
Resolució 21/2017, d’1 de febrer  

Número d’expedient de la reclamació: 176/2016.

Administració reclamada: Servei Català de la Salut. 

Informació reclamada: Accés per un licitador a determinats documents integrants de l’expedient de 
contractació (l’informe tècnic de valoració i documentació presentada per tres altres licitadors relativa a 
llurs ofertes tècniques) abans de la seva adjudicació. 

Sentit de la resolució: estimació parcial. 

Resum: Els licitadors tenen dret a accedir a l’expedient de contractació abans que es produeixi 
l’adjudicació del contracte. Les empreses que participen en una licitació poden exigir que algunes de les
dades que aporten no siguin facilitades a la ciutadania i als competidors, o que ho siguin només amb 
determinades garanties. La declaració de confidencialitat dels licitadors no vincula l’òrgan de 
contractació, que és qui ha d’acabar decidint, de forma motivada, si la informació en qüestió mereix o no 
ser protegida i ser mantinguda confidencial, en funció del seu contingut. La declaració de confidencialitat 
que puguin fer els licitadors no pot abastar la totalitat de la documentació presentada ni tenir una 
motivació genèrica, sinó que ha d’indicar amb precisió els concrets documents afectats i les raons 
objectives i específiques que justifiquen la seva confidencialitat. La necessitat de ponderació i de 
respecte del principi de proporcionalitat comporta que els licitadors hagin de poder accedir a 
documentació presentada pels altres, per tal que puguin comprovar la correcció i la legalitat de 
l’adjudicació i poder fonamentar degudament el seu recurs. L’entrada en vigor de la nova legislació de 
transparència ha reforçat el dret d’accés dels licitadors a l’expedient de contractació, en general, i a la 
documentació presentada per la resta de licitadors, en particular. La vigent directiva de contractes de la 
Unió Europea (Directiva 2014/24/UE) obliga expressament a tenir en compte la normativa nacional sobre 
el dret d’accés de la ciutadania quan regula la confidencialitat de les dades aportades pels licitadors i 
candidats. La major part de la informació que té per objecte aquesta reclamació no pot ser considerada 
un secret empresarial que s’hagi de mantenir confidencial.

Paraules clau: Generalitat. Contractes. Interessats. Procediment de contractació. Confidencialitat. 
Secret empresarial. Accés presencial.

Ponent: Oriol Mir Puigpelat. 

Antecedents

1. El 19 d’agost de 2016 té entrada a la GAIP la Reclamació 176/2016, presentada per un dels 
licitadors (l’empresa Esteve Teijin Healthcare, SL) del procediment de contractació núm. TRD/15 

convocat pel Servei Català de la Salut (CatSalut) per a la contractació de la gestió dels serveis de 

Teràpies Respiratòries a Domicili en l’àmbit de tot Catalunya. La reclamació té per objecte accedir a 
determinats documents integrants de l’expedient de contractació abans de la seva adjudicació, i té el 

seu origen en les sol·licituds d’accés que s’indiquen a l’antecedent següent. 
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2. El 13 de juliol de 2016, dos dies després que hagués tingut lloc l’acte d'obertura del sobre núm. 3 de 

l’esmentat procediment de contractació, l’empresa reclamant presenta tres escrits davant la Mesa 

de contractació en què sol·licita accés a determinats documents de l’expedient de contractació: 

- Mitjançant l’escrit amb núm. de registre 0340E/49982/2016 sol·licita l’accés a l’informe tècnic de 

valoració elaborat pel CatSalut, als efectes de conèixer en detall les puntuacions atorgades (i 

llegides durant l’acte d’obertura del sobre núm. 3 abans esmentat) a les diferents ofertes 
presentades en els lots 8, 9, 10, 11, 14, 17 i pediàtric de l’esmentat expedient de contractació,

així com la motivació que ha donat lloc al desglossament de les puntuacions en relació amb els

criteris de valoració dependents d’un judici de valor expressats en el plec.

- Mitjançant un segon escrit sol·licita l’accés a determinada documentació presentada per un altre 

licitador, l’empresa Linde Medicinal, SL, concretament la referida al sobre núm. 2 

(“Documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació dependents d’un judici de valor”) en
relació amb la seva proposta per als lots 8, 9, 10, 11, 14 i 17.

- Mitjançant l’escrit amb núm. de registre 0340E/49981/2016 sol·licita l’accés a la mateixa 

documentació que en l’escrit anterior, però referida a dos altres licitadors, les empreses Vivisol 
Ibérica, SLU i Oximesa, SL, i a les propostes que una i altra han presentat, respectivament, en 

relació amb els lots 8, 11, 17 i pediàtric, i 10 i 11.

Fonamenta les tres sol·licituds en la seva condició d’interessada en el procediment de contractació i
el dret d’accés a l’expedient que reconeix als interessats l’article 35.a de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 

(LRJPAC); en el dret a presentar al·legacions reconegut als licitadors per l’article 87.1 del Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes

de les administracions públiques; en el fet que, després de l’apertura de les ofertes duta a terme el 

dia 11 de juliol, aquestes han deixat de ser secretes; en els principis de publicitat i transparència que 
regeixen la contractació pública (articles 1 i 139 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 en

l’Informe 4/2005, de 29 de setembre, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de 
Canàries. 

3. El 18 de juliol de 2016, la secretària de la Mesa de Contractació respon a les sol·licituds anteriors 

mitjançant un escrit en què denega l’accés demanat en considerar que “encara no s’ha produït 
l’adjudicació, que seria el moment en què neix el veritable interès, per la qual cosa i en virtut del que 

preveu la normativa contractual i del principi d’eficiència, queda fonamentada la decisió de no donar 

vista de l’expedient”. L’escrit fonamenta la denegació en el fet que el TRLCSP, aplicable 
preferentment, no preveu aquest accés (considerant-se suficient amb el compliment del previst a 

l’article 151 TRLCSP), i considera que “a l’informe número 46/09 de la Junta Consultiva de 
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contractació de l’Estat queda patent que és en el moment de l’adjudicació quan els licitadors tenen 

dret d’accés als motius de refús de les seves ofertes”.

4. En resposta a aquest escrit, el 2 d’agost de 2016 l’empresa reclamant adreça un escrit al director del 
CatSalut on reitera la seva petició d’accés als documents esmentats i amplia la seva fonamentació.

Considera que l’article 151 TRLCSP no regula el dret d’accés a l’expedient i que, en absència de 

norma reguladora, s’ha d’aplicar supletòriament l’article 35.a LRJPAC (en virtut de la disposició final 
tercera TRLCSP), que reconeix el dret d’accés dels interessats a l’expedient en qualsevol moment, i 

no només un cop s’ha fet l’adjudicació. Sosté que cap precepte del TRLCSP impedeix aquest accés

(no ho farien, en particular, els articles 140, 145.2 ni el 153, perquè quan es demana l’accés ja 
hauria tingut lloc “la licitació pública i obertura de les proposicions”), afirma que l’informe tècnic de 

valoració sol·licitat és “informació pública generada per la Mesa de Contractació, i no subjecta a cap 

deure de confidencialitat”, i, en relació amb la documentació presentada pels altres licitadors, cita 
l’Informe 11/2013, de 26 de juliol, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 

Generalitat de Catalunya sobre la seva confidencialitat i la necessitat que sigui valorada per l’òrgan 

de contractació en funció de si “veritablement comport[a] un avantatge competitiu desconegut pels 
altres [i] que tingui un valor estratègic per a la companyia”. Esmenta també la interpretació restrictiva 

dels límits a l’accés a informació pública que imposa la nova Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG), els límits de la qual no 
considera aplicables a la seva sol·licitud d’accés, i afirma que el lliurament de la informació 

demanada no compromet l’eficàcia de l’actuació administrativa, ja que es tracta de documents molt 

concrets que estan incorporats a l’expedient en format electrònic, la còpia dels quals “es pot fer en 
pocs minuts”. 

5. El 12 d’agost de 2016, l’empresa reclamant rep resposta a l’anterior escrit, signada novament per la 

secretària de la Mesa de contractació, on de forma breu es reitera la denegació d’accés i s’afirma 
que “l’accés a tota la documentació que consta en aquest expedient es donarà en el moment 

temporal previst al TRLCSP, que és el de l’adjudicació, sempre respectant aquelles dades que 

tinguin caràcter confidencial”. S’informa també que “aquest procediment encara està en termini de 
valoracions a l’espera de l’avaluació de les possibles baixes temeràries”.

