat ha aprovat l’Avantprojecte de Llei de Contractes de Serveis a les  Persones. Aquest avantprojecte 

continua la tasca d’aplicació a Catalunya de les directives europees sobre contractació pública, iniciada amb l’aprovació del 
Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.  

5 Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
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(Resolució 29/2017, de 24 de febrer). 
 
ARBITRARIETAT6 
 
L’arbitrarietat ha de quedar provada per part de qui l’al·lega, ja que els actes dels òrgans de 
contractació gaudeixen de la presumpció de validesa o discrecionalitat tècnica de 
l’administració en l’apreciació de les qüestions de caràcter tècnic que no són controlables 
des del punt de vista jurídic. Si no hi ha cap indici d’arbitrarietat, error o manca de força en 
les argumentacions, l’anàlisi i valoració de les ofertes queden emparades per la 
discrecionalitat tècnica de l’administració. 
 
La manca de motivació i de subjecció als requeriments tècnics i als criteris de valoració 
establerts en els plecs que regeixen l’adjudicació és un supòsit d'arbitrarietat en la valoració 
de les ofertes tècniques de les empreses licitadores, prohibida en l’ordenament jurídic que 
vicia la valoració de les ofertes que ha dut a l’adjudicació del contracte. 
 
(Resolucions 69/2017, de 12 d’abril; 51/2017, de 17 de març; 20/17 de 13 de febrer; 
36/2016, de 29 de març; 65/2016, de 30 de maig; 79/2016, de 9 de juny; 93/2016, de 2 
d’agost; 96/2016, de 12 de juliol). 
 

B 
 
Cap entrada 
 

C 
 
CERTIFICATS DE QUALITAT 
 
En el cas específic dels certificats de qualitat, resulta contrari a la doctrina i a la 
jurisprudència, el fet que el PCAP valori, per exemple, com a criteri d’adjudicació 
l’acreditació per les empreses licitadores de determinades normes ISO, que realment han 
d’operar com a criteri d’acreditació de la solvència en la fase de selecció. Els certificats de 
compliment de normes de garantia de qualitat i de gestió ambiental als que es refereixen els 
articles 80 i 81 TRLCSP són mitjans d’acreditar la solvència tècnica de les empreses, o, si 
més no, la seva aptitud per executar el contracte, raons per les quals no poden ser utilitzats 
com a criteri de valoració de les ofertes. Els òrgans de contractació han d’acceptar altres 
proves de mitjans equivalents a banda dels certificats de compliment de les normes ISO i 
l’equivalència ha de ser apreciada per l’òrgan de contractació. 
 
(Resolucions 163/2017, de 16 de novembre; 137/2017, de 18 d’octubre; 92/2017, de 23 de 
juny; 90/2017, de 23 de juny). 
CLÀUSULES DE PROGRÈS 
 
Les clàusules de progrés habiliten la modificació del contracte, encara que no estiguin 
previstes en els plecs o en l’anunci de licitació i sempre que no alterin les condicions 
essencials de la licitació i l’adjudicació, per aplicació del supòsit legal de modificació previst 
en l’article 107.1 d) del TRLCSP: Conveniència d’incorporar a la prestació avenços tècnics 
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que la millorin notòriament, sempre que la seva disponibilitat en el mercat, d’acord amb 
l’estat de la tècnica, s’hagi produït després de l’adjudicació del contracte.   
 
(Resolució 85/2017, de 22 de maig). 
 
CONDICIONS/ CLÀUSULES ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
Les clàusules especials d’execució han d’estar vinculades a l’objecte del contracte en el 
sentit de la Directiva 2014/24/UE. Es tracta de clàusules especials perquè és una obligació 
que s’imposa al contractista a l’hora d’executar el contracte definit a l’objecte.  
 
Les condicions contractuals han d’estar estipulades clarament per tal que tots els licitadors 
coneguin les seves implicacions i puguin oferir el preu adequat, i més quan l’únic criteri 
d’adjudicació sigui el preu, segons el principi de bona administració, article 41 Carta Drets 
Fonamentals UE, que té l’objectiu d’una administració eficaç i funcional.  
 
En el supòsit d’una clàusula social que s’hagi d’executar com a condició especial sense 
estar definida inicialment per restar subordinada a tercers, no aporta les obligacions a 
executar pel contractista d’una manera clara i inequívoca, així, el licitador que les consideri 
lesives pot recórrer davant la jurisdicció competent si considera, que l’òrgan de contractació 
no és competent per regular matèries pròpies de sectors industrials. 
 
(Resolucions 85/2017, de 25 de maig; 81/2017, de 15 de maig; 61/2017, de 22 de març; 
51/2017, de 17 de març; 44/2017, d’1 de març). 
 
CONFIDENCIALITAT DE LES OFERTES I DRET A LA VISTA DE L’EXPEDIENT 
 
L’anomenat principi de confidencialitat bidireccional consisteix en garantir la protecció dels 
secrets tècnics o comercials i d’altres aspectes declarats confidencials en les ofertes per part 
de les empreses licitadores, fent un pronunciament explícit sobre la confidencialitat de 
manera que l'òrgan de contractació ha de respectar i divulgar.  
 
Aquesta garantia per al licitador està matisada per les disposicions relatives a la publicitat de 
l'adjudicació i a la informació que ha de donar-se als candidats i a la resta dels licitadors. Ha 
d'existir un equilibri raonable i prudent entre ambdues perspectives.  
 
La declaració de confidencialitat feta per les empreses no pot ser genèrica ni és vinculant 
per a l’òrgan de contractació (ni per a les institucions de control), que l'ha de valorar 
justificadament i decidir motivadament si cal mantenir-la, constitueix una excepció al principi 
general de transparència i dret d’accés a la informació pública. Ha d’indicar amb precisió 
quins són els documents concrets afectats i les raons objectives i específiques que la 
justifiquen. Caldrà analitzar cas per cas la documentació declarada confidencial pels 
licitadors i comprovar si s’ha observat l’equilibri entre la confidencialitat i el dret d’accés a 
l’expedient.  
 
En base del principi de confidencialitat, el dret a la defensa i el dret a la protecció dels 
secrets comercials, en presentar un recurs especial, s’hauran de ponderar els drets que té la 
recurrent amb els drets que tenen la resta d’empreses, per tal que cap dels drets es vegin 
perjudicats. En cas que no s’hagi declarat la confidencialitat dels documents o en cas que 
s’hagi declarat tota la documentació com a confidencial, cosa que faria que no es donés 
accés als principis de publicitat i transparència proclamats al TRLCSP, sobre la base de 
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l’article 153 del TRLCSP, serà l’òrgan de contractació que haurà de determinar aquells 
documents de les proposicions que no afecten a secrets tècnics o comercials o no es 
correspon amb aspectes confidencials. Per tant, és necessari que es justifiqui degudament 
en l'expedient. 
 
Partint que els principis de publicitat i transparència, vertebradors de la contractació pública, 
exigeixen que l’accés als documents que consten en l’expedient sigui la regla general, i la 
salvaguarda de la confidencialitat de les dades contingudes en les ofertes, l’excepció, l’òrgan 
de contractació ha d’aplicar la confidencialitat com a excepció i en tot cas ha de justificar 
adequadament la limitació de l’accés. 
 
(Resolucions 143/2017, de 29 de setembre; 129/2017, de 29 de setembre; 67/2017, de 12 
d’abril; 51/2017, de 17 març; 58/2016, de 23 de maig; 82/2016, de 20 de juny; 115/2016, 1 
de setembre; 116/2016, de 29 d’agost; 40/2017, de 18 de març; 51/2017, de 17 de març; i 
67/2017, de 12 d’abril). 
 
CONTRACTACIÓ DE CARÀCTER PRIVAT 
 
El fet que una entitat del sector públic que té la consideració de poder adjudicador realitzi un 
contracte de caràcter privat, als efectes de la resolució d’un recurs especial, no significa que 
no pugui estar subjecta a les directives comunitàries de contractació pública i al TRLCSP. 
 
(Resolució 67/2016, de 30 de maig).  
 
CONTRACTACIÓ DERIVADA D’ACORD MARC  
 
No es poden establir modificacions substancials als termes establerts en un acord marc, ni 
tampoc es poden celebrar contractes amb empreses que no siguin inicialment parts de 
l'acord marc 
 
(Resolució 55/2016, de 18 de maig). 
 
CONTRACTACIÓ ESTRATÈGICA 
 
L'article 150 de la Directiva 2014/24/UE, (d’aplicació directa des de 19/04/2017) exigeix la 
vinculació dels criteris d’adjudicació a l’objecte del contracte en qualsevol dels seus 
aspectes, és a dir, l’obra, el subministrament o el servei, sense alterar-lo en la línia de 
fomentar la inclusió d’aspectes estratègics en la contractació pública i de promoure al màxim 
la competència efectiva en la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
(Resolució 100/2017, de 29 de juny) 
 
CONVENIS COL·LECTIUS7 
 
Els convenis col·lectius no vinculen a l’administració titular del servei ni als licitadors a l’hora 
de fer les seves proposicions econòmiques. 
 
Considerar que s’hagin vulnerat els drets laborals establerts en el conveni col·lectiu del 
sector, no suposa per sí sol un motiu per anul·lar un procediment de licitació, i encara menys 
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si no suposa cap valor anormal o desproporcionat. La doctrina entén que si bé els convenis 
col·lectius no són vinculants per a l’administració atès que és una regulació bilateral en la 
que els poders públics no són part, sí que es poden tenir en consideració com a indicadors a 
tenir en compte en el moment d’elaborar el pressupost de licitació. 
 
L’article 159.2 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic i de creació i regulació de determinats impostos, promulgada ja 
sota l’efecte directe de la Directiva 2014/24/UE, estableix, entre d’altres determinacions, 
d’una banda, que, amb la finalitat d’assegurar la qualitat de la prestació, els plecs de 
clàusules administratives particulars poden exigir aspectes socials -com ara els retributius 
mínims del personal- com a criteris de solvència o com a condicions especials d’execució 
dels contractes, i, de l’altra, que el pressupost de licitació dels contractes ha d’incloure tots 
els costos directes i indirectes associats a la prestació del servei, en els termes que 
estableix. 
 
En relació a les millores de condicions laborals que tenen font en els plecs reguladors dels 
contractes públics, la doctrina s’ha mostrat contundent a l’hora d’analitzar-les i limitar-les en 
la mesura que els plecs dels contractes públics no són instruments de negociació col·lectiva 
i amb ells els òrgans de contractació no poden incloure clàusules o condicions laborals o 
socials que puguin suposar una ingerència en les potestats de direcció i organització dels 
empresaris contractistes envers el seu personal. 
 
(Resolució 124/2017, de 25 d’octubre; 57/2016, de 10 de maig; 107/2016, de 21 de juliol; i 
118/2016, de 30 d’agost). 
 
CRITERIS I SUBCRITERIS D’ADJUDICACIÓ8 
 
Definir uns criteris de valoració no és necessàriament ni únicament indicar-los a mode de 
detall en apartats i subapartats amb la puntuació assolible corresponent, sinó que, 
fonamentalment, consisteix en definir què és el que es vol prioritzar en la valoració de les 
ofertes. La llibertat en la redacció dels plecs que tenen els òrgans de contractació queda 
limitada per la necessària especificació de les funcionalitats requerides, per tal que aquestes 
especificacions tècniques no puguin impedir la participació en les licitacions o suposin 
l’establiment d’avantatges injustificats de les ofertes. 
 