6. El 19 d’agost de 2016 té entrada a la GAIP, com s’ha vist, la reclamació presentada per l’empresa 

reclamant contra aquesta denegació d’accés. A la reclamació es reiteren els arguments adduïts en 
els escrits anteriors i s’afegeix la cita de l’article 26 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic 

i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (que reconeix el dret dels 

interessats d’accés a l’expedient en procediments en tramitació), de doctrina de la GAIP (Dictàmens 
1/2015 i 1/2016 i Resolucions de les Reclamacions 17/2015 i 70/2016) i de doctrina dels tribunals 

administratius de recursos contractuals i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la 

confidencialitat de la documentació presentada per altres licitadors (Resolucions 62/2012, 365/2014 
i 46/2015 del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, Resolucions 85/2015, 
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99/2015, 120/2015 i 124/2015 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i la Sentència del 

Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 14 de febrer de 2008, Ass. C 450/06, Varec –

ECLI:EU:C:2008:91–).

A la reclamació també s’especifica amb més detall quina és la finalitat de la sol·licitud d’accés:

 “En el cas que ens ocupa, el procediment encara està obert tal i com diu la Secretària de la 

Mesa de Contractació en el seu darrer escrit. En la fase en què ens trobem, Esteve Teijin 
Healthcare, SL encara té opcions per promoure i defensar els seus drets i interessos vinculats al 

procediment, i d’altra banda té interès en començar a analitzar la informació pública demanada 

per tal de poder començar a preparar la seva defensa davant una hipotètica resolució 
d’adjudicació que li sigui desfavorable”. [...]

“El que Esteve Teijin Healthcare, SL demana és accedir a informació pública que li hauria de 

permetre conèixer amb detall els motius en els quals es fonamenten les decisions adoptades fins 
ara pel que fa a la qualificació dels criteris susceptibles de judici de valor. Cal tenir en compte, 

d’altra banda, que aquesta qualificació, d’acord amb el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars que regeix el procediment, fa referència a una gran quantitat de criteris dependents 
d'un judici de valor [...]. Fins ara, Esteve Teijin Healthcare, SL només va poder anotar, en l’acte 

públic celebrat l’11 de juliol, les puntuacions donades a cada licitador en els blocs 1, 2 i 3 que 

van ser llegides; però no ha pogut accedir al detall de les puntuacions de cada subapartat ni als 
motius pels quals s’han atorgat les puntuacions corresponents”. 

Segons l’apartat M del Quadre de característiques del contracte aportat per l’empresa reclamant, els 

criteris de valoració susceptibles de judici de valor sumen un màxim de 49 punts sobre un total de 
100 (els 51 restants es corresponen a criteris avaluables automàticament, dels quals es poden 

arribar a rebre 41 per l’oferta econòmica –preu– presentada), i s’estructuren en tres grans blocs i un 

gran nombre de subapartats amb puntuacions específiques: Recursos humans, organització del 
treball i equipaments (plantilla que es dedicarà al servei, equip directiu i organigrama, organització 

del treball i funcions, equipaments –maquinaria, accessoris, etc.– que s’ofereixen, etc.),

Documentació dels procediments (de resposta a les queixes dels usuaris, de control intern de 
qualitat, de manteniment i reparació dels equips, etc.) i Millores en la prestació dels serveis i qualitat 

de l’atenció (pla de renovació dels equips, etc.). 

L’empresa reclamant manifesta que no desitja el procediment de mediació previst per l’article 42 
LTAIPBG. 

7. El Ple de la GAIP admet a tràmit la reclamació el 24 d’agost de 2016 i així ho comunica a l’empresa 

reclamant el 26 d’agost. El 29 d’agost de 2016, la GAIP comunica la presentació de la reclamació al 
CatSalut i li demana l’expedient, així com un informe jurídic sobre la reclamació presentada.
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8. El 29 de setembre de 2016, el CatSalut comunica a la GAIP que l’empresa reclamant ha tingut 

accés a la informació demanada el 28 de setembre de 2016. 

9. El 6 d’octubre de 2016, la GAIP tramet l’esmentat escrit a l’empresa reclamant i li demana que 
manifesti si s’ha donat satisfacció a la seva reclamació. El 12 d’octubre, l’empresa reclamant 

presenta al·legacions on fonamenta les raons per les quals considera que l’accés practicat no dóna 

satisfacció a la reclamació presentada i on sol·licita la continuació del procediment. Adjunta a aquest 
escrit una resolució de 15 de setembre de 2015 del director del CatSalut on s’estima parcialment la 

seva sol·licitud i on es dóna accés als diversos informes tècnics de valoració elaborats pel CatSalut

per als diferents lots (el primer dels documents sol·licitats, com s’ha vist a l’antecedent 2), però no a 
la documentació de les altres empreses licitadores que aquestes han declarat expressament com a 

confidencial, entre la que es trobaria part de la demanada a la sol·licitud. 

Formula al respecte, entre d’altres, les al·legacions següents:

“Davant la nostra petició d’accés a les ofertes de tres empreses licitadores, el CatSalut es va 

adreçar a aquestes per demanar-les el seu posicionament respecte de la confidencialitat. Fins 

aquí res a dir. Ara bé, resulta que el CatSalut, en aquesta resolució, ens nega l’accés, dient que 
ho fa ‘apriorísticament’, a la documentació que les empreses han designat com a confidencial, 

sense més, sense fer el CatSalut cap exercici de valoració d’aquestes designacions. [...]

Per tant, simple acceptació, sense més justificació, de la informació assenyalada com a 
confidencial pels licitadors no és suficient, i el CatSalut no ens hauria de negar l’accés a aquesta 

informació “apriorísticament” sense més explicació. De fet, el que procediria en tot cas és que el 

CatSalut examinés les al·legacions dels competidors, i es formi el seu propi criteri sobre la 
qüestió d’acord amb el que ha quedat exposat respecte de la necessitat de trobar un equilibri 

raonable entre els diferents principis que han de ser considerats.

Al respecte, nosaltres creiem que almenys hauríem de tenir accés a la següent documentació: 

2.1. Documentació acreditativa del compliment de les condicions establertes en l’Annex 1A del 

Plec [es tracta de la documentació que acredita el compliment dels requeriments mínims en 

la prestació del servei contractat –requeriments mínims dels equips de teràpia respiratòria, 
el temps mínim de resposta, la durada mínima diària de tractament dels pacients, etc.–  

exigits en aquest annex, i que s’ha de presentar també dins el sobre núm. 2]: Esteve Teijin 

Healthcare, SL considera que no se li hauria de negar accés a aquesta documentació, donat 
que el mateix plec estableix que el contingut de la mateixa ha de ser coincident amb els 

requisits del plec. Donat que aquests requisits són públics i coneguts per tothom, la 

documentació que els licitadors hagin aportat per acreditar el compliment d’aquestes 
condicions no pot en cap cas contenir secrets empresarials o altres coneixements privatius 

de les empreses la revelació dels quals podria causar danys.
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D’altra banda, i aquí entren en joc el principi de proporcionalitat abans esmentat, la 

necessitat de garantir els drets de defensa d’altres licitadors, i el principi de transparència; 

resulta que la presentació d’informació i/o documentació que no sigui del tot coincident amb 
els requeriments del plec és motiu d'exclusió. Per tal d’exercir el nostre dret de defensa, i 

poder verificar per nosaltres mateixos si els licitadors competidors han complert o no de 

forma efectiva amb aquest requeriment, Esteve Teijin Healthcare, SL necessita accedir a 
aquesta documentació. No existeix altra forma de poder exercir aquest dret de defensa; i 

alhora, com hem dit, els licitadors no poden en cap cas al·legar que donar vista d’aquesta 

documentació els hi pot causar perjudicis.

2.2. Documentació relativa a Recursos humans, organització del treball i equipament (Plantilla 

de personal a dedicar a cada una de les activitats objecte del contracte, i Oferta de 

pneumòlegs, diplomats en Fisioteràpia i diplomats en Infermeria) [com s’ha vist a 
l’antecedent 6, aquesta documentació és la relativa al bloc 1 dels criteris de valoració 

susceptibles de judici de valor]: Entenem que les dades personals de les persones que cada 

licitador hagi proposat per prestar el servei són confidencials i no demanem tenir-hi accés.

Ara bé, el Plec obliga als licitadors a comptar amb personal qualificat en la quantitat oferta 

per cada lot. Per tal de poder comprovar que els licitadors compleixen amb tots els requisits, 

i alhora buscant un equilibri amb el principi de privacitat de les dades, Esteve Teijin 
Healthcare, SL hauria de poder rebre almenys una còpia de tots els títols acreditatius de la 

capacitació professional del personal ofert per prestar el servei, tal i com han estat 

presentats (compulsats), però degudament anonimitzats amb els noms degudament tapats.

Aquesta petició no té perquè ser denegada en base a un argument de confidencialitat. Un 

cop hem tingut accés als informes tècnics d'avaluació, ja coneixem la quantitat de 

professionals oferts per cada empresa a cada lot. L'únic que demanem és poder exercir el 
nostre dret de defensa per tal de comprovar que el nombre de professionals oferts és vàlid 

per a tots els lots segons els requisits dels plecs, i un cop les dades hagin estat 

anonimitzades conforme als requisits de protecció de dades personals.