Els criteris de valoració de les ofertes han de permetre valorar les qualitats intrínseques d’un 
producte o servei i han d’estar vinculats a l’objecte del contracte o a les seves condicions 
d’execució. Han d'estar suficientment delimitats, amb la claredat i la determinació 
necessàries per tal d’evitar que la valoració de les ofertes pugui deixar una llibertat absoluta 
de decisió a l’òrgan de contractació si hi ha una manca de fixació dels barems d’aplicació en 
la valoració de les proposicions.  
 
Han de contenir la concreció i la proporcionalitat necessàries en tots ells, així com la 
metodologia que s’utilitzarà per a la seva valoració. No poden esdevenir explicacions 
reiteratives amb la informació donada en el propi títol del criteri.   
 
Les empreses licitadores han de poder preparar diligentment i adequada la seva oferta i 
conèixer els aspectes concrets que es valoraran i seran determinants a l’hora d’atorgar les 
puntuacions. De conformitat amb la normativa que és d’aplicació -article 150 del TRLCSP i 
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article 67.5 de la Directiva 2014/24/UE- i la doctrina del TJUE, els requisits que han de 
complir els criteris d’adjudicació són:  

 que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, 

 que no atorguin una llibertat incondicional d’elecció, 

 que consti expressa referència en el plec de condicions o en l’anunci de licitació, 

 que respectin els principis fonamentals de Dret comunitari, això és, principis d’igualtat de 
tracte i de no discriminació. 

 
Pel que fa als criteris avaluables segons un judici de valor, el que cal valorar són els 
aspectes que superen o milloren allò exigit en els plecs de prescripcions tècniques (PPT), ja 
que si no ho milloren, no serien puntuables, és a dir, comportaria l’atribució de 0 punts, 
mentre que si no es compleix amb el que exigeixen els plecs, la conseqüència seria 
l’exclusió de l’empresa. 
 
Tan detallats han de ser els criteris de valoració automàtics com els criteris de valoració 
discrecionals o dependents d’un judici de valor. La manca de claredat dels criteris de 
valoració depenents de judici de valor vulnera frontalment el detall exigit en l'article 150 
TRLCSP.  
 
S’ha d’admetre un marge d'apreciació tècnica en el moment de valorar les ofertes, però 
aquest marge no autoritza a establir subcriteris de valoració posteriorment a la presentació 
de les ofertes, ni tampoc aspectes de la valoració que no compleixin les condicions dels 
plecs. Els principis d'igualtat de tracte i transparència Imposen la necessitat que els licitadors 
coneguin en el moment de preparar llurs ofertes tots els factors que es prendran en 
consideració a l'hora de valorar-les, així com la importància relativa dels mateixos. La 
introducció de nous subcriteris no és acceptable, ja que ultrapassa el que establien els 
plecs, lex inter partes un cop acceptats amb la presentació d’ofertes. 
 
En relació als criteris avaluables mitjançant judici de valor, els informes tècnics que els 
avaluen tenen la presumpció d'encert i veracitat per la qualificació tècnica dels qui els 
realitzen, si no és que es pot demostrar un error manifest. 
 
En cap cas, es poden incloure en l'àmbit de la discrecionalitat tècnica els criteris subjectes a 
valoració  automàtica. 
 
(Resolucions 186/2017, de 10 de gener;184/2017, de 22 de desembre; 116/2017, de 28 de 
juliol; 92/2017, de 23 de juny; 90/2017, de 23 de juny; 86/2017, de 23 de maig; 10/2016, de 
10 de febrer; 13/2016, de 10 de març; 62/2016, de 24 de maig; 138/2016, de 16 de 
setembre; 189/2016, de 19 de desembre). 
 

D 
 
DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ OBJECTE DEL CONTRACTE  
 
Cal que l'òrgan de contractació determini què entén per una determinada prestació per tal 
d’evitar una possible limitació de la competència i afectació al mercat. A l’hora de definir la 
prestació objecte del contracte ha d’utilitzar referències tècniques elaborades per 
organismes d’homologació o normalització, o en termes de rendiment o d’exigències 
funcionals. No es lícit fer-ho amb referències tècniques de la prestació que excloguin a altres 
operadors econòmics que puguin complir la mateixa funció.  
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La llibertat en la redacció dels plecs que tenen els òrgans de contractació queda limitada per 
la necessària especificació de les funcionalitats requerides, per tal que aquestes 
especificacions tècniques no puguin impedir la participació en les licitacions o suposin 
l’establiment d’avantatges injustificats d’ofertes. 
 
En supòsits on es doni als licitadors una informació insuficient sobre les condicions en que 
s’haurà de dur a terme un contracte, es produeix indefensió vers les empreses interessades 
en la licitació, que no poden presentar un projecte tècnic i econòmic d’acord amb la realitat, 
la qual cosa afavoreix les empreses que coneixen aquelles dades pel fet d’haver prestat els 
serveis que es liciten i, aleshores, es vulneren els principis de lliure competència, igualtat de 
tracte, no discriminació i transparència. 
 
Si la definició de la prestació no s'aprecia arbitrària, irracional ni errònia, s'emmarca dintre de 
la discrecionalitat tècnica de que disposa l'administració en la definició de l'objecte del 
contracte. 
 
Ha d’haver la possibilitat que els licitadors puguin presentar ofertes amb referències 
equivalents a determinades marques que es puguin incloure als plecs tècnics com a 
referents. En cas que en els plecs es faci una remissió al subministrament d'un producte 
concret d'una empresa i s'estableix també la puntualització "o similar" no es pot al·legar que 
s'incompleix la lliure competència. 
 
(Resolucions 158/2017, de 2 de novembre; 92/2017, de 23 de juny; 90/2017, de 23 de juny; 
07/2016, de 29 de gener; 61/2016, de 6 de juny; 122/2016, de 8 de setembre; 194/2016, de 
12 de gener). 
 
DESESTIMACIÓ DEL RECURS: CAUSES 
 

 La manca d'impugnació en temps i forma o extemporalitat és una de les causes de 
desestimació del recurs i es produeix quan s’ha esgotat el termini legalment previst 
per la presentació. 

 

 També es pot donar en el cas que la recurrent tingués coneixement de que existien 
circumstàncies que suposarien la nul·litat del procediment i no les va fer valer fins el 
moment en que, un cop que feta la licitació, no obtingués l’adjudicació i a més a més, 
es beneficiaria d'una menor competència, és procedent la desestimació. 

 

 La manca de pagament de la taxa per a la interposició del recurs especial en matèria 
de contractació un cop esgotat el termini atorgat, és causa de desestimació. 

 

 Es desestimarà el recurs contra un contracte o un acte del procediment de licitació 
no inclosos en les previsions de l’article 40 del TRLCSP, no susceptibles de recurs 
especial en matèria de contractació9. 

 

 En el cas de nul·litat del procediment de contractació les causes que motivarien 
recurs han deixat d’existir i fan desaparèixer qualsevol interès legítim de forma 
completa per raó d’una desaparició real de la controvèrsia, per tant, es constata la 
pèrdua sobrevinguda de l’objecte del recurs interposat. 

 

                                                
9  
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 Altres causes de desestimació del recurs son manca de competència del TCCS, el 
desistiment de la recurrent, la manca de legitimació o de facultats de representació 
suficients del representant.  

 
(Resolucions 107/2017, de 12 de juliol; 03/2016, de 7 de gener; 14/2016, de 3 de febrer; 
31/2016, de 9 de març; 43/2016, de 12 d’abril; 60/2060, de 19 de maig; 86/2016, de 28 de 
juny; 107/2016, de 21 de juliol; 142/2016, de 29 de setembre; 151/2016, de 10 d’octubre; 
173/2016, de 7 de novembre i 186/2016, de 9 de desembre). 
 
 
DESISTIMENT DE LA CONTRACTACIÓ, RENÚNCIA I DECLARACIÓ DE LICITACIÓ 
DESERTA  
 
L’article 155.4 del TRLCSP exigeix que el desistiment estigui fonamentat en una infracció no 
esmenable de les normes en la preparació del contracte o en el procediment d’adjudicació. 
L’òrgan de contractació, dins de les seves legítimes potestats, pot considerar necessari, i 
sempre d’acord amb el procediment establert, cancel·lar el procediment, una decisió que  
deriva de la constatació d’errors no esmenables en els plecs per part de l’òrgan de 
contractació. 
 
Per tal que resulti procedent el desistiment cal acreditar que s'ha produït un defecte 
procedimental o una infracció inesmenable de l'ordenament jurídic i que el desistiment 
s’acordi abans de l'adjudicació del contracte (article 155.2 del TRLCSP). En cas que no 
quedi acreditat no és admissible el desistiment del procediment de contractació. 

 
Es necessari motivar la causa concreta del desistiment i notificar-ho als interessats, amb 
referència succinta de fets i fonaments de dret (article 35.1, g) LPAC. La motivació no 
precisa ser un raonament exhaustiu en tots els aspectes i perspectives, però si ha de ser 
racional i suficient per tal que els interessats tinguin el coneixement dels motius de l’acte i  
poder defensar els seus drets i interessos. Si be el TRLCSP exigeix que l’acord de 
desistiment s’hagi de notificar als candidats o licitadors, no específica que abans hagi 
d’atorgar un termini d’al·legacions, ja que en qualsevol cas, es podran realitzar i presentar 
en el recurs especial de contractació. Atenent el que disposa l’article 151.3 in fine del 
TRLCSP, no es pot declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició 
que sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin en el plec. 
Entre els actes objecte del recurs especial en matèria de contractació que cita l’article 40.2 
del TRLCSP, no s’hi esmenta pròpiament la declaració de desert de les licitacions. El 
procediment de contractació pot culminar amb l’adjudicació del contracte o amb qualsevol 
dels altres pronunciaments que preveu el TRLCSP, entre els quals es troba la declaració de 
deserta la licitació per manca de licitadors o, concorrent-hi licitadors, perquè cap de les 
ofertes o proposicions resulta admissible, és un acte susceptible del recurs especial en 
matèria de contractació d’acord amb aquest article. 
 
La declaració com a deserta d'una adjudicació no és una potestat discrecional de 
l'administració (S/TS 2/10/2000), que resulta de l'article 151.3 del TRLCSP i de diferents 
informes de Juntes de Contractació, quan una o varies ofertes se ajusten al plec no existirà 
la possibilitat de declarar desert el concurs, sinó que serà procedent llur adjudicació a l'oferta 
que s'hagi de considerar més avantatjosa econòmicament. 
 
Si apareixen noves circumstàncies que impedeixin l’adjudicació del contracte, el que 
resultarà procedent no serà la declaració de la licitació deserta sinó, en el seu cas, el 
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desistiment del procediment de contractació o la renúncia al contracte, en els termes 
previstos en l’article 155 del TRLCSP. 
 
El criteri reiterat del TCCSP defuig  interpretacions rígides i excessivament literals contràries 
al principi de concurrència en les licitacions públiques, sempre que els candidats compleixin 
amb els requisits establerts. Amb caràcter general, els defectes formals que puguin afectar 
els models adoptats per les ofertes econòmiques no tenen prou pes per si mateixos per 
comportar l’exclusió de l’empresa afectada, per raó d’un principi antiformalista, llevat del cas 
que constitueixin un incompliment palmari del plantejament dels plecs o comportin una 
inconsistència fins al punt que no es pugui tenir l’oferta per certa. 
 