2.3. Detall dels diferents fabricants d'equips, material fungible i accessoris que s'ofereixen [com 

s’ha vist a l’antecedent 6, aquesta documentació es correspon amb el darrer dels 

subapartats del bloc 1 dels criteris de valoració susceptibles de judici de valor]: Entenem 
que siguin confidencials els detalls de la política de selecció de proveïdors, la política i la 

metodologia per a la selecció d'equips i consumibles, la política de compra de l’empresa, i 

els contractes de subministrament de les empreses.

Ara bé, creiem que no poden ser confidencials el model de l'equip i consumibles oferts pels 

licitadors.
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En efecte, tots els equips d’electro-medicina comercialitzats a Espanya estan d’una forma o 

altre registrats a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. Per tant, es 

tracta d’informació pública i no està subjecta a cap secret industrial.

Els requisits dels equips per a l'oferta es descriuen en els annexos 1 i 1A. Tots dos són 

obligatoris per a totes les empreses. És per això que no poden ser un secret per a ningú.

D’altra banda, totes les empreses proveïdores d’equips i fungibles amb autorització de 
comercialització a Europa visiten a tots els proveïdors per intentar vendre els seus 

productes. Per tant, no hi ha secrets industrials en la varietat d'empreses i productes que 

són comercialitzables dins la UE.

Cap empresa del sector de teràpies respiratòries a domicili pot afirmar que hi ha secrets 

industrials per conèixer una empresa o producte, comercialitzat a Europa, que no pugui 

saber la resta de licitadors. És un argument poc creïble i possible, donada la forta 
competència que tenen els fabricants d'empreses d’equips i fungibles i les poques empreses 

subministradores d’aquest servei a Europa.

2.4. Documentació sobre els procediments [com s’ha vist a l’antecedent 6, aquesta 
documentació és la relativa al bloc 2 dels criteris de valoració susceptibles de judici de 

valor]: Se’ns nega accés al ‘Circuit de recepció i resposta als suggeriments, queixes i 

reclamacions dels usuaris’ la qual cosa és incomprensible. Aquest és un protocol que en el 
moment de l’adjudicació serà de domini públic i que caldrà donar a conèixer als pacients per 

tal que el puguin utilitzar. En aquestes circumstàncies, no es pot dir que pugui ser un secret 

comercial”.

10. En no haver obtingut encara l’informe jurídic de l’Administració reclamada, necessari per resoldre la 

reclamació, el 13 d’octubre de 2016 el Ple de la GAIP acorda l’ampliació en quinze dies del termini 

per dictar resolució, a l’empara de l’article 42 (apartats 7 i 9) LTAIPBG.

11. El 17 d’octubre de 2016, la GAIP reitera al CatSalut la petició de l’informe jurídic i precisa que 

aquest haurà de pronunciar-se també sobre les al·legacions presentades per l’empresa reclamant el 

12 d’octubre i sobre les que puguin presentar les altres empreses licitadores, després que se’ls doni 
trasllat, en virtut de l’article 42.3 LTAIPBG, de la reclamació i d’aquestes darreres al·legacions de 

l’empresa reclamant.

12. El 24 d’octubre de 2016, el CatSalut tramet a la GAIP l’informe jurídic sol·licitat i la Resolució de 15 
de setembre de 2015 del director del CatSalut esmentada a l’antecedent 9. L’informe es limita a 

resumir la tramitació efectuada pel CatSalut de les sol·licituds d’accés i a reproduir l’assenyalat a 

l’esmentada resolució de 15 de setembre, sense entrar a valorar les al·legacions efectuades per 
l’empresa reclamant el 12 d’octubre.
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13. Atès que de l’informe es desprèn que el CatSalut no ha practicat el trasllat a les terceres empreses 

afectades en els termes requerits per la GAIP, i que aquest trasllat es considera important per 

resoldre la resolució, tenint en compte que l’objecte principal de la reclamació és accedir a 
documents d’aquestes altres empreses licitadores que han qualificat expressament com a 

confidencials, la GAIP requereix al CatSalut que practiqui el tràmit de trasllat adequadament. El 8 de 

novembre de 2016 la GAIP comunica aquest fet a l’empresa reclamant, així com que el procediment 
resta suspès mentre no finalitzi el tràmit de trasllat a aquests tercers interessats, en virtut de l’article 

42.5.a LRJPAC, aplicable per raons temporals a aquest procediment.

14. Diversos problemes en la pràctica del tràmit de trasllat a tercers per part del CatSalut fan que la 
GAIP no rebi el darrer dels escrits d’al·legacions de la resta d’empreses licitadores fins el 7 de 

desembre de 2016. Presenten al·legacions les tres empreses autores de la documentació a la qual 

vol accedir l’empresa reclamant.

- Linde Medicinal, SL, a les al·legacions presentades els dies 21 de novembre i 2 de desembre de

2016, s’oposa a l’accés per part de l’empresa reclamant a tota la documentació que ha declarat 

expressament com a confidencial, entre la qual s’inclou la precisada per la reclamant en les 
seves al·legacions del 12 d’octubre. Linde considera que aquesta darrera documentació és 

confidencial en tenir “valor estratègic i [contenir] solucions organitzatives i de planificació que 

pertanyen i han estat desenvolupades dins polítiques empresarials individuals/pròpies, 
constituint un valor de la nostra companyia que ha de ser preservat”. Considera també que 

l’accés dels altres licitadors als documents no confidencials que integren la seva oferta tècnica i 

econòmica només pot comportar la possibilitat de prendre notes, i no ja la d’obtenció de còpies, i 
que l’accés a aquesta oferta tècnica i econòmica només pot tenir lloc quan l’òrgan de 

contractació hagi dictat la resolució d’adjudicació del contracte. Fonamenta les seves 

al·legacions en l’article 21.1 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 
26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE,

els articles 140, 151 i 153.1 TRLCSP i la doctrina del Tribunal Administratiu Central de Recursos 

Contractuals, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya fixada en les mateixes resolucions i 

informes citats per l’empresa reclamant (als quals afegeix l’Informe 15/2012 de la Junta 

Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma d’Aragó).

- Vivisol Ibérica, SLU, a les al·legacions presentades el 17 de novembre de 2016, s’oposa a 

l’accés per part de l’empresa reclamant a pràcticament tota la documentació presentada per 

aquella dins el sobre núm. 2, en considerar-la confidencial. Només admet l’accés a una part de 
la documentació relativa al compliment dels requeriments mínims en la prestació del servei 

contractat esmentada en l’apartat 2.1 de les al·legacions de l’empresa reclamant de 12 

d’octubre i a determinada informació molt puntual dels blocs 2 i 3 dels criteris de valoració 
susceptibles de judici de valor (l’índex de la documentació aportada sobre el bloc 2 i la 
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documentació relativa als estudis de satisfacció, així com els enunciats dels programes que es 

proposen com a millores dins el bloc 3) no inclosa dins la documentació precisada a les 

esmentades al·legacions. 

En particular, justifica la confidencialitat de la pràctica totalitat de la informació inclosa dins el 

sobre núm. 2 en els termes següents: pel que fa a la part de la documentació relativa al 

compliment dels requeriments mínims en la prestació del servei contractat que no considera 
accessible per l’empresa reclamant, “la necessària confidencialitat [...] es fonamenta en el gran 

valor estratègic de la informació que s’hi conté [...,] sobre proveïdors, subministradors i 

col·laboradors de Vivisol amb els quals es mantenen acords i contractes de diversa 
consideració; pel que fa a la informació sobre la plantilla, afirma que “un dels majors actius 

empresarials [de Vivisol] és el seu personal i les característiques del mateix”, de manera que 

“resulta evident que divulgar la informació detallada dels seus treballadors (incloent el seu 
currículum i la seva formació) afecta frontalment la seva estratègia comercial i el nucli del seu 

negoci, havent-se de considerar un secret empresarial”, a banda de suposar una vulneració de 

la normativa de protecció de dades personals; pel que fa a la informació sobre organització del 
treball, constitueix “una mostra de l’estratègia empresarial de Vivisol per a la prestació dels seus 

serveis”, i la seva divulgació “eradicaria qualsevol avantatge comercial d’aquesta empresa 

respecte dels seus competidors de forma injusta i injustificada”; pel que fa a la informació sobre 
el detall dels diferents fabricants d’equips, materials fungibles i accessoris oferts, “afecta 

clarament a l’estratègia comercial i als vincles comercials que manté Vivisol amb operadors del 

sector”, i la seva difusió “és clarament susceptible de causar[-li] quantiosos danys”; pel que fa a 
la documentació dels procediments oferts en la prestació del servei, “mostrar el funcionament 

intern, els processos i la forma de prestació dels serveis posa a Vivisol en una posició de clar 

desavantatge competitiu respecte de la resta d’empreses del sector”; pel que fa, finalment, a la 
informació relativa a les millores proposades en la prestació del servei, “forma part [...] del secret 

comercial i de l’estratègia de l’empresa en la prestació del servei”. 

També considera que l’accés a la seva documentació no confidencial només podria tenir lloc 
després de l’adjudicació del contracte, per tal d’evitar “desigualtats inacceptables” “en el 

coneixement d’informació i en la posició d’Esteve respecte d’altres competidors”.

Fonamenta les seves al·legacions en els articles 140, 145.2 i 151.4, 153 TRLCSP, així com en 
les Resolucions 846/2015, 295/2016 i 460/2016 del Tribunal Administratiu Central de Recursos 

Contractuals i la Resolució 14/2014 del Tribunal Administratiu de Contractació Pública de la 

Comunitat de Madrid. 

- Oximesa, SL, a les al·legacions presentades el 18 de novembre de 2016, es limita a manifestar

que no té objecció que es doni accés a l’empresa reclamant a la seva documentació inclosa al 

sobre núm. 2, “menys aquella senyalada com a confidencial mitjançant carta [...] de data 16 de 
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setembre de 2016 al tractar-se de secrets tècnics i comercials propis d’Oximesa”. En aquesta 

declaració va qualificar com a confidencial una part important de la documentació presentada en 

el sobre núm. 2, entre la qual s’inclourien els títols acreditatius de la capacitació professional del 
personal ofert per prestar el servei que demana l’empresa reclamant en l’apartat 2.2 de les 

seves al·legacions del 12 d’octubre. En aquesta declaració no es considera confidencial, en 

canvi, la informació demanada en els apartats 2.1, 2.3 i 2.4 de les esmentades al·legacions de 
l’empresa reclamant.

15. A la vista d’aquests escrits d’al·legacions, el mateix 7 de desembre la GAIP sol·licita al CatSalut el 

lliurament de l’expedient complet de contractació al qual vol tenir accés l’empresa reclamant, per tal 
de poder valorar adequadament el límit de la confidencialitat al·legat per les altres empreses 

licitadores, d’acord amb l’apartat 20 del Manual de reclamació davant la GAIP. La GAIP rep els tres 

DVD que integren aquest expedient el 16 de desembre de 2016.

16. El 21 de desembre de 2016, la GAIP acorda l’ampliació en un mes del termini de resolució de la 

reclamació, a l’empara de l’article 42.6 LRJPAC, i així ho notifica a les parts. 

Fonaments jurídics

1. Admissibilitat de la reclamació i competència de la GAIP

Com es desprèn dels antecedents i es precisarà en el fonament jurídic següent, aquesta reclamació té 
per objecte l’accés per un licitador a determinats documents integrants d’un expedient de contractació en 

què participa abans de la seva adjudicació. Es tracta, per tant, d’un interessat que vol accedir a 

l’expedient d’un procediment en tràmit.

Això pot suscitar algun dubte sobre l’admissibilitat de la reclamació i la competència de la GAIP per 

resoldre-la, atès que la disposició addicional primera, apartat primer, tant de l’LTAIPBG, com de la Llei 

bàsica estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
(LTAIPBGE), remeten en aquests casos, a la “legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu” i

a “la normativa reguladora del procediment administratiu corresponent”, sense preveure expressament 

l’aplicació supletòria de la legislació de transparència i el règim de garanties que aquesta comporta, 
règim de garanties del qual forma part la reclamació davant la GAIP.

Tanmateix, com aquesta Comissió ja ha assenyalat en ocasions anteriors amb més deteniment 

(Resolucions sobre les Reclamacions 17/2015, 19/2015 i 24/2015, entre d’altres), la GAIP és competent 
per conèixer de les reclamacions que puguin presentar els interessats en procediments oberts quan 

l’Administració els denegui l’accés a l’expedient. Si les persones que no tenen la condició d’interessades 

poden demanar l’accés a la informació pública relativa a un procediment en curs i reclamar, en cas que 
se’ls denegui, davant la GAIP, amb més motiu ho han de poder fer els interessats, que gaudeixen d’un 

dret d’accés a l’expedient reforçat per les exigències del seu dret a defensa, tal com ha reconegut 
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tradicionalment la normativa de procediment administratiu, a la qual remet l’esmentada disposició 

addicional primera de l’LTAIPBG i de l’LTAIPBGE. Ni l’Administració reclamada, ni les altres empreses 

licitadores afectades per la sol·licitud d’accés qüestionen aquesta competència.

En aquests casos, la GAIP aplica preferentment la regulació del dret d’accés a l’expedient dels 

interessats pròpia de la normativa de procediment administratiu, que al seu torn remet a la legislació de 

transparència pel que fa als límits de l’accés (articles 35.a, 37 i 84.1 LRJPAC i, en l’actualitat, articles 
13.d, 27.4, 53.a i 82.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques –LPAC–). La reclamació davant la GAIP no suspèn el procediment en qüestió

ni els terminis previstos per a la impugnació dels seus actes de tràmit i de la resolució que hi posi fi, i té 
només per finalitat determinar si la persona reclamant té o no dret d’accés a la informació o expedient 

sol·licitat, sense que la GAIP disposi de competència per pronunciar-se sobre les qüestions que 

constitueixen l’objecte principal d’aquell procediment.

2. Informació sol·licitada i objecte de la reclamació

La reclamant és una de les empreses que estan participant en un procediment obert convocat pel 
CatSalut per a la contractació de la gestió dels serveis de Teràpies Respiratòries a Domicili en l’àmbit de 

tot Catalunya, contracte que té un valor estimat de més de quatre-cents milions d’euros (449.383.930,32 

euros sense IVA), sumant els divuit lots que l’integren i les pròrrogues anuals de què pot ser objecte. En 
la data en què s’aprova aquesta resolució encara no ha tingut lloc l’adjudicació del contracte.

L’empresa reclamant, després que tingui lloc l’acte d’obertura del darrer dels tres sobres que integren

l’oferta presentada per les sis empreses que participen en el procediment, i que es llegeixin públicament 
les puntuacions atorgades a cadascuna d’elles per la Mesa de contractació, demana a aquesta poder 

accedir a l’informe tècnic de valoració elaborat pel CatSalut, on es desglossen i es motiven les 

esmentades puntuacions en relació amb els criteris de valoració dependents d’un judici de valor 
expressats en el plec (criteris que han estat resumits a l’antecedent 6 i que permeten obtenir 49 punts 

sobre 100; la resta de punts s’assignen de manera automàtica, en funció de l’oferta econòmica 

presentada). Demana accedir també a una gran quantitat de documents aportats per tres altres 
empreses licitadores en relació amb una sèrie de lots determinats, concretament a tota la documentació 

tècnica inclosa dins el sobre núm. 2, que comprèn tant els requeriments de compliment mínim en la 

prestació del servei, com la part de l’oferta sotmesa als esmentats criteris d’adjudicació dependents d’un 
judici de valor. La sol·licitud d’accés té per finalitat comprovar la correcció de la puntuació assignada a 

les ofertes tècniques formulades i el compliment per part dels altres licitadors dels requeriments mínims

(ja que el seu incompliment és causa d’exclusió automàtica de la licitació). 
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Durant la tramitació de la reclamació, el CatSalut dóna accés parcial a la documentació sol·licitada, fet 

que comporta que l’objecte de la reclamació es redueixi molt i passi a ser el següent, referit només a 

documentació aportada per les altres empreses (antecedent 9):

- Documentació acreditativa del compliment dels requeriments mínims en la prestació del servei 

establerts en l’Annex 1A del plec de clàusules administratives particulars (apartat 2.1 de les 

al·legacions de l’empresa reclamant de 12 d’octubre de 2016).

- Còpia de tots els títols acreditatius de la capacitació professional del personal ofert per prestar el 

servei, tal i com han estat presentats (compulsats), però degudament anonimitzats (apartat 2.2 

de les al·legacions de l’empresa reclamant de 12 d’octubre de 2016).

- Model dels equips i consumibles oferts pels altres licitadors (apartat 2.3 de les al·legacions de 

l’empresa reclamant de 12 d’octubre de 2016).

- Accés a la part del sobre núm. 2 relativa al “Circuit de recepció i resposta als suggeriments, 
queixes i reclamacions dels usuaris” proposat pels altres licitadors (apartat 2.4 de les 

al·legacions de l’empresa reclamant de 12 d’octubre de 2016).

Aquesta és la informació a la qual s’ha de circumscriure la reclamació i sobre la qual s’ha de pronunciar 
la GAIP.

3. El dret dels licitadors d’accedir a l’expedient abans de la resolució d’adjudicació

En un primer moment, el CatSalut denega l’accés sol·licitat perquè considera que aquest només es pot 

produir després que tingui lloc l’adjudicació del contracte (antecedent 3). Argumenta que el TRLCSP no 

preveu aquest dret d’accés previ a l’adjudicació, i que el TRLCSP és d’aplicació preferent respecte la 
normativa de procediment administratiu comú. Aquest és l’únic argument en què basa inicialment la 

denegació, ja que no fa cap referència a la protecció de la confidencialitat de la documentació aportada

per les altres empreses licitadores. 