(Resolucions 138/2017, de 22 de setembre; 112/2017, de 20 de juliol; 108/2017, de 12 de 
juliol; 82/2017, d’11 de maig; 80/2017, de 9 de maig; 79/2017, de 8 de maig;  ; 71/2017, de 
18 d’abril; 57/2017, de 31 de març;  25/2016, d’1 de març;  83/2016, de 22 de juny; 95/2016, 
de 19 de juliol; 112/2016, de 29 d’agost; 130/2016, de 21 de setembre; 131/2016, de 4 
d’octubre; 83/2016, de 22 de juny).  
 
DESISTIMENT DE LA CONTRACTACIÓ D’UN CONTRACTE ADJUDICAT: REVISIÓ 
D’OFICI 
 
De conformitat amb l’article 155 del TRLCSP si l’òrgan de contractació considera que, de 
continuar amb el procediment, es poden produir perjudicis per a l’interès públic, s’ha d’optar 
per la revisió d’ofici regulada en l’àmbit contractual a l’article 34 del TRLCSP. 
 
(Resolució 93/2016, de 2 d’agost). 
 
 
DESISTIMENT DE LA PART RECURRENT  
 
La petició de desistiment formulada per l’empresa recurrent, encara que no es preveu com a 
forma de finalització del procediment en el TRLCSP, resulta possible per aplicació d’allò 
previst en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en endavant LPAC, atès que l’article 46.1 del TRLCSP indica que 
“El procediment per a tramitar els recursos especials en matèria de contractació es regirà 
per les disposicions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.” 
 
(Resolucions 113/2017, de 12 de juliol; 39/2017, de 6 de març; 47/2017, de 8 de març). 
 
DESVIACIÓ DE PODER 
 
Per tal de poder apreciar la desviació de poder cal que qui la invoqui al·legui els supòsits de 
fet en els que es fonamenti, que els provi i que no es fonamenti en opinions subjectives ni en 
suspicàcies  interpretatives, ni tampoc en una intenció oculta que el determini. 
 
(Resolucions 70/2017, de 24 d’abril) 
 
DEUC (DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ) 
 
El DEUC constitueix una declaració dels operadors econòmics interessats que serveix de 
prova preliminar en substitució dels certificats expedits per les autoritats públiques o per 
tercers. Els operadors manifesten formalment que no es troben en alguna de les situacions 
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en les quals hagin o puguin ser exclosos, que compleixen els criteris de selecció pertinents, 
així com, quan sigui procedent, les normes i els criteris objectius que s’hagin establert amb 
la finalitat de limitar el nombre de candidats qualificats als quals es convidi a participar. El 
seu objectiu és reduir les càrregues administratives que comporta l’obligació de presentar un 
nombre substancial de certificats o altra documentació relacionada amb els criteris 
d’exclusió i de selecció en les licitacions públiques. 
 
El Reglament d’execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual 
s’estableix el formulari normalitzat del document europeu únic de contractació (DOUE L 
3/16, de 6 de gener de 2016), disposa que és obligatori en tots els seus elements i 
directament aplicable a cada Estat membre i estableix el formulari normalitzat: El seu ús 
obligatori a l’Estat espanyol es a partir del 18 d’abril de 2016, atès el transcurs del termini de 
transposició de la Directiva 2014/24/UE al dret intern espanyol sense que encara s’hagi 
produït la plena transposició.  
 
En cas d’una licitadora que participés valent-se de les capacitats d’una altra empresa, hauria 
d’indicar-ho expressament en el seu DEUC i presentar un DEUC separat corresponent a 
l’empresa de què es tractés. És una formalitat declarativa amb efectes per a l’empresa 
licitadora i envers l’òrgan de contractació, per tal que aquest, com indica el Reglament 
d’execució (UE) 2016/7, pugui verificar la informació de les altres empreses de forma 
simultània a la verificació relativa a l’empresa licitadora principal. Si no es fa així no es pot 
conceptuar com un simple error susceptible de ser esmenat o convalidat. No s’està davant 
un defecte o omissió en la documentació del sobre 1 de la proposició susceptible d’esmena.  
 
(Resolucions 22/2017, de 22 de febrer; 62/2017, de 3 d’abril). 
 
DISCREPÀNCIES EN ELS PLECS I ENTRE L’ANUNCI I ELS PLECS 
 
Les incongruències, les discrepàncies, les insuficiències d’informació i les contradiccions en 
els plecs, causen indefensió a les empreses interessades en la licitació, que per exemple, es 
podria agreujar en el sentit d’afavorir les empreses amb coneixement de les dades pel fet 
d’haver prestat amb anterioritat els serveis que es liciten, front les que no poden presentar 
un projecte tècnic i econòmic ja que no disposen d’una informació completa i correcta. Es 
vulneren els principis de lliure competència, igualtat de tracte, no discriminació i 
transparència. 
En cas que es produeixi aquesta discrepància, no es pot  proposar l’aplicació de la 
prevalença del plec sobre l’anunci de licitació, ja que es tractaria d’una decisió no ajustada a 
dret atès que vulnera els principis de contractació pública: principi d’igualtat, principi de 
transparència, principi de bona administració. 
 
(Resolucions 61/2016, de 6 de juny; i 173/2016, de 7 de novembre). 
 
DRET D’INDEMNITZACIÓ O DE COMPENSACIÓ DELS RECURRENTS 
 
Quan es promou un incident d’execució i l’òrgan de contractació no ha acomplert 
correctament la resolució del TCCSP, ha calgut que la recurrent hagi presentat un escrit per 
tal que s’executés en els seus propis termes. 
 
El TCCSP valorarà els danys i perjudicis que ha hagut de suportar la recurrent en relació al 
pagament de la taxa per admetre a tràmit el recurs, cas en que l’òrgan de contractació haurà 
d’indemnitzar a la recurrent amb l’import de la taxa. 
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En relació a la funció revisora de l’actuació de l’òrgan de contractació que te el TCCSP, 
l’article 47 del TRLCSP preveu que, a sol·licitud de l’interessat i si és procedent, podrà 
imposar a l’entitat contractant l’obligació d’indemnitzar a la persona  Interessada pels danys i 
perjudicis que li hagi pogut ocasionar la infracció legal que hagués propiciat el recurs. 
L’article 155.2 del TRLCSP reconeix aquest dret dels candidats per les despeses en què han 
incorregut, sempre i quan la indemnització per danys i perjudicis esdevingui per causa de la 
infracció legal que hagi donat lloc al recurs. 
 
Sense que hi hagi infracció legal, ni sentit estimatori del recurs, no es considera procedent 
reconèixer la petició indemnitzatòria de la recurrent. 
 
(Resolucions 69/2016, de 9 de juny; i 83/2016, de 22 de juny). 
 

E 
 
EFECTES DE LA INTERPOSICIÓ DEL RECURS CONTRA L’ACTE D’ADJUDICACIÓ 
 
Quan el recurs es dirigeix contra l’adjudicació del contracte, es produeix automàticament la 
suspensió del procediment de conformitat amb l’article 45 del TRLCSP, fins a la resolució 
del recurs. 
 
(Resolució 176/2016, de 24 de novembre). 
 
EMPAT 
 
Un cop aplicats el criteri o criteris de desempat establerts en els plecs, no queda més opció 
possible que la de recórrer al sorteig per dirimir l’empat i poder efectuar la proposta 
d’adjudicació. 
 
(Resolució 36/2016, de 29 de març). 
 
ERROR EN LA QUALIFICACIÓ DEL RECURS 
 
En el supòsit que en una licitació es produís un error en la qualificació del recurs que es 
podria interposar, no seria un obstacle per a la seva tramitació sempre que es dedueixi el 
seu veritable caràcter. 
 
(Resolucions 164/2017, de 16 novembre; 103/2016, de 26 de juliol). 
 
EXCLUSIÓ D’OFERTES 
 
Un motiu evident d’exclusió de la licitació és excedir l'import de licitació. Una proposició que 
no s'ajusti al previst, o inclogui manifestacions de les quals es desprengui, o pugui 
desprendre's, l'existència de reserva o excepció als plecs de clàusules administratives ha de 
ser exclosa del procediment licitatori, per exemple, quan consta expressament en el perfil de 
contractant que no s’admetien variants i es van presentar, es causa suficient per a l'exclusió. 
 
La doctrina que inicialment entenia que la simple equivocació en la documentació inclosa en 
els sobres A, B i C comportava l’exclusió directa, ha estat modulada i matisada pels diferents 
tribunals i òrgans resolutoris dels recursos especials en matèria de contractació, en el sentit 
que no qualsevol equivocació en els sobres pressuposa l’exclusió de l’empresa licitadora 
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afectada, caldrà provar quina contaminació ha provocat en la valoració de l’oferta. Per tant, 
cal, en tot cas, que la vulneració del secret sigui real i efectiva i no una simple irregularitat 
formal, sinó que ha de produir una desigualtat, de manera que quedi acreditat que es tenia 
coneixement previ de determinades dades a l’hora de la valoració dels judicis de valor que 
precisament han condicionat l’emissió d’aquests.  
 
En tot cas, cal recordar que correspon a l’òrgan de contractació valorar si les empreses 
licitadores compleixen amb els requisits de solvència exigits en els plecs i que han estat 
acceptats per les empreses licitadores en presentar les seves ofertes 
 
D’acord amb la normativa d’aplicació, la doctrina i els plecs que regulen la contractació, en el 
cas que l’aspecte de l'oferta que hagués d’incloure`s pròpiament en el sobre C de la 
proposició, s’insereixi al sobre B i es procedeixi a la seva obertura i lectura, seriem davant 
un supòsit en el que aspectes avaluables automàticament es presenten incorrectament en 
un sobre que ha de ser objecte d’obertura prèviament. La conseqüència que escau aplicar 
és l’exclusió de la proposició afectada, per causa de l’anomenada “contaminació 
documental”.  
 
L'informe d'exclusió ha de ser prou clar en l'explicació dels motius que fan que s'exclogui un 
licitador. En cas que no sigui així, el TCCSP resoldrà que es torni a realitzar la valoració per 
part de l’òrgan de contractació, concretant els aspectes o la documentació que ha d’aportar 
l’empresa licitadora. L'exclusió ha d'estar degudament motivada i determinar quins aspectes 
en concret s'han infringit. L'informe no pot incloure aspectes no inclosos prèviament als 
plecs. 
 
El contingut de l’acord d’exclusió a les empreses licitadores excloses ha de disposar de la 
informació necessària que permeti al licitador exclòs interposar el recurs de l’article 40 del 
TRLCSP suficientment fonamentat i les raons per les quals no s’ha admès la seva oferta. 
En cas que una clàusula determini el nombre màxim de pàgines que ha de tenir l'oferta, cal 
considerar-la orientativa i la penalització potestativa. També, en qualsevol cas, no s’han de 
comptabilitzar les pàgines que ocupen currículums de personal, titulacions, fotografies i 
fitxes tècniques i de seguretat que s’adjuntin com a annex. 
(Resolucions 118/2017, de 28 de juliol; 58/2017, de 4 d’abril; 54/2017, de 20 de març; 
68/2016, de 6 de juny; 72/2016, de 14 de juny; 124/2016, de 9 de setembre; 2/2017, de 23 
de gener; 20/2017, de 13 de febrer; i 54/2017, de 20 de març). 
 