La GAIP no comparteix aquest criteri. És cert que el TRLCSP no contempla expressament el dret 

d’accés dels licitadors a l’expedient durant la tramitació del procediment, però això no significa que 

aquest dret no existeixi. El dret d’accés a l’expedient i a l’obtenció de còpies dels documents que 
l’integren amb anterioritat a la resolució de finalització és un dret bàsic que la legislació general de 

procediment administratiu reconeix a tot interessat (articles 35.a LRJPAC –aplicable per raons temporals 

a aquest procediment–, 53.a LPAC i 26 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya), i la disposició final tercera, apartat 1 

TRLCSP obliga a aplicar supletòriament l’LRJPAC en aquells aspectes no previstos per aquest. A la vista 

de l’article 35.a LRJPAC i de l’arrelament que aquest precepte té en l’ordenament juridicoadministratiu 
espanyol, no es pot considerar que el fet que el TRLCSP no reguli el dret d’accés significa que el 

legislador negui la seva existència en el marc dels procediments de contractació. Per arribar a aquesta 
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conclusió, caldria que el TRLCSP exclogués expressament aquest dret, cosa que no fa. Es tracta, en 

canvi, d’una llacuna, que s’ha d’omplir amb l’aplicació supletòria de l’LRJPAC (en l’actualitat, l’LPAC), 

com en tants altres aspectes del procediment de contractació que el legislador sectorial no ha considerat 
necessari regular en no presentar particularitats que justifiquin una regulació diferent de la general.

La interpretació mantinguda pel CatSalut resulta injustificadament restrictiva dels drets dels interessats 

(no es pot dubtar que els licitadors tinguin aquesta condició, que els reconeixen expressament els 
articles 145 i 158 TRLCSP) i contrària al principi de transparència enunciat pels articles 1 i 139 del propi 

TRLCSP. Resulta, a més, contradictòria amb l’èmfasi que el propi CatSalut posa en les garanties 

procedimentals de l’article 151 TRLCSP: a la vista d’aquest precepte, si no resultés d’aplicació supletòria 
la legislació de procediment administratiu general, els licitadors no tindrien dret d’accés a l’expedient ni

tan sols després d’adjudicar-se el contracte, ja que l’article 151.4 TRLCSP només obliga a motivar l’acte 

que se’ls notifica, no a donar-los accés a l’expedient; si només es tingués en compte la literalitat del 
TRLCSP, aquest dret d’accés només sorgiria en el cas que s’hagués interposat prèviament el recurs 

especial en matèria de contractació (article 46.5 TRLCSP), quan aquest pugui ser interposat, conclusió

que no té cap sentit i que debilitaria de forma intolerable el dret de defensa dels interessats, ja que els 
obligaria a impugnar l’adjudicació o els actes de tràmit qualificats a cegues, sense haver vist abans 

l’expedient. El propi Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels 

procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual desmenteix aquesta conclusió 
quan, al seu article 16, reconeix el dret a accedir a l’expedient de contractació abans d’interposar aquest 

recurs especial.

L’Informe 46/09, de 26 de febrer de 2010, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de 
l’Estat, citat pel CatSalut en defensa del seu posicionament, en cap moment nega que els licitadors 

puguin demanar l’accés a l’expedient amb anterioritat a l’adjudicació. L’informe es limita a donar resposta 

a la consulta plantejada, relativa a la interpretació que s’havia de donar a l’obligació de motivació de 
l’adjudicació continguda en l’article 137.1 de l’anterior Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 

sector públic (precepte derogat i substituït per l’esmentat article 151.4 TRLCSP), i a l’abast del dret 

d’accés dels licitadors en el cas de les sol·licituds d’informació formulades amb posterioritat a 
l’adjudicació. I ho fa, per cert, en uns termes molt favorables a l’accés. 

Al fonament jurídic II de la Resolució de 15 de setembre de 2016 del director del CatSalut (antecedent 9)

se cita també l’article 13.1 LTAIPBG com a argument per considerar que el dret d’accés només sorgeix 
en el moment en què s’adjudica el contracte. Aquest argument no té cap consistència, ja que suposa 

confondre l’obligació de publicitat activa que imposa aquest precepte amb el dret d’accés a l’expedient 

per part dels interessats. L’article 13.1 s’inclou dins el Títol II de l’LTAIPBG, relatiu a les obligacions de 
publicitat activa, i no pas dins el Títol III, que és el que regula el dret d’accés, i és sabut que el dret 

d’accés (més encara el dels propis interessats en el procediment) va molt més enllà de les obligacions de 

publicitat activa, que impliquen la publicació al Portal de la Transparència de les informacions que es 
considera que poden tenir major interès per a la ciutadania. El dret d’accés està previst, precisament, 
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perquè la ciutadania pugui accedir a aquelles informacions que no estiguin ja disponibles als diversos 

webs de l’Administració.

Cal assenyalar, finalment, que el propi CatSalut rectifica aquest plantejament i, tot i seguir defensant-lo 
en els fonaments jurídics I i II de l’esmentada Resolució de 15 de setembre de 2016, acaba concedint 

accés (encara que sigui parcial) a l’expedient abans de l’adjudicació del contracte.

4. Accés a les ofertes dels altres licitadors i el límit de la confidencialitat

Descartada la negació automàtica del dret d’accés pel fet que se sol·liciti amb anterioritat a la resolució 

d’adjudicació, cal examinar ara el segon motiu invocat pel CatSalut, a la Resolució de 15 de setembre de 
2016, per denegar l’accés a la documentació sobre l’oferta respectiva presentada per les altres empreses 

licitadores: el límit de la confidencialitat d’aquesta documentació.

Les empreses que participen en una licitació o que aporten dades a l’Administració en el marc de 
qualsevol altre procediment o actuació administrativa poden, certament, exigir que algunes d’aquestes 

dades no siguin facilitades a la ciutadania i als competidors, o que ho siguin només amb determinades 

garanties. El secret comercial o empresarial ha estat sempre un límit important al dret d’accés dels 
interessats a l’expedient administratiu, com palesa el fet que es trobi recollit expressament, fins i tot, a

l’article 41.2.b de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. La legislació de transparència 

també atorga protecció a aquests secrets i altres dades empresarials quan permet limitar el dret d’accés
en cas de perjudici per als “drets de propietat intel·lectual i industrial” (article 21.1.g LTAIPBG) i per als

“interessos econòmics i comercials” (article 14.1.h LTAIPBGE), límit aquest últim que no es troba recollit 

expressament a l’LTAIPBG, però que resulta també d’aplicació a Catalunya, tal i com ha assenyalat 
aquesta Comissió a la Resolució de 28 de setembre de 2016, sobre la Reclamació 119/2016 (FJ 5) i, 

amb més detall, al Dictamen 1/2016, d’11 de maig de 2016 (FJ 2, epígraf 9è).

La protecció d’aquestes dades empresarials, estretament vinculada al principi de lliure competència i a la 
llibertat d’empresa de l’article 38 de la Constitució, és especialment important en matèria contractual, on 

es troba expressament garantida per diversos preceptes del TRLCSP (articles 4.1.r, 46.5, 140.1, 151.4,

153, 182.2, 191.1.a, 192.1 i 333.5, entre d’altres), en compliment de l’establert per les directives de 
contractació de la Unió Europea. Aquesta protecció no s’explica només per l’interès privat evident que 

tenen els licitadors en què no es facilitin als seus competidors directes dades sobre les ofertes 

presentades o sobre la pròpia empresa i els seus productes i serveis que poden tenir un gran valor 
comercial i que aquests competidors podrien utilitzar en el propi procediment de licitació, en un de futur o 

en el desenvolupament de la seva activitat empresarial, falsejant la lliure competència. A aquest interès 

privat se suma l’interès públic, també evident, en obtenir el major nombre possible d’ofertes altament 
innovadores, al menor preu, en els procediments de licitació convocats per l’Administració, interès que es 

posaria en perill si aquesta no garantís als potencials licitadors que no difondrà els aspectes més 

innovadors i estratègics de les seves ofertes i empreses.

14



Segons l’article 140.1 TRLCSP, “sense perjudici de les disposicions d’aquesta Llei relatives a la publicitat 

de l’adjudicació i a la informació que s’ha de donar als candidats i als licitadors, els òrgans de 

contractació no poden divulgar la informació facilitada pels empresaris que aquests hagin designat com a 
confidencial; aquest caràcter afecta, en particular, els secrets tècnics o comercials i els aspectes 

confidencials de les ofertes”.

A això cal afegir que, segons l’article 145.2 TRLCSP, les proposicions presentades són secretes fins el 
moment de la licitació pública. Aquest precepte no tracta tant de protegir dades empresarials sensibles, 

com de garantir el principi d’igualtat de tots els licitadors i evitar que puguin fer les seves ofertes a la vista 

de les presentades per la resta. No és, en tot cas, aplicable a aquesta reclamació, ja que les sol·licituds 
d’accés que aquesta té per objecte es presenten quan ja s’han obert els sobres que contenen les ofertes

i s’ha donat publicitat als seus aspectes fonamentals i a la puntuació que els ha estat assignada, sense 

que sigui ja possible fer noves proposicions, en tractar-se d’un procediment obert (articles 157 i sq.
TRLCSP).