EXECUTIVITAT I EXECUTORIETAT DE LES RESOLUCIONS 
 
L’executivitat i executorietat de les resolucions dels recursos contractuals està 
específicament disposada pel TRLCSP, que és lex specialis, és immediatament executiva i 
executòria, sense perjudici de la seva posterior impugnació. 
 
(Resolució 162/2017, de 9 de novembre) 
 

F 

 
FUNCIÓ REVISORA DEL TCCSP  
 
La funció revisora del TCCSP consisteix en comprovar que s’han respectat els principis de 
contractació pública recollits en els articles 1 i 139 del TRLCSP, les normes del procediment 
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de licitació i de motivació dels actes, així com l’exactitud material dels fets i la inexistència 
d’error manifest d’apreciació i de desviació de poder.  
 
Davant l’existència d’aquests vicis o incompliments en els actes impugnats (art 47.2 
TRLCSP) procedirà a anul·lar l'acte o actes afectats i ordenarà retrotraure les actuacions al 
moment anterior al que el vici es va produir, sense substituir la competència dels òrgans de 
contractació, que són els competents per dictar els actes corresponents en el decurs del 
procediment de contractació. Altrament, s'estaria davant un supòsit d'incompetència material 
sancionada amb nul·litat radical ex article 47.1.b) de la LPAC. 
 
Els òrgans de resolució de recursos en matèria de contractació pública, no actuen amb 
indicis ni tenen la potestat d’enervar la valoració de l’administració si no es demostra que hi 
ha hagut error, arbitrarietat o conculcació dels principis de la contractació pública. 
 
(Resolucions 165/2017, de 22 de novembre; 109/2017, de 20 de juliol; 81/2017, d’11 de 
maig; 62/2017, de 3 d’abril; 24/2017, de 6 de febrer; 09/2017, de 2 de febrer; 15/2017, de 6 
de febrer; 14/2017, de 23 de gener; 09/2017, d’11 de gener 08/2017, de 11 de gener; 
83/2016, de 22 de juny). 
 
FONAMENTACIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
 
L’empresa recurrent ha de presentar les seves al·legacions suficientment documentades, en 
cas de no fer-ho així, es consideraran infundades sense que pugui prosperar el recurs. 
 
(Resolució 28/2016, de 14 de març). 
 

G 

 
GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS10 
 
En els contractes de gestió de serveis públics és determinant l’anàlisi del risc que assumeix 
el contractista d’acord amb la jurisprudència comunitària. A més a més, cal  comprovar que 
l’entitat contractant sigui una administració pública, que el servei sigui competència de 
l’administració contractant i que prèviament s’hagi determinat el règim jurídic, que el servei 
sigui susceptible d’explotació i que en cap cas suposi l’exercici d’autoritat. 
 
(Resolució 72/2016, de 14 de juny). 
 

H 

 
Cap entrada 
 

I 
 
INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE ELS PLECS I SOBRE LA DOCUMENTACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA 
 

                                                
10 Veure “Qualificació del contracte” 
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La informació addicional sobre els plecs i sobre la documentació complementària, article 
53.2 de la Directiva 2014/24/UE, és genèrica, sense distingir si només és de determinades 
dades o si és de criteris. La plena plasmació del principi de transparència recomanaria la 
publicació o si més no, el trasllat de respostes a totes les empreses licitadores per evitar 
qualsevol indici d’ulterior favoritisme i parcialitat sentit en què s’hauria d’interpretar i aplicar 
l’article 158.2 del TRLCSP, més tenint en compte que l’article 53.2 de la Directiva 
2014/24/UE no distingeix cap reserva del destinatari de la informació sinó que la informació 
addicional s’ha de comunicar a tots els licitadors que participin en el procediment de licitació 
dins del període de sis dies. 
 
Les respostes donades per l’òrgan de contractació als dubtes sobre els plecs plantejats per 
les empreses interessades, tenen caràcter vinculant. 
 
(Resolució 50/2017, de 9 de setembre; 22/2017, de 22 de febrer; 50/2017,  de 9 de març). 
 
INFORMES DE VALORACIÓ I D’ADJUDICACIÓ 
 
Cal fer constar les característiques i avantatges de la proposició adjudicatària determinants 
per a la selecció de l’empresa licitadora de conformitat amb la normativa i d’acord amb la 
redacció dels plecs que es van acceptar.  
 
Si no hi ha cap indici d’arbitrarietat, error o manca de força en les argumentacions, l’anàlisi i 
valoració de les ofertes queden emparades per la discrecionalitat tècnica de l’administració. 
 
Cal que es produeixi la necessària motivació dels judicis de valor emesos; és doctrina 
reiterada aquella segons la qual no cal que aquest informe sigui exhaustiu, però sí ha de ser 
racional i suficient. 
L'informe de valoració no pot incloure aspectes no previstos prèviament als plecs. 
 
(Resolucions 36/2016, de 29 de març; i 67/2016, de 30 de maig). 
 
INTERÈS LEGÍTIM 
 
Concepte ampli: titularitat d’una posició d’avantatge o d’una utilitat jurídica per part de qui 
exerceix la pretensió que es materialitzaria, si prospera, en l’obtenció d’un benefici de tipus 
material o jurídic o en l’evitació d’un perjudici, per bé que l’obtenció del benefici o l’evitació 
del perjudici han de ser certs i no merament hipotètics. La jurisprudència ha considerat 
temerària la interposició de recursos amb insuficiència de fonamentació o de viabilitat 
jurídica, quan manqui fonament, pretensions sense consistència, ... 
 
(Resolució 160/2017, de 9 de novembre) 
 

J 

 
Cap entrada 
 

K 

 
Cap entrada 
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L 

 
LEGITIMACIÓ DE LA RECURRENT 
 
El recurs ha de complir el requisit de la legitimació activa del recurrent (reportar benefici i 
evitar perjudici en la seva posició jurídica). 
 
En les licitacions amb diversos lots, la recurrent només té legitimació per als lots als quals es 
va presentar i dels quals podria ser adjudicatària, ja que de la resta de lots, de prosperar la 
impugnació, no obtindria cap benefici cert i concret, efectiu i acreditat que no sigui la seva 
satisfacció moral per l’acceptació de la seva pretensió. 
 
Quan de la presentació del recurs la recurrent no obtindria cap benefici immediat ni cert, ni 
evitaria cap perjudici, més enllà de la satisfacció moral que s’admeti la seva pretensió, 
d’acord amb la jurisprudència i la doctrina esmentades, no és legitimació suficient. 
 
Un recurs es pot presentar per una de les empreses que es van presentar sota el 
compromís de unió temporal d’empreses, ja que està legitimada en l’article 16.2 del Decret 
221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic i s’aprova la seva organització i el seu funcionament. i en l’article 24 del Real Decreto 
814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos 
especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales, sempre que els seus drets o interessos 
legítims s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats per les decisions objecte del 
recurs. 
 
(Resolucions 164/2017, de 16 de novembre; 40/2017, de 18 de març; 30/2017, de 9 de 
febrer; 93/2016, de 2 d’agost; 149/2016, de 6 d’octubre; 191/2016, de 15 de desembre). 
 
LEX INTER PARTES  
 
Els plecs que regeixen la licitació, si no han estat impugnats en temps i forma i declarades 
nul·les les seves clàusules, esdevenen lex inter partes i les vinculen a totes, tant a l’òrgan de 
contractació que els ha dissenyat i aprovat i els ha d’aplicar íntegrament, com a les 
empreses que participen en la licitació ex article 145.1 del TRLCSP.  
 
Els plecs, en no haver estat impugnats en temps i forma, esdevenen lex inter partes. Tot allò 
que no estigués prèviament recollit en els plecs o en la contestació als aclariments i 
correctament publicat per l’òrgan de contractació, no té la força suficient com per afectar als 
plecs que han esdevingut lex inter partes. Totes les parts, empreses licitadores i òrgan de 
contractació, queden vinculats per les seves previsions, sense poder efectuar excepcions o 
reserves ni aplicar-les selectivament. 
 
Els plecs obliguen a totes les parts que han acceptat el seu contingut i, per tant, en cas 
d’incompliment del licitador, ha de comportar l’exclusió. Si s'admeten les ofertes que 
incompleixen els plecs es produeix una vulneració del principi d’igualtat de tracte. 
 
Una actuació de l’òrgan de contractació consistent en “rebaixar” un criteri exigit en el PPT, 
vulnerarà els principis d’igualtat de tracte, transparència i competència (articles 1 i 139 del 
TRLCSP). 
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Aquesta doctrina es matisa quan, en aquest cas, el TCCSP (doctrina TSJUE) està facultat 
per deixar sense efecte en tot moment les clàusules que siguin nul·les de ple dret, quan 
quedin evidenciats els vicis en un moment posterior del procediment de contractació, de 
manera que, les empreses afectades poden qüestionar aquestes condicions en el moment 
d’impugnar l’adjudicació del contracte. Si es comprova que les condicions de la licitació eren 
efectivament incomprensibles per a l’empresa licitadora i que es va veure en la impossibilitat 
d’interposar un recurs en el termini previst pel Dret nacional, l’empresa podrà impugnar 
aquestes condicions fins al moment en què finalitzi el termini previst per recórrer contra 
l’acte d’adjudicació del contracte.  
 
En relació als models de proposició que es faciliten en els annexos dels plecs, en 
constitueixen una part integrant, tenen la qualitat de ser vinculants per a totes les parts, 
d’acord amb l’apartat 13) de l’article 2.1 de la Directiva 2014/24/UE i l’apartat 12) de l’article 
5 de la Directiva 2014/23/UE, i participen de la seva naturalesa lex contractus. 
 
L'actuació de l'òrgan de contractació en cap cas pot vulnerar la normativa en atemptar 
contra els principis bàsics d’igualtat de tracte i no discriminació, publicitat i transparència, 
que constitueixen la pedra angular dels principis de la contractació pública i exigeixen, en 
particular, que les empreses licitadores es trobin en igualtat de condicions en el moment de 
preparar les seves proposicions, amb la correlativa obligació de transparència per a l’òrgan 
de contractació, amb l’objectiu de garantir que no existeixi risc de favoritisme ni arbitrarietat 
en el procediment de contractació.   
 
(Resolucions 182/2017, de 22 de desembre; 177/2018, de 13 de desembre, 148/2017, de 16 
de novembre; 130/2017, de 6 de setembre; 119/2017, de 28 de juliol; 106/2017, de 6 de 
juliol; 102/2017, de 6 de juliol; 81/2017, de 15 de maig; 75/2017, de 27 d’abril; 72/2017, de 
20 d’abril; 59/2017, de 4 d’abril; 33/2017, de 13 de febrer; 15/2017, 6 febrer; 14/2017, de 23 
de gener; ; 9/2017, de 2 de gener; 08/2017, d’11 de gener; 06/2017, de 9 de gener; 07/2016, 
de 29 de gener; 69/2016, de 9 de juny; 91/0216, d’11 de juliol; 116/2016, de 29 d’agost; 
122/2016, de 8 de setembre; 149/2016, de 6 d’octubre; 170/2016, de 2 de novembre; 
189/2016, de 19 de desembre). 
 
LITISPENDÈNCIA 
 
En cas que una resolució d’adjudicació hagi estat impugnada davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa, el TCCSP no s’hi pot pronunciar, atès que la jurisdicció 
contenciosa administrativa té preferència davant l’actuació dels òrgans administratius. Si no 
fos així, es produiria el risc de dictar una resolució incoherent amb la que dicti l’òrgan 
jurisdiccional al seu moment. 
 
(Resolució 181/2016, de 29 de novembre). 
 
LLIURE COMPETÈNCIA 
 
L’òrgan de contractació ha de vetllar en el procediment de contractació per garantir-hi una 
competència sana i efectiva. 
 
(Resolució 61/2016, de 6 de juny). 
 
LOTS 
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La manca de lots en el contracte ha d'estar justificada en un informe que reculli les raons 
concretes per les quals l’òrgan de contractació ha estimat que el contracte no pugui ser 
dividit en lots. 
 
(Resolucions 147/2017, de 16 de novembre; 123/2017, de 6 de setembre) 
 

M 
 
MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
L’expedient de contractació ha de contenir, entre d'altra documentació, les actes de la mesa 
de contractació, amb la seva composició, l'assistència dels seus membres, els acords que 
s’han pres. Les actes han d’estar signades.  
 
La mesa té competència per resoldre motivadament l'exclusió dels licitadors que no acreditin 
degudament la solvència exigida en la contractació. Té habilitació per obtenir els informes 
que es considerin oportuns en la formació de la seva voluntat com a òrgan col·legiat de la 
manera més diligent i fonamentada possible. 
 
És doctrina reiterada que l'obligació de motivació dels actes administratius no suposa la 
determinació d'una manera material concreta de traslladar la informació, sinó que l'objectiu 
és subministrar als licitadors exclosos i als candidats descartats informació suficient sobre 
quines van ser les raons determinants de la seva exclusió o desestimació amb la finalitat 
última de permetre al licitador interposar recurs en forma suficientment fonamentada.  
 
(Resolucions 178/2018, de 13 de desembre; 149/2017, d’11 d’octubre) 
 
MILLORES 
 
El concepte de millora abasta tot allò que perfecciona la prestació del contracte sense que 
sigui exigit o determinat en les prestacions que defineixen l’objecte del mateix. En qualsevol 
cas, cal la seva vinculació amb l’objecte contractual i la justificació de en què consisteix la 
millora i amb quins criteris es valoraran aquestes circumstàncies, tot  degudament detallat i 
regulat al plec. 
 
Les millores són prestacions accessòries i/o addicionals a les incloses en l’objecte del 
contracte, però vinculades a ell. Han d’estar previstes als plecs i a l’anunci, tenir relació amb 
l’objecte del contracte i detallar amb precisió els requisits mínims i les modalitats de 
presentació, no admetent-se les millores genèriques.  
 
Doctrinalment i jurisprudencial, la concreció de les millores és requisit fonamental per 
respecte al principi d’igualtat i lliure concurrència dels licitadors sense que puguin establir-se 
a posteriori subcriteris o nous aspectes de valoració no indicats inicialment al plec. 
 
Per a la valoració de les ofertes, que inclou la de les millores, la seva concreció és un 
requisit essencial. La introducció de millores com a criteri d'adjudicació exigeix, per imperatiu 
legal, la seva relació directa amb l'objecte del contracte, una adequada motivació, la seva 
prèvia delimitació en els plecs o, si escau, en l'anunci de licitació i la seva ponderació. 
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Les millores no poden ser “inferides” d’un silenci o omissió sinó que han de ser “clarament 
definides” com a tals en qualsevol licitació. Han de quedar completament fixades en els 
plecs. 
 
(Resolucions 104/2014, de 29 de juny; 103/2017, de 29 de juny; 100/2017, de 29 de juny; 
62/2016, de 24 de maig; 98/2016, de 18 de juliol; 116/2016, de 29 d’agost; 169/2016, de 7 
de novembre). 
 
MITJANS DE PROVA 
 
L’article 46.4 del TRLCSP preveu la possibilitat, en aquest cas del TCCSP, d’acordar la 
pràctica de totes aquelles proves que cregui pertinents per tal d’acreditar fets rellevants per 
a la decisió del recurs, però també estableix que es podran denegar les proves proposades 
quan siguin manifestament improcedents o innecessàries. Així també ho preveu l’article 77.3 
de la LPAC. 
 
La doctrina constitucional ha assenyalat els límits d’aquest dret establint que no té caràcter 
absolut. Els plecs que regeixen la licitació si no han estat impugnats en temps i forma i 
declarades nul·les les seves clàusules. 
 
(Resolució 170/2017, de 22 de novembre) 
 
MODIFICACIÓ DELS PLECS 
 
En cas de modificacions dels plecs, l’atorgament d’un nou termini per a la presentació de 
proposicions depèn de l’entitat de les modificacions, de si afecten o no les  característiques, 
el funcionament o l’extensió de la proposta.  Es admissible modificar els plecs un cop 
aprovats sempre i quan es doni la publicitat i les condicions de terminis per a la presentació 
de proposicions que permeti garantir el respecte als principis de transparència, publicitat, 
igualtat de tracte i no discriminació. Cal també la suspensió del termini de presentació de 
proposicions i efectuar totes les publicacions preceptives per aquesta licitació en relació amb 
les modificacions introduïdes als plecs.  
 
El TJUE ha resolt que no es pot deduir que qualsevol modificació dels plecs, un cop publicat 
l’anunci de licitació, estigui sempre i en principi prohibida. Ha reconegut que l’entitat 
adjudicadora, de forma excepcional, pot corregir o completar dades del plec que requereixin 
un simple aclariment o corregir errors materials manifestos, sempre i quan informi d’això a 
totes les empreses licitadores. 
 
(Resolucions 143/2017, de 29 de setembre) 
 

N 
 
NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE: DISCRECIONALITAT DE 
L’ADMINISTRACIÓ 
 
D’acord amb l’article 22 del TRLCSP, sobre la necessitat i idoneïtat del contracte, cal partir 
de la regla que les entitats del sector públic no poden subscriure altres contractes que no 
siguin els necessaris per al compliment i la realització de les seves finalitats i correspon a 
l'òrgan de contractació definir les necessitats a satisfer i determinar les característiques dels 
productes a subministrar. En aquest aspecte, és l’òrgan de contractació qui coneix les 
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necessitats de contractació i gaudeix d’un marge de discrecionalitat en la definició de les 
característiques del que vol adquirir per tal de garantir una eficient utilització dels fons 
públics, tal com disposa l’article 1 del TRLCSP, en connexió amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i control de la despesa. La definició de les prescripcions tècniques de 
l’objecte del contracte s’inclou dins del marge de discrecionalitat tècnica del que disposa 
l’administració. 
 
No és una discrecionalitat absoluta, sinó que troba el seu límit en el fet que la definició de les 
prescripcions i condicions de la licitació permeti l’accés en condicions d’igualtat als licitadors, 
sense obstacles injustificats a l’obertura dels contractes públics a la competència. 
 
Si bé la discrecionalitat tècnica no és absoluta i podrà ser controlada, correspon a qui pretén 
corregir-la provar de forma clara i evident que efectivament les conclusions de la valoració 
tècnica eren arbitràries o errònies. D'altra banda, és doctrina reiterada que allò comprovat 
per l'òrgan de contractació disposa de la presumpció de validesa, certesa i legalitat dels 
seus actes, tret de prova en contra.  
 
(Resolucions 165/2017, de 22 de novembre; 150/2017, 29 de novembre; 106/2017, de 6 de 
juliol; 91/2017, de 23 de juny; 44/2017, d’1 de març; 32/2017, de 14 de febrer; 43/2017, de 
16 de febrer; 05/2017, de 16 de gener; 184/2016, de 28 de novembre). 
 
NOTIFICACIÓ  
 
Com a condició d’eficàcia dels actes administratius en els casos que les notificacions es 
rebutgin o no puguin ser lliurades, es requereix que en hi hagi constància, be pel caràcter 
fefaent que s’atribueix a la notificació efectuada per un òrgan inserit o dependent de 
l’Administració al qual la llei li confereixi el caràcter fefaent a la seva activitat notificadora o, 
en el cas d’encomanar-se a una empresa privada, cal garantir la imparcialitat i l’objectivitat 
dels justificants de rebuig o de la impossibilitat de la notificació i, per tant, serà necessari que 
s’acompanyin de les declaracions d’un tercer aliè a dita empresa privada.  
 
La S/TS 10/12/2015 entén que el caràcter fefaent que s’atribueix per llei a les notificacions 
de Correos no és un privilegi injustificat o arbitrari, sinó un mecanisme dirigit a assegurar el 
principi constitucional d’eficàcia administrativa. El reconeixement d’aquest caràcter fefaent a 
òrgans de l’Administració pública o a entitats directament dependents està relacionat amb el 
principi d’objectivitat que ha de regir tota actuació administrativa per imperatiu de l’article 
103.1 de la Constitució.  
 
(Resolucions 117/2017, de 20 de juliol) 
 
NOTIFICACIÓ D’ADJUDICACIÓ 
 
La notificació de l'acte d'adjudicació ha d'estar motivada de forma adequada, contenint, 
almenys, la informació que permeti al licitador impugnar-la de manera suficientment 
fundada, doncs en cas contrari, se li estaria privant al licitador dels elements necessaris per 
configurar una reclamació eficaç i útil, produint-li per això indefensió.  
 
Facilitar tan sols la puntuació obtinguda en cada criteri de valoració no és informació 
suficient en el sentit requerit per l'article 151.4 del TRLCSP ja que impedeix, no només a la 
recurrent, sinó també al TCCSP, o si escau, a la jurisdicció contenciosa administrativa, 
realitzar les funcions de revisió que els correspon en el supòsit d'impugnació. 
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(Resolució 160/2017, de 9 de novembre; 90/2016, de 27 de juny) 
 
NUL·LITAT 
 

 La manca del requisit de publicació constitueix un dels supòsits de nul·litat previstos 
en l'article 37.1.a) del TRLCSP. Implica la vulneració del principi de concurrència, 
consagrat en les Directives de contractació pública. 

 

 La manca de claredat dels criteris de valoració depenents de judici de valor, vulnera 
frontalment el detall exigit en l'article 150 TRLCSP, “Criteris de valoració de les 
ofertes” i produeix vicis de nul·litat de tot el procediment. 

 

 També en cas que l'òrgan de contractació hagi sobrepassat el que es pot considerar 
com una petició d’aclariment, cal anul·lar l'adjudicació. 

 

 Es declara la nul·litat de tot el procediment de licitació quan s’hi detecten greus 
defectes en el PCAP, que no són esmenables, com per exemple, si comporten que 
no es pugui arribar a aplicar el criteri de valoració del “menor preu ofert” amb la 
fórmula de puntuació establerta.  

 
(Resolucions 18/2017, de 25 de gener; 17/2017, de 27 de gener; 192/2016, de 21 de 
desembre) 
 

O 
 
OBJECTE DELS CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT 
 
En els contractes de subministrament cal que el seu objecte s’adeqüi al que disposa l’article 
9 del TRLCSP, que els defineix de conformitat amb l’article 1.8 de la Directiva 2014/24/UE. 
 