L’article 140.1 TRLCSP i els seus precedents legislatius han donat lloc a un gran nombre de 

pronunciaments de les juntes consultives de contractació i dels tribunals administratius creats per a la 
resolució del recurs especial en matèria de contractació previst als articles 40 i sq. TRLCSP, dels que 

destaquen l’Informe 46/09 abans citat de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat, 

l’Informe 15/2012, de 19 de setembre, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 
Comunitat Autònoma d’Aragó, l’Informe 11/2013, de 26 de juliol, de la Junta Consultiva de Contractació 

Administrativa de la Generalitat de Catalunya, les Resolucions 62/2012, 288/2014 i 46/2015 del Tribunal 

Administratiu Central de Recursos Contractuals (entre moltes altres; un resum més recent de la seva 
doctrina es pot trobar a la Resolució 1070/2016) i les Resolucions 85/2015, 124/2015, 58/2016 i 

115/2016 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. D’aquests pronunciaments es desprenen 

una sèrie de notes comunes, que aquesta Comissió comparteix.

La primera és que la declaració de confidencialitat que han de fer els licitadors, i que resulta necessària 

perquè són ells els qui millor coneixen les dades que aporten i el valor comercial que puguin tenir (a 

banda que poden disposar-ne i decidir renunciar a la seva protecció), no vincula l’òrgan de contractació,
que és qui ha d’acabar decidint, de forma motivada, si la informació en qüestió mereix o no ser protegida 

i ser mantinguda confidencial, en funció del seu contingut. 

La segona és que la declaració de confidencialitat que puguin fer els licitadors no pot abastar la totalitat 
de la documentació presentada (pràctica que s’ha arribat a qualificar de constitutiva de frau de llei) ni 

tenir una motivació genèrica, sinó que ha d’indicar amb precisió els concrets documents afectats i les 

raons objectives i específiques que justifiquen la seva confidencialitat.

La tercera, punt de partida de les anteriors, és que cal trobar un “equilibri” entre el dret a la protecció dels 

interessos comercials dels licitadors i el dret de defensa dels qui no resulten adjudicataris, de manera 

que “cap d’ells es vegi perjudicat més enllà de l’estrictament necessari”. Aquesta necessitat de 
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ponderació i de respecte del principi de proporcionalitat comporta que els licitadors hagin de poder 

accedir a documentació presentada pels altres (tots, i no només per l’adjudicatari), per tal que puguin 

comprovar la correcció i la legalitat de l’adjudicació i poder fonamentar degudament el seu recurs. Ho 
expressa en termes especialment encertats la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 

Generalitat de Catalunya en l’esmentat Informe 11/2013: “La confidencialitat no pot significar una 

vulneració dels principis de publicitat i de transparència, en el sentit que quedi buit de contingut el dret 
dels altres licitadors o candidats a accedir a la informació en què es fonamenten les decisions que 

s'adopten al llarg del procediment de selecció i d'adjudicació del contracte, de manera que, 

necessàriament, s'ha de buscar l'equilibri i la proporcionalitat adequats en la ponderació dels diferents 
interessos en joc” (conclusió 4). 

L’article 46.5 TRLCSP es refereix expressament a aquesta ponderació quan regula l’accés dels licitadors 

a l’expedient en el marc del recurs especial en matèria de contractació: “L’òrgan competent per resoldre 
el recurs ha de garantir, en tot cas, la confidencialitat i el dret a la protecció dels secrets comercials en 

relació amb la informació continguda en l’expedient de contractació, sense perjudici que pugui conèixer i 

prendre en consideració aquesta informació a l’hora de resoldre. Correspon a aquest òrgan resoldre 
sobre com garantir la confidencialitat i el secret de la informació que consti en l’expedient de 

contractació, sense que per això resultin perjudicats els drets dels altres interessats a la protecció jurídica 

efectiva i al dret de defensa en el procediment”. En aquest mateix sentit, l’article 16.1 del Reial decret 
814/2015, abans citat, estableix que si un licitador “vol examinar l’expedient de contractació prèviament a 

la interposició del recurs especial, l’ha de sol·licitar a l’òrgan de contractació, el qual té l’obligació de 

posar-lo de manifest sense perjudici dels límits de confidencialitat que estableixen els articles 140 i 153 
del text refós de la Llei de contractes del sector públic”.

L’entrada en vigor de la nova legislació de transparència no ha fet més que reforçar el dret d’accés dels 

licitadors a l’expedient de contractació, en general, i a la documentació presentada per la resta de 
licitadors, en particular. D’acord amb els articles 18 i sq. LTAIPBG, qualsevol ciutadà, i no només els 

licitadors, pot demanar accedir a l’expedient de contractació, sense haver d’invocar cap interès o

motivació particular, i l’Administració li haurà de concedir accés íntegre (i fins i tot còpies), llevat que 
motivi adequadament la concurrència prevalent d’un límit (com el de la protecció dels interessos 

econòmics i comercials abans esmentat), límit que s’ha d’interpretar de forma restrictiva i que, en tot cas, 

no impedirà l’accés parcial a la resta de la informació no afectada per ell. A més, com aquesta Comissió 
ha assenyalat a les resolucions citades al fonament jurídic 1, ni l’LTAIPBG ni l’LTAIPBGE exigeixen ja, a 

diferència de l’anterior article 37.1 LRJPAC, que el procediment administratiu en qüestió hagi finalitzat 

per tal que els ciutadans puguin demanar accedir als documents que l’integren. Sembla evident que el 
dret d’accés a l’expedient dels licitadors ha de tenir, com a mínim, aquesta mateixa amplitud que el que 

correspon a qualsevol ciutadà. El seu interès privat en poder defensar-se adequadament durant el 

procediment i obtenir l’adjudicació del contracte, quan la seva oferta sigui més avantatjosa que les de la 
resta de licitadors, se suma a l’interès públic en controlar la correcta assignació dels recursos públics i 
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evitar la corrupció (interès públic pel qual vetllen indirectament els licitadors quan defensen el seu interès 

privat), i reforça el pes que el seu dret d’accés té en el judici ponderatiu amb altres drets i interessos amb 

què pugui entrar en conflicte. 

La vigent directiva de contractes de la Unió Europea (Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del 

Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 

2004/18/CE), a diferència de l’anterior de l’any 2004, obliga expressament a tenir en compte aquesta 
normativa nacional sobre el dret d’accés de la ciutadania quan regula la confidencialitat de les dades 

aportades pels licitadors i candidats. Ho fa a l’article 21.1, en els termes següents: “Salvo que se 

disponga de otro modo en la presente Directiva o en el Derecho nacional a que esté sujeto el poder 

adjudicador, en particular la legislación relativa al acceso a la información, y sin perjuicio de las 

obligaciones en materia de publicidad de los contratos adjudicados y de información a los candidatos y a 

los licitadores establecidas en los artículos 50 y 55, el poder adjudicador no divulgará la información 

facilitada por los operadores económicos que estos hayan designado como confidencial, por ejemplo, los 

secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de las ofertas”.

A la vista de l’anterior, i d’aquesta aplicació integrada de la normativa de contractes i de transparència
que deriva del joc de remissions entre l’una i l’altra, l’Administració reclamada, al rebre la sol·licitud 

d’accés, hauria hagut de valorar críticament les declaracions de confidencialitat formulades per la resta 

d’empreses licitadores i decidir si estaven prou motivades i si, realment, estava justificat excloure de 
l’accés una part tan important de la documentació aportada per elles en el sobre núm. 2 com la que 

indiquen. Això no només es desprèn de la normativa examinada, sinó del propi plec de clàusules 

administratives particulars del contracte, que en la seva clàusula 10.5.3, apartat b estableix que, al 
presentar l’oferta, les empreses licitadores inclouran dins el sobre 2, “si s’escau, declaració i justificació 

d’aquelles dades, la divulgació de les quals pugu[i] perjudicar els interessos comercials legítims de les 

empreses i/o la competència lleial entre elles”, i que “l’òrgan de contractació [no, per cert, la Mesa, que 
és qui denega inicialment, per dos cops, la sol·licitud d’accés, com s’ha vist als antecedents], en funció 

de la justificació presentada i amb l’assessorament que consideri necessari, decidirà respecte a la

divulgació de les dades facilitades”. 