L’article 1.8 de la Directiva 2014/24/UE els defineix com els contractes públics l’objecte dels 
quals sigui la compra, l’arrendament financer, l’arrendament o la venda a terminis, amb o 
sense opció de compra, de productes. Un contracte públic de subministrament podrà 
incloure, de forma accessòria, operacions de col·locació o instal·lació. Aquesta definició es 
recull i s’amplia l’article 9 de l’actual TRLCSP, afegint-hi el concepte de béns mobles. La 
directiva té un caràcter estratègic per dur a terme polítiques d’intervenció en la vida 
econòmica, social i política del país, sempre vinculades amb l’objecte del contracte i 
respectant els principis de la contractació pública. 
 
Si, per exemple, es volgués afegir a l’objecte d’un contracte de subministrament l’atenció i la 
reducció de la pobresa energètica, caldria que es donés algun d’aquests dos condicionants:  

 que sigui una prestació clarament diferenciable i que, per tant, es pugui licitar per 
separat, o be,  

 que la finalitat social que es vol promoure o fomentar es provoqui intrínsecament amb la 
sola prestació de l’objecte principal 

 
Si es volgués licitar com a objecte separat, caldria l’establiment d’un preu que es pugui 
determinar per tal de ser considerat un contracte públic o bé, que com a activitat de foment o 
intervenció les prestacions a realitzar en el subministrament principal siguin realitzades 
directament pel col·lectiu que es vol beneficiar, o que l’afavoreixin. 
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El preu ha de ser cert ex article 26 del TRLCSP. És un dels continguts mínims que ha de 
tenir el contracte, la manca de preu per desconeixement dels costos trenca un dels principis 
bàsics de la teoria econòmica contractual que és la de remunerar per l’objectiu aconseguit. 
 
(Resolució 85/2017, de 25 de maig; 81/2017, de 15 de maig; 44/2017, d’1 de març). 
 
OBLIGACIONS ESSENCIALS 
 
L’atribució del caràcter d’obligacions essencials als efectes que preveu l’article 223.f) del 
TRLCSP, pot establir-la l’òrgan de contractació i disposar les penalitats en cas 
d’incompliment per part de l’adjudicatari als efectes de l’article 212.1 del TRLCSP. 
 
(Resolució 04/2017, de 10 de gener). 
 

P 
 
PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 
 
L'òrgan de contractació pot exigir una presentació determinada de les ofertes ajustada a les 
seves necessitats i els licitadors s'hi han d'ajustar si decideixen presentar-se a la licitació.  
La presentació d’una oferta que incompleixi els plecs de manera evident, implica l’exclusió 
en el procediment de licitació. 
 
En el supòsit que l’oferta no incorpori un determinat extrem per resultar “redundant” d’acord 
amb els plecs, s’ha d’evidenciar el nivell d’idoneïtat des d’un punt de vista funcional respecte 
al contracte en qüestió, aspecte que ha de quedar reflectit en les puntuacions, permetent 
així un ventall de puntuacions en atenció al grau de satisfacció que l’òrgan de contractació 
constati. 
 
En l’àmbit de la contractació pública es produeix un procediment competitiu on les ofertes 
tècniques dels licitadors presenten “aspectes contraposats” que requereixen un examen 
individualitzat i, que en funció d’aquestes diferències, s’atorgui la puntuació de manera 
motivada. 
 
Tot i el que disposa la LPAC pel que fa a la documentació aportar que ja estigui en mans de 
l'administració per causa de procediments anteriors, és la normativa de contractes del sector 
públic la que determina els requeriments documentals i d’informació a exigir als licitadors i/o 
candidats en els seus procediments, així com la forma en què se n’ha de donar compliment. 
Són procediments especials de caràcter competitiu en els quals, per tant, s’ha de garantir, 
entre d’altres, el dret a la igualtat de tracte a tots els participants. La possibilitat d’esmena 
d’errors o d’omissions en la documentació fa referència exclusivament a la documentació 
general o administrativa.  
 
(Resolucions 160/2017, de 9 de novembre; 19/2017, de 25 de gener; 07/2016, de 29 de 
gener; 194/2016, de 12 de gener; 122/2016, de 8 d’agost). 
 
PRESUMPCIÓ DE VALIDESA DELS ACTES DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
Els actes dels òrgans de contractació disposen de la presumpció de validesa en les seves 
decisions i apreciacions tècniques tret prova en contrari. Els òrgans tècnics de valoració de 
les ofertes disposen d’una discrecionalitat en l’apreciació de les qüestions de caràcter tècnic 
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que no és controlable des del punt de vista jurídic. És doctrina reiterada que allò comprovat 
per l'òrgan de contractació disposa de la presumpció de validesa, certesa i legalitat dels 
seus actes, tret de prova en contra. 
 
Si bé la discrecionalitat tècnica no és absoluta i podrà ser controlada, correspon a qui pretén 
corregir-la provar de forma clara i evident que efectivament les conclusions de la valoració 
tècnica eren arbitràries o errònies.  
 
(Resolucions 152/2017, de 25 d’octubre; 150/2017, de 29 de novembre;  81/2017, de 15 de 
maig; 39/2016, de 4 de març). 
 
PREU DEL CONTRACTE: DETERMINACIÓ, ONEROSITAT I PREU ZERO 
 
El preu és un dels continguts mínims que ha de tenir el contracte. La manca de preu per 
desconeixement dels costos trenca un dels principis bàsics de la teoria econòmica 
contractual que és la de remunerar per l’objectiu aconseguit. Ha de ser cert ex article 26 del 
TRLCSP. 
 
La Directiva 2014/24/UE no estableix cap percentatge ni topall per a determinar la puntuació 
a atorgar, ni cap llindar mínim ni màxim del criteri preu, ni dels criteris relatius a 
l’organització, la qualificació o l’experiència del personal, entre d’altres, de manera que 
pertoca als òrgans de contractació la fixació de la puntuació en funció de les característiques 
específiques del contracte concret sempre respectant els principis rectors de la contractació 
pública. La puntuació ha d’estar relacionada amb l’objecte del contracte, respectar els 
principis rectors de la contractació pública i ha de ser proporcional. 
 
Els contractes públics han de tenir la característica d’onerositat, la retribució que percep el 
contractista a canvi de la prestació contractada. Un preu de zero euros afecta al principi de 
lliure competència (article 1 del TRLCSP) que garanteix a tots els licitadors tenir les 
mateixes oportunitats en el moment de preparar els termes de les seves ofertes i implica que 
aquestes estiguin sotmeses a les mateixes condicions per a tots els competidors.  
 
El preu zero fa que l’oferta en el seu conjunt mai no arribi a tenir substantivitat pròpia i, en 
conseqüència, el licitador que oferta alguna prestació per zero euros incompleix l’obligació 
de presentar ofertes ajustant-se als plecs del contracte que són lex inter partes. També 
afecta al principi d’equivalència de les prestacions, la necessitat que existeixi un equilibri real 
entre el valor dels béns o serveis que es reben i el preu que es satisfà per aquests, per a 
garantir l’equilibri de les recíproques prestacions evitant, en tot cas, l’enriquiment abusiu i 
l’empobriment sense causa.  
 
Admetre i valorar una proposició a preu zero trenca l’onerositat característica dels contractes 
públics sentenciada en la jurisprudència comunitària i vulnera els principis bàsics en matèria 
de contractació continguts en els articles 1 i 139 del TRLCSP. 
 
(Resolucions 86/2017, de 23 de maig; 44/2017, d’1 de març; 61/2017, de 22 de març; 
86/2017, de 23 de maig; i 89/2017, de 7 de juny). 
 
COSA JUTJADA ADMINISTRATIVA I INCIDENT D’EXECUCIÓ 
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En el cas que no s’hagi donat compliment a una resolució del TCCSP o bé, que hagi estat 
mal executada, ha d’operar el principi de cosa jutjada administrativa, emparant la recurrent 
quan promou un incident d’execució i sol·licita que s’executi en els seus propis termes11. 
 
L’excepció de cosa jutjada atén especialment a la seguretat jurídica i tracta d’evitar que 
qüestions i pretensions resoltes en anteriors recursos puguin plantejar-se novament en 
recursos posteriors, prolongant la discussió jurídica indefinidament i afavorint que es puguin 
produir resolucions contradictòries, sempre que entre elles existeixi una identitat substancial. 
 
Els incidents que plantegin els interessats en relació amb l'execució de la resolució, es 
resoldran pel TCCSP prèvia audiència d’aquests.  
 
El pronunciament de la resolució en relació al plantejament d’un incident d’execució, s’haurà 
d’executar en els seus propis termes i les qüestions analitzades esdevindran cosa jutjada. 
L’excepció de cosa jutjada atén especialment a la seguretat jurídica i tracta d’evitar que 
qüestions i pretensions resoltes en anteriors recursos puguin plantejar-se novament en 
recursos posteriors, prolongant la discussió jurídica indefinidament i afavorint que es puguin 
produir resolucions contradictòries, sempre que entre elles existeixi una identitat substancial. 
 
En el recurs de cassació núm. 3014/2013 el Tribunal Suprem ha reconegut l’especial i 
superior presumpció de legalitat de les resolucions dels tribunals i òrgans resolutoris dels 
recursos especials en matèria de contractació respecte a les previsions de l’article 97 de la 
Llei 30/1992 –actual article 38 de la LPAC- en referència a la presumpció de validesa dels 
actes administratius i a la producció dels efectes des de la data en què es dicten. La manca 
d’execució de les resolucions d’aquests tribunals i òrgans només poden ser invocades 
davant la jurisdicció contenciosa administrativa, ja que la potestat de fer executar allò que ha 
estat jutjat, correspon exclusivament als òrgans judicials d’acord amb l’article 117.3 CE. 
 
(Resolucions 173/2017, de 13 de desembre; 108/2017, de 12 de juliol; 88/2017, de 28 de 
maig;  41/2017 i 42/2017, de 16 de febrer; 35/2017, de 14 de febrer; 2/2017, de 18 de gener; 
183/2016, de 29 de novembre; 183/2016, de 29 de novembre). 
 
PRINCIPI D’ONEROSITAT12 
 
En el cas que una licitadora presenti una oferta sense valor, o valor zero, no és admissible 
en trencar el principi d’onerositat sentenciat per la jurisprudència europea i els principis 
rectors de la contractació pública. 
 
(Resolució 162/2017, de 9 de novembre) 
 
PRINCIPIS D’IGUALTAT, DE LLIURE COMPETÈNCIA, DE TRANSPARÈNCIA I DE 
PUBLICITAT13 
 
Segons el principi d’igualtat els poders adjudicadors han de donar als operadors econòmics 
un tractament igualitari i no discriminatori i obrar amb transparència i proporcionalitat tant en 
la fase anterior a l’adjudicació del contracte com en la execució. En concret, té l’objectiu 

                                                
11 Veure “Incident d’execució” 

12 Veure “Preu del contracte: determinació, onerositat i preu zero” 

13 Veure “Arbitrarietat” 



 

Rambla de Catalunya, 19-21 
08007 Barcelona 
Tel 93 316 20 00 

d’afavorir el desenvolupament d’una competència sana i efectiva entre les empreses que 
participen en una licitació pública. Exigeix que tots els licitadors disposin de les mateixes 
oportunitats en la formulació dels termes de les seves ofertes i per tant, que aquestes es 
sotmetin a les mateixes condicions per a tots els competidors.  
 