Enlloc de fer això, el CatSalut es limita a acceptar acríticament les declaracions de confidencialitat 

formulades per les empreses (a la Resolució de 15 de setembre de 2016 s’afirma expressament que 

“aquest òrgan de contractació considera oportú denegar apriorísticament l’accés a aquella documentació 
de l’oferta que els licitadors, de forma justificada, van demanar protegir” –la cursiva és nostra–) i a donar 

accés, únicament, a aquella part de la documentació presentada per aquestes que no van designar com 

a confidencial, sense la valoració substantiva que, com s’ha vist, és exigible. Tampoc no ho fa quan, al 
emetre l’informe requerit durant la tramitació d’aquesta reclamació (antecedent 11), la GAIP li demana

expressament que es pronunciï sobre la documentació molt més acotada que l’empresa reclamant 

manifesta voler obtenir en les seves al·legacions del 12 d’octubre.
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Les declaracions presentades per Linde, Vivisol i –en menor mesura– Oximesa designen con a 

confidencial la pràctica totalitat de la documentació inclosa en el sobre núm. 2, sobre la base d’una 

motivació genèrica i estereotipada. Resulten, per tant, manifestament insuficients i no poden servir com a 
únic element a considerar en la presa de la decisió per part de l’Administració. Linde i Vivisol, a més, 

amplien indegudament l’abast de la informació que consideren confidencial a les al·legacions que han 

presentat durant la tramitació d’aquesta reclamació. Aquesta ampliació no resulta possible. Les 
empreses queden vinculades per la declaració de confidencialitat que hagin fet amb anterioritat, ja sigui 

al presentar les ofertes, com s’ha vist que exigeix el Plec –cosa que només fan Linde i la pròpia empresa 

reclamant–, o al ser requerides a tal efecte per l’òrgan de contractació, cas aquest últim de Vivisol i 
Oximesa i que sembla admissible i coherent amb el tràmit de trasllat als tercers afectats que preveu 

l’article 31 LTAIPBG. Aquesta ampliació confirma, d’altra banda, l’automatisme i poca fonamentació de la 

declaració inicial.

A l’hora de decidir si s’ha d’estimar o no la reclamació cal examinar si la documentació a la qual es vol 

tenir accés es troba protegida per drets de propietat intel·lectual o industrial, o si conté secrets 

empresarials. Això últim serà el més habitual en licitacions de contractes com el de la gestió dels serveis
de teràpies respiratòries domiciliàries, on no es demana als licitadors que elaborin “creacions originals

literàries, artístiques o científiques” (en els termes de l’article 10 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 

d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que inclou també els projectes 
d’obres arquitectòniques i d’enginyeria) ni innovacions susceptibles de ser patentades. 

El concepte de secret empresarial o comercial (dins el qual se sol incloure també el secret tècnic i 

industrial) no es troba definit en la normativa de contractes ni en la de transparència, i té uns contorns 
que no són fàcils de precisar. La definició més influent és segurament la continguda, actualment, en

l’article 2.1 de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, 

relativa a la protecció dels coneixements tècnics i la informació empresarial no divulgats (secrets 
comercials) contra la seva obtenció, utilització i revelació il·lícites, definició que es trobava ja present en

normes anteriors de la Unió Europea i de l’Organització Mundial del Comerç. Cal tenir present, en tot 

cas, que aquesta directiva es refereix a la protecció judicial civil (mercantil) de les empreses front la 
utilització il·lícita dels seus secrets comercials per part d’altres empreses, i que exclou de manera 

expressa la difusió que se’n pugui fer en virtut, precisament, de la legislació de transparència de la Unió 

Europea i dels Estats membres (article 1.2.c i apartat 11 del preàmbul). 

Aquest precepte entén per “secret comercial”, als efectes de la directiva, “la información que reúna todos 

los requisitos siguientes:

a) ser secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus 

componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que 

normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas;

b) tener un valor comercial por su carácter secreto;
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c) haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, 

tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control”. 

Com s’indica als dos primers apartats del preàmbul, s’inclouen aquí informacions de tota mena, relatives 
als coneixements tècnics (know how –procediments de producció, etc.–) i a altres aspectes de l’empresa

(llistes de clients i altres informacions sobre aquests i els proveïdors, plans comercials, estudis i 

estratègies de mercat, etc.), però sempre que siguin secretes, es trobin degudament protegides i tinguin 
valor comercial pel seu caràcter secret.

En opinió d’aquesta Comissió, que ha pogut consultar l’expedient íntegre de contractació, la major part 

de la informació que té per objecte aquesta reclamació no encaixa dins aquesta noció i no pot ser 
considerada un secret empresarial que s’hagi de mantenir confidencial.

Pel que fa, en primer lloc, a la documentació acreditativa del compliment dels requeriments mínims fixats 

en els plecs, no pot revelar cap secret, ja que es limita a constatar que la prestació s’ajustarà a les 
exigències mínimes en la prestació del servei que fixa el propi òrgan de contractació, i no pas les 

empreses. D’altra banda, el compliment d’aquests requeriments mínims no se sotmet a un judici de valor, 

sinó que es configura com una causa objectiva i automàtica d’exclusió, i sembla evident que els diferents
licitadors han de poder comprovar si els altres els compleixen o no. De fet, Oximesa i la pròpia empresa 

reclamant, a llurs respectives declaracions de confidencialitat, consideren que aquesta informació no té 

la condició de confidencial.

Els títols acreditatius de la capacitació professional del personal ofert per prestar el servei tampoc són un 

secret empresarial, sinó un document, normalment oficial, que acredita l’obtenció d’una determinada

titulació. El nombre de professionals oferts per cada empresa, i la titulació concreta d’alguns d’ells 
(pneumòlegs, diplomats en fisioteràpia i en infermeria), s’indica a l’informe tècnic de valoració, que ja 

s’ha lliurat a l’empresa reclamant, i aquesta vol comprovar que reuneixin efectivament la titulació 

indicada. Al demanar-se els títols anonimitzats, s’evita el problema de la incidència en el dret a la 
protecció de dades personals dels treballadors afectats, l’argument principal invocat per les empreses 

afectades per oposar-se a la difusió d’aquesta informació.

El model dels equips i consumibles oferts pels altres licitadors tampoc no pot ser considerat un secret 
empresarial. Els diferents licitadors es limiten a oferir un gran nombre d’equips i consumibles per a la 

prestació de teràpies respiratòries fabricats per altres empreses, que estan ja disponibles en el mercat,

que es troben inscrits en els registres de productes sanitaris corresponents i que tots els seus 
competidors coneixen. De fet, en aquesta part del sobre núm. 2 les empreses licitadores es limiten en 

bona mesura a incloure manuals d’instruccions i quadres de característiques tècniques (fins i tot fullets 

publicitaris) d’aquests equips, que són públics, ja que es distribueixen amb el producte. El nombre de 
models d’equips oferts s’indica a l’informe tècnic de valoració, que ja s’ha lliurat a l’empresa reclamant, i

aquesta ha de poder comprovar que és correcte. Conèixer els models concrets d’equips oferts és també 

important per poder valorar degudament l’oferta econòmica de cada licitador, ja que el subministrament,
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manteniment i renovació dels equips constitueix una part molt rellevant del contracte. D’altra banda, amb 

aquesta informació no s’està difonent, p. ex., el preu al qual els diferents fabricants subministren els 

equips a cada licitador, i que sí podria arribar a ser considerat un secret empresarial. Oximesa i la pròpia 
empresa reclamant, a llurs respectives declaracions de confidencialitat, tampoc consideren que la

informació relativa als equips tingui la condició de confidencial.

S’ha de denegar, en canvi, parcialment, l’accés a la part del sobre núm. 2 relativa al “Circuit de recepció i 
resposta als suggeriments, queixes i reclamacions dels usuaris” proposat pels altres licitadors, ja que 

aquí sí s’està en presència d’informacions que formen part del secret empresarial i que no sembla 

justificat que es lliurin a la competència. Les diverses empreses desenvolupen en aquest punt (com en 
altres apartats del sobre núm. 2), amb major o menor extensió, propostes pròpies i originals que poden 

ser el resultat de moltes hores de treball i d’anys d’experiència en la prestació dels serveis de teràpies 

respiratòries domiciliàries, l’accés a les quals pot falsejar la lliure competència, i sense que s’apreciï la 
necessitat de difondre-les de forma completa. L’argument adduït per l’empresa reclamant que “aquest és 

un protocol que en el moment de l’adjudicació serà de domini públic i que caldrà donar a conèixer als 

pacients per tal que el puguin utilitzar” (antecedent 9) només val per a l’empresa que resulti adjudicatària, 
i per a la part que es faci efectivament pública, que no serà tot el disseny i concepció del circuit (que en 

el cas d’alguna de les empreses supera les vuitanta pàgines). Cal remarcar, d’altra banda, que la pròpia 

empresa reclamant qualifica aquesta part com a confidencial a la seva declaració de confidencialitat, i no 
sembla admissible pretendre accedir a informació que no s’està disposat a mostrar a les altres empreses 

licitadores, llevat que aquestes no s’hi oposin. Aquest seria el cas, novament, d’Oximesa, que a la seva 

declaració no inclou aquest apartat entre la informació que qualifica de confidencial.