El principi de lliure competència vetlla per l’obertura a la competència més àmplia possible.  
 
El principi de transparència vetlla per que tota la informació tècnica necessària per a la bona 
comprensió de l'anunci de licitació o dels plecs es posi a l'abast de totes les empreses que 
participin en el procediment de licitació i puguin entendre el seu abast estant raonablement 
informades i sent normalment diligents. 
 
La S/TJUE 16/09/2013  va establir l’abast del principi d’igualtat i transparència, expressió 
específica del principi d'igualtat de tracte, que implica, en particular, una obligació de 
transparència: 

1. Garantir que no existeix cap risc d’afavorir ni arbitrarietat per part de l’entitat 
adjudicadora 
2. Tota la informació tècnica pertinent per a la bona comprensió de l’anunci de 
licitació o del plec, en tot allò que sigui possible, ha d’estar a disposició de totes les 
empreses licitadores. 
3. Implica que totes les condicions i modalitats del procediment de licitació estiguin 
formulades de forma clara, precisa i inequívoca en l’anunci de licitació o en el plec de 
condicions, per tal que, d’una banda, tots els licitadors raonablement informats i 
normalment diligents puguin comprendre el seu abast exacte i interpretar-los de la 
mateixa forma i, per l’altra, que el poder o l’entitat adjudicadora pugui comprovar que 
efectivament les ofertes presentades pels licitadors responen als criteris aplicables al 
contracte de què es tracti. 

 
En cas que es produís retard per part de l'òrgan de contractació en lliurar la informació 
sol·licitada per la licitadora en relació a l'informe que va originar la seva exclusió del 
procediment, es provocaria que estigués en una situació de indefensió en relació al termini 
previst legalment per a presentar el recurs especial en matèria de contractació, vulnerant el 
principi de transparència. 
 
(Resolucions 181/2017, de 17 de gener; 178/2017, de 22 de desembre; 137/2017, de 18 
d’octubre; 85/2017, de 22 de maig; 70/2017, de 24 d’abril; 69/2017, de 12 d’abril; 09/2017, 
de 2 de febrer; 75/2016, de 10 de juny; 115/2016, d’1 de setembre). 
 
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 
 
La proposta d’adjudicació no crea cap dret a favor del licitador proposat davant de 
l’Administració, ja que l’òrgan de contractació pot apartar-se d’aquella motivadament i 
resoldre finalment el procediment en un altre sentit. 
 
(Resolució 84/2016, de 21 de juny). 
 
PRÒRROGA 
 
En cas de pròrroga, com a règim específic ha de ser per mutu acord de les parts i no per la 
decisió unilateral de l’òrgan de contractació i obligatòria per al contractista.  
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(Resolucions 123/2017, de 6 de setembre) 
 
PUBLICITAT DE LES LICITACIONS  
 
La manca del requisit de publicació constitueix un dels supòsits de nul·litat previstos en 
l'article 37.1.a) del TRLCSP. Implica la vulneració del principi de concurrència, consagrat en 
les Directives de Contractació pública. 
 
(Resolució 70/2017, de 24 d’abril; 192/2016, de 21 de desembre). 
 

Q 
 
QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
La prèvia qualificació d’un contracte en el plec o fins i tot per una norma legal, no exclou la 
possibilitat que un tribunal o òrgan resolutori de recursos contractuals comprovi si aquesta 
qualificació es correspon amb l’establert en el TRLCSP i, en especial, amb la possibilitat 
que, ateses les característiques i el contingut de la prestació prevista en el contracte, pugui 
ser qualificat dins d’un altre tipus contractual regulat en aquesta normativa. Com a exemple, 
supòsits de contractes de gestió de serveis públics.14 
 
(Resolució 72/2016, de 14 de juny). 
 

R 
 
RESERVA DE LA CONTRACTACIÓ15 
  
La reserva de la contractació al tercer sector social establerta en els plecs ha d’estar 
justificada i fonamentada jurídicament ja que de no ser així podria vulnerar el principi de no 
discriminació i lliure concurrència proclamats en els articles 1 i 139 del TRLCSP, en 
permetre l’accés a la licitació únicament a les persones jurídiques pertanyents al tercer 
sector social i prohibir-lo sense cap base legal a les entitats mercantils i persones jurídiques 
vinculades a aquestes. 
 
Respecte de l’aplicabilitat de l’article 77 de la Directiva 2014/24/UE que regula la possibilitat 
de reservar determinats contractes de determinats serveis i en relació amb l’eficàcia 
d’aquest precepte els tribunals i òrgans resolutoris de recursos contractuals en el document 
“Los efectos jurídicos de las directivas de Contratación Pública ante el vencimiento del plazo 
de transposición sin nueva ley de Contratos del Sector Público”, s’afirma que “No tendría 
efecto directo, requiere de norma de transposición al dejar a los Estados miembros que 
dispongan que los poderes adjudicadores están facultados para realizar la reserva para 
participar en las licitaciones públicas a determinadas organizaciones, respecto de los 
servicios con las CPV que contempla. Sin perjuicio de lo que puedan disponer las normas 
autonómicas, el TRLCSP no contempla la posibilidad ofrecida en este artículo.” 
 

                                                
14 Veure “Gestió de serveis públics” 

15 Acord del Govern de 25 d’abril, pel qual es fixa, per a l’exercici 2017, la quantia que els departaments de l’Administració de la 
Generalitat i el seu sector públic han de destinar a la contractació reservada al foment dels objectius socials. 
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En cas de no constar en l’expedient les justificacions pertinents, ha de prevaldre 
l’observança i respecte als principis de no-discriminació i de lliure concurrència. 
(Resolució 29/2017, de 24 de febrer). 
 

S 
 
SERVEIS POSTALS 
 
És un àmbit liberalitzat on s’ha de garantir la lliure competència i el principi d’igualtat. La 
licitació de la seva contractació comporta la divisió en lots del contracte. 
 
(Resolució 17/2017, de 16 de novembre) 
 
SOLVÈNCIA16 
 
Els requisits de solvència i mitjans d’acreditació han de constar en els plecs i estar vinculats 
al seu objecte i ser proporcionals. Els requisits mínims de solvència que les empreses han 
d’acreditar -a través dels mitjans corresponents en cada cas- per poder-hi participar, han 
d’estar vinculats a l’objecte del contracte i ser proporcionals a aquest. El volum de negocis 
mínim anual que es pot exigir a les empreses com a requisit de solvència 
economicofinancera és, amb caràcter general, de com a màxim el doble del valor estimat del 
contracte 
 
La normativa de contractació pública exigeix per poder contractar amb els diferents poders 
adjudicadors el compliment previ dels requisits de capacitat i solvència en els seus diferents 
vessants econòmic i financer, tècnic i professional, amb l'objectiu de garantir la idoneïtat del 
licitador per a l'execució de la prestació demandada com un requisit o condició sine qua non, 
de tal forma que el seu incompliment justifica l'exclusió de la licitació, amb la finalitat de 
garantir l'interès públic que és la causa de tot contracte públic. 
 
L'article 4 del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, disposa que “Les empreses licitadores no estan obligades a acreditar 
documentalment, en el moment de la presentació d’ofertes, el compliment dels requisits de 
capacitat i solvència. Per als contractes subjectes a regulació harmonitzada només es pot 
admetre, com a document substitutori, el formulari normalitzat de document europeu únic de 
contractació.” En la data límit de presentació de les proposicions cal disposar dels propis 
requisits d’aptitud per contractar, capacitat i solvència, i la seva manca no és esmenable. Si 
són susceptibles d’esmena la declaració i l’acreditació dels referits requisits, és a dir, la 
documentació amb la qual es declara o acredita que aquelles condicions d’aptitud es 
disposaven a la data límit de presentació de les ofertes, sens perjudici que la manca 
d’esmena de documentació pugui portar a l’exclusió de l’empresa de la licitació, no ja per 
una eventual manca del requisit a la data de referència, sinó perquè –es disposi o no del 
requisit a la data de referència- no efectuï l’esmena dins del termini atorgat per aquesta 
finalitat. 
 
La determinació dels mitjans concrets d'acreditació de la solvència exigits d'entre els 
admesos en el TRLCSP, correspon a l’administració contractant. Els mitjans triats no han de 
ser irracionals o inadequats per acreditar la solvència.  

                                                
16 Veure “Document Europeu Únic de Contractació” 
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Pel que fa a la valoració de la solvència tècnica, el TCCSP determina que la finalitat última 
d'aquesta valoració ha de ser definir les regles objectives de capacitat i correspon a l'entitat 
adjudicadora comprovar l'aptitud dels prestadors dels serveis d'acord amb els criteris 
establerts, tenint en compte que la similitud entre els treballs efectuats anteriorment i 
l'objecte dels contractes no vol dir identitat absoluta entre les prestacions, però sí un grau de 
similitud suficient com per entendre que l'empresa que els va dur a terme té capacitat 
suficient per executar el contracte objecte de licitació. 
 
(Resolucions 149/2017, d’11 d’octubre; 123/2017, de 6 de setembre; 62/2017 de 3 d’abril; 
59/2017, de 4 d’abril; 50/2017, de 9 de març; 45/2017, de 21 de febrer; 22/2017, de 22 de 
març; 85/2016, de 12 de juliol; 110/2016 de 26 de juliol). 
 
SOLVÈNCIA EN EL CAS DE LES UTE 
 
És suficient una relació indirecta, ja sigui total o parcial, entre l’objecte social de les 
empreses que formen la UTE i les prestacions del contracte en tant l’article 57 del TRLCSP 
que s’ha d’interpretar en sentit ampli i no restrictiu. 
 
(Resolució 141/2016, de 26 de setembre). 
 
SUBCRITERIS17 
 
SUBROGACIÓ DE PERSONAL18 
 
Els suposats incompliments de condicions laborals no estan previstos com a causes 
d’exclusió de la licitació del PCAP, ni es poden presumir. Si els suposats incompliments 
pròpiament no estan previstos en el plec que regeix la licitació com a causa d’exclusió, no 
constitueixen motiu d’exclusió d’acord amb la doctrina i la jurisprudència dominants. 
La subrogació del personal és una mesura d’estabilitat laboral que té lloc, en el seu cas, en 
fase d’execució del contracte i de conformitat amb la normativa laboral i el conveni col·lectiu 
que resulti d’aplicació. A més, vincula únicament a les empreses sortint i entrant implicades 
en el contracte públic i al personal adscrit a la prestació del servei que, d’acord amb aquelles 
disposicions, sigui susceptible de subrogació, essent competència de la jurisdicció laboral el 
coneixement dels conflictes que puguin sorgir. Des del punt de vista de les empreses 
licitadores, cal diferenciar el que és l’oferta econòmica proposada, del que serà el 
compliment obligatori de les condicions laborals en fase d’execució del contracte per part de 
la que en resulti adjudicatària.  
 
No es poden crear condicions laborals i socials per al personal de l’empresa contractista 
objecte de subrogació desproporcionades i extralimitades de l’àmbit propi dels plecs i dels 
òrgans de contractació. Encara que el PCAP no faci expressament referència a la 
subrogació, això no vol dir que no existeixi aquesta mesura en l’execució del contracte, ja 
que dependrà del conveni col·lectiu aplicable als treballadors. 
 
(Resolucions 76/2017, de 27 d’abril; 50/2017, de 9 de març; 48/2016, de 17 de maig; 
107/2016, de 21 de juliol; 166/2016, de 26 d’octubre i 50/2017, de 9 de març). 
 

                                                
17 Veure “Criteris i subcriteris d’adjudicació” 

18 Veure “Convenis col·lectius” 
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SUBCONTRACTACIÓ 
 
El TRLCSP permet que els òrgans de contractació puguin imposar als contractistes 
subcontractacions obligatòries per a l’execució del contracte, en els supòsits i amb els 
requisits que assenyala l’article 227.7, que no obstarien l’accés a la licitació de les potencials 
empreses licitadores mitjançant la possibilitat que els reconeix l’article 63 del TRLCSP 
d’integrar la solvència amb mitjans externs. 
 
(Resolució 115/2017, de 20 de juliol; 91/2017, de 23 de juny; 29/2017, de 24 de febrer). 
 

T 
 
TEMERITAT19 

 

U 
 
Cap entrada. 
 

V 
 
VALORACIÓ DE LES OFERTES20 
 
Si consten en l'informe d’adjudicació, o en el seu cas, en un quadre-resum, les 
característiques i avantatges de la proposició adjudicatària que siguin determinants per a la 
selecció de l’empresa licitadora de conformitat amb la normativa i d’acord amb la redacció 
dels plecs que es van acceptar, cal desestimar al·legació en contra. La manca en l’informe 
tècnic de la necessària justificació i motivació de les puntuacions atorgades, el fa recurrible. 
 
El que s’ha de valorar en la fase dels criteris avaluables segons un judici de valor són 
aspectes que superen o milloren allò exigit en els plecs de prescripcions tècniques (PPT), ja 
que si no ho milloren, no serien puntuables, és a dir, comportaria l’atribució de 0 punts, 
mentre que si no es compleix amb el que exigeixen els plecs, la conseqüència seria 
l’exclusió de l’empresa que no els acompleixi. 
 
L’informe tècnic ha de ser racional i suficient  de manera que permeti conèixer les raons que 
han justificat la puntuació atorgada, ha de reflectir la ponderació i l’exteriorització dels 
aspectes valorats que justifiquen la puntuació de les ofertes presentades. Correspon a 
l’òrgan de contractació interpretar els plecs sempre dins dels límits fixats per la doctrina. La 
valoració  ha de ser ajustada als plecs i dins de l’anomenada discrecionalitat tècnica de 
l’administració en el sentit que, en cap cas, és possible la substitució del judici tècnic de qui 
valora els diferents criteris d’adjudicació sempre que es compleixin les formalitats jurídiques, 
estigui motivada, resulti racional i raonable, hi hagi exactitud material dels fets i la 
inexistència d’error manifest d’apreciació i de desviació de poder, així com el compliment 
dels principis rectors de la contractació pública. No pot consistir només en una valoració 
merament descriptiva, on hi manqui la corresponent explicació de les característiques i els 
avantatges de la proposició de l’empresa que ha resultat adjudicatària respecte a la resta 

                                                
19 Veure “Anormalitat o desproporcionalitat” 

20 Veure “Criteris i subcriteris d’adjudicació” 
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d’empreses licitadores. Sempre han de quedar reflectides en les valoracions els extrems de 
les propostes que l’òrgan de contractació ha considerat que són aspectes neutres no 
mereixedors de cap puntuació o que va valorar de manera negativa de manera que va 
suposar una deducció en la puntuació. 
 
Cal que es produeixi la necessària motivació dels judicis de valor emesos. Hi ha doctrina 
reiterada segons la qual no cal que l’informe de valoració sigui exhaustiu, però sí ha de ser 
racional i suficient. 
 
Dins de les seves potestats, l’òrgan de contractació disposa de discrecionalitat tècnica a 
l'hora de valorar les proposicions de les empreses licitadores en l’apreciació de les qüestions 
de caràcter tècnic que no són controlables des del punt de vista jurídic.  
 
Hi ha límits de la discrecionalitat tècnica, la valoració sempre s'adequarà als plecs, ha de 
complir amb les formalitats jurídiques, ha d’estar motivada, ser racional i raonable, ha 
d’haver exactitud material dels fets, inexistència d’error manifest d’apreciació i de desviació 
de poder, així com el compliment dels principis rectors de la contractació pública.  
 
No es poden incloure en l'àmbit de la discrecionalitat tècnica els criteris subjectes a valoració  
automàtica. 
 
Si els plecs, lex contractus per a totes les parts, són absolutament clars, precisos i concrets 
en la seva literalitat i no preveuen cap excepció, en cas que posteriorment, en el procés de 
valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació se'n aparti, farà que el TCCSP hagi d’estimar 
la interposició del recurs especial en matèria de contractació. El Tribunal no és un òrgan 
tècnic ni valoratiu, en aquest àmbit es centra en qüestions estrictament tècniques, regeix 
l’anomenada “discrecionalitat tècnica de l’administració”. 
 
La manca de claredat dels criteris de valoració depenents de judici de valor, vulnera 
frontalment el detall exigit en l'article 150 TRLCSP, “Criteris de valoració de les ofertes” i 
produeix vicis de nul·litat de tot el procediment. 
 
Les directives comunitàries, el TRLCSP i la seva normativa de desplegament no contenen 
pròpiament cap indicació de la fórmula o fórmules que es poden emprar per a la valoració de 
les ofertes econòmiques, de manera que els òrgans de contractació tenen un ampli marge 
discrecionalitat a l’hora de dissenyar els criteris de valoració de les ofertes i les fórmules per 
aplicar la puntuació, per tal d’assolir les necessitats i objectius de la contractació. Aquesta 
discrecionalitat no és absoluta, sinó que se subjecta als límits que han vingut definint la 
jurisprudència europea i la doctrina dels tribunals de recursos contractuals: les fórmules de 
valoració econòmica atorgaran una puntuació proporcional a les ofertes, de manera que 
l’oferta més barata rebi la major puntuació, la més cara la menor puntuació i les ofertes 
intermèdies la puntuació proporcional que els correspongui.  
 
Sobre els anomenats “límits de sacietat o saturació”, és a dir, aquells llindars imposats pel 
disseny de les fórmules de valoració pels quals, a partir d’una determinada baixa econòmica, 
les diferents ofertes econòmiques, malgrat ser diferents, reben una mateixa puntuació, s'ha 
considerat que impedeixen que les empreses licitadores presentessin ofertes més 
competitives, generant la manca d’incentiu, en tant que l’esforç econòmic no tindria 
recompensa. Aquest sistema de valoració es procliu a esquivar il·legalment l’aplicació del 
règim de determinació de baixes amb valors anormals o desproporcionats -o a no fer 
materialment possible l’aplicació del règim que eventualment s’hagi pogut preveure en el 
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plec-, amb un efecte homogeneïtzador de la puntuació que s’atribuís a l’oferta econòmica, 
de manera que globalment els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor 
passarien a adquirir una rellevància relativament major i esdevenir inclús a ser els decisius 
en l’adjudicació del contracte amb independència de la ponderació formal que tinguessin 
nominalment en el plec, cosa que suposa una infracció de les regles de valoració de les 
proposicions que conté l’article 150.2 del TRLCSP, i la normativa concordant. 
 
En cas que es detectes un error en la valoració d’una oferta una vegada feta la resolució 
inicial d'adjudicació, que és un acte declaratiu de drets, l’òrgan de contractació no disposa 
de facultats per a revocar-la unilateralment, mitjançant una altra resolució, ja que per 
anul·lar-la i ha d’acudir a la corresponent revisió d’ofici d’acord amb els articles 106 a 111 de 
la Llei 39/2017 i tal i com imposa l’article 34.1 del TRLCSP. 
 
(Resolucions 146/2017, de 18 d’octubre; 125/2017, de 18 d’octubre; 61/2017, de 3 d’abril; 
05/2017, de 16 de gener; 32/2017, de 14 de febrer; 04/2016, de 29 de gener; 36/2016, de 29 
de març; 67/2016, de 30 de maig; 74/2016, de 9 de juny; 116/2016, de 29 d’agost; 149/2016, 
de 6 d’octubre). 
 
VALORACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI LICITAT AMB ANTERIORITAT 
 
Valorar el fet que una licitadora presti el servei licitat esdevindria una evidència de 
favoritisme i discriminació envers la resta de les empreses licitadores i atempta contra la 
igualtat de tracte entre totes elles. 
 
(Resolucions 85/2017, de 22 de maig; 161/2016, de 7 de novembre). 
 
VARIANTS  
 
La delimitació del supòsit i les condicions en què es podran exigir les variacions i el seu 
procediment d’introducció en l’execució del contracte, han de ser clares, sense que aquests 
aspectes puguin quedar ambigus, imprecisos i sotmesos a concreció posterior, atès que 
aleshores són proclius a una aplicació arbitrària per l’òrgan de contractació i esdevindrien 
supressius per a les empreses. Constitueix una pràctica totalment contrària als principis 
rectors de la contractació pública d’igualtat de tracte, transparència i publicitat. 
 
Les variants són, en si mateixes, ofertes que incorporen solucions tècniques alternatives a la 
de l’objecte del contracte i que parcialment o total, proposen a l’òrgan de contractació una 
manera diferent de donar resposta a les necessitats plantejades respecte de les 
especificades en els plecs. Justament per aquesta naturalesa de solució alternativa a la de 
l’objecte del contracte s’ha parlat tradicionalment de les variants com a una de les 
excepcions possibles al principi general d’interdicció de presentació de proposicions 
simultànies (145.3 del TRLCSP), en l’escenari de les Directives de 2014, ja d’aplicació en 
aquesta matèria a partir del 19 d’abril de 2016, són una eina de compra pública d’innovació 
en la contractació ordinària que pot arribar a ser exigida als licitadors per part dels poders 
adjudicadors. 
 
Si consta expressament en el perfil de contractant que no s’admeten variants i, tot i això, es 
presenten, es una causa d'exclusió suficient. 
 
(Resolució 104/2014, de 29 de juny; 100/2017, de 29 de juny; 72/2016, de 14 de juny; 
85/2017, de 22 de maig; 100/2017, de 29 de juny; 103/2017, de 29 de juny). 
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ANNEX 1  
 
Gràfic 1A i 1B - Àmbits objecte dels recursos  
 
Gràfic 2A i 2B – Sentit de la resolució  
 
Gràfic 3A i 3B – Òrgans de contractació de la Generalitat de Catalunya i del seu sector 
públic  
 
Gràfic 4A i 4B – Òrgans de contractació de l’Administració local i del seu sector públic 
 
 



 

Rambla de Catalunya, 19-21 
08007 Barcelona 
Tel 93 316 20 00 

 

 
Gràfic 1A  
 
 
 
 
 



 

Rambla de Catalunya, 19-21 
08007 Barcelona 
Tel 93 316 20 00 

 
 

Gràfic 1B 
 
 
 
 
 



 

Rambla de Catalunya, 19-21 
08007 Barcelona 
Tel 93 316 20 00 

 

 
Gràfic 2A  
 
 

 
Gràfic 2B 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rambla de Catalunya, 19-21 
08007 Barcelona 
Tel 93 316 20 00 

 
Gràfic 3A  
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Gràfic 4B 
 

 
Gràfic 4B  