Sí s’ha de concedir accés, tanmateix, a la part de la documentació relativa a aquest circuit que s’hagi fet

pública amb anterioritat a la licitació (aquest sembla ser el cas de part de la documentació de suport 

aportada per alguna de les empreses, i que ha difós entre els pacients als quals ve prestant serveis de 
teràpia respiratòria domiciliària en els darrers anys), així com a la pàgina concreta en què es reculli algun 

aspecte que hagi estat valorat de forma especialment positiva a l’informe tècnic de valoració, com el 

temps màxim de resposta a les queixes presentades pels usuaris.

5. L’accés presencial a la documentació

Per últim, cal al·ludir a la forma en què ha de tenir lloc l’accés sol·licitat. L’empresa reclamant només 
demana expressament tenir “accés” a la documentació sol·licitada. És només a les al·legacions del 12 

d’octubre que sol·licita còpia dels títols acreditatius de la capacitació professional del personal ofert per 

prestar el servei. 

Els articles 35.a LRJPAC i 53.a LPAC, així com els articles 36 i 37 LTAIPBG, reconeixen el dret dels 

interessats i dels ciutadans a obtenir còpies de la documentació a la qual tinguin accés. Tanmateix, atesa 

la naturalesa de la informació a la qual es vol tenir accés, la finalitat de l’accés, el gran volum de la 
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documentació aportada per les empreses a l’expedient de contractació i el risc que es faciliti per error 

informació empresarial que no procedeixi, es considera aconsellable que l’accés tingui lloc només de 

forma presencial, sense obtenció de còpies ni la possibilitat de fotografiar ni enregistrar la documentació 
consultada. La vista tindrà lloc durant un temps suficient i inclourà la possibilitat de prendre les notes que 

l’empresa reclamant consideri oportunes. Podrà estar present a l’acte de vista, si així ho sol·licita, un 

representant de cadascuna de les empreses afectades.

6. Seguiment de l’execució

L’article 43.5 LTAIPBG estableix que “l’Administració ha de comunicar a la Comissió [GAIP] les 
actuacions fetes per a executar els acords de mediació i per a donar compliment a les resolucions 

dictades per la Comissió”. Sobre la base d’aquestes comunicacions i de les efectuades per les persones 

interessades, la GAIP ha de fer seguiment del compliment de les seves resolucions, d’acord amb el 
previst per l’apartat 30 del seu Manual de reclamació, i pot adoptar les mesures que s’hi preveuen pel 

cas d’incompliment.

7. Publicitat de les resolucions de la GAIP

L’article 44 LTAIPBG preveu que les resolucions de la GAIP s’han de publicar en el portal de la 

Comissió, amb la dissociació prèvia de les dades personals.

Resolució

Sobre la base dels antecedents i fonaments jurídics exposats, el Ple de la GAIP, en la sessió d’1 de

febrer de 2017, resol per unanimitat: 

1. Estimar parcialment la Reclamació 176/2016 i declarar el dret de l’empresa reclamant a que el 

CatSalut li doni accés presencial a la informació següent, relativa a les empreses Linde Medicinal, 

SL (lots 8, 9, 10, 11, 14 i 17), Vivisol Ibérica, SLU (lots 8, 11, 17 i pediàtric) i Oximesa, SL (lots 10 i 
11): 

a) Documentació acreditativa del compliment dels requeriments mínims en la prestació del servei 

establerts en l’Annex 1A del plec de clàusules administratives particulars. 

b) Títols acreditatius de la capacitació professional del personal ofert per prestar el servei, tal i 

com han estat presentats (compulsats), però degudament anonimitzats. 

c) Model dels equips i consumibles oferts. 

d) Pel que fa a la part del sobre núm. 2 relativa al “Circuit de recepció i resposta als suggeriments, 

queixes i reclamacions dels usuaris”, accés exclusivament a la part que s’hagi fet pública amb 
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anterioritat a la licitació, així com a la pàgina concreta en què es reculli algun aspecte que hagi 

estat valorat de forma especialment positiva a l’informe tècnic de valoració. 

2. Requerir al CatSalut que, en el termini de deu dies hàbils des de la notificació d’aquesta resolució, 
doni accés a l’empresa reclamant a la informació indicada a l’apartat 1. L’accés tindrà lloc de forma 

presencial, amb les condicions i garanties que s’indiquen al fonament jurídic 5. 

3. Requerir al CatSalut que informi la GAIP de les actuacions dutes a terme per a l’execució material 
d’aquesta resolució tan bon punt es produeixin.

4. Convidar l’empresa reclamant i les empreses afectades a comunicar a la GAIP qualsevol incidència 

que sorgeixi en l’execució d’aquesta resolució i que pugui perjudicar els seus drets i interessos.

5. Declarar finalitzat el procediment relatiu a la Reclamació 176/2016 i disposar la publicació d’aquesta 

resolució al web de la GAIP. 

Barcelona, 1 de febrer de 2017

Hi consta la firma.

Elisabet Samarra i Gallego
Presidenta 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini de dos mesos, a comptar 
de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.
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Resolució 299/2017, de 8 de setembre

Número d’expedient de la Reclamació: 184/2017

Administració reclamada: Consorci Sanitari de Terrassa.

Informació reclamada: Sobre núm. 2 de diverses ofertes presentades a un procediment de licitació.

Sentit de la Resolució: Estimació parcial.

Resum: El Reial Decret (RD) 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels 
procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual, i per la disposició addicional 1ª 
LTAIPBG no exclouen que, en aplicació de la disposició addicional 1ª.2 LTAIPBG, es pugui interpretar 
que la via de reclamació davant la GAIP forma part precisament de la supletorietat d’aquesta llei en 
relació amb els règims especials d’accés a la informació, i així ho ve entenent reiteradament la GAIP 
a l’hora d’interpretar l’abast dels règims especials d’accés i de la supletorietat de l’LTAIPBG respecte 
d’ells; en aquests casos, la GAIP haurà de resoldre aplicant preferentment el contingut del règim 
especial d’accés (la legislació de contractes, en aquest cas) i supletòriament el règim material de 
l’LTAIPBG; naturalment, la interposició de la Reclamació davant la GAIP no té cap mena d’efecte en 
relació amb els procediments de contractació i la seva eventual revisió, que es desenvoluparan 
segons la seva normativa i amb el ritme que s’escaigui, i no pot ser simultània a la impugnació dels 
mateixos fets davant d’una altra instància, com podria ser el cas del recurs especial de contractació, 
ja que en aquest cas la GAIP s’hauria d’inhibir en benefici del Tribunal de contractes del sector públic, 
per la seva major especialitat en la matèria. Aquesta Reclamació té una vinculació directa amb la 
concurrència a la contractació i, de la mateixa manera que l’Administració no ha objectat manca de 
legitimació quan la reclamant ha demanat accés a l’expedient, comportaria un excés de rigor formal 
apreciar aquesta manca en el procediment de revisió de la resposta donada a la sol·licitud d’accés. 
L’article 42.5 LTAIPBG estableix que l’acord de mediació ha de ser signat pels tercers afectats que 
compareguin en el procediment. L’oposició manifestada per les empreses afectades a l’accés a la 
informació sol·licitat fan presumir que el procediment de mediació és inviable i, per tant, procedeix 
estalviar els esforços que caldria esmerçar-hi per part de tots els afectats i continuar amb el 
procediment ordinari, amb Resolució de la GAIP. És cert que una mostra no és un document, ni una 
dada alfanumèrica o digital que formi part d’un fitxer o d’una base de dades, que segurament són les 
expressions més típiques del que és informació; tanmateix, els objectes materials també poden 
consistir en informació quan serveixen per proporcionar o per acreditar coneixement, i en aquest cas 
és precisament aquesta la finalitat de la mostra: acreditar el grau de compliment de determinats 
requeriments de la convocatòria; en conseqüència, el fet de ser mostra no exclou que l’accés a ella 
pugui ser objecte del dret d’accés a la informació. La declaració de confidencialitat feta per les 
empreses interessades a l'empara de l'article 140.1 TRLCSP no és vinculant per a l'òrgan de 
contractació (ni per a les institucions de control), que ha de valorar si és justificada i decidir 
motivadament si procedeix mantenir-la. La confidencialitat derivada de l'article 140.1 TRLCSP 
constitueix una excepció al principi general de transparència i dret d'accés a la informació pública i, 
com a tal excepció, ha de ser degudament argumentada i la seva aplicació convenientment justificada 
i fonamentada en les circumstàncies del cas. La declaració de confidencialitat que facin els licitadors 
no pot abastar la totalitat de la documentació presentada. La declaració de confidencialitat feta pels
licitadors no pot tenir només una motivació genèrica, sinó que ha d'indicar amb precisió els 
documents concrets afectats i les raons objectives i específiques que la justifiquen. Els límits al dret 
d'accés a la informació pública, malgrat que s'acrediti la seva concurrència, no són d'aplicació 
automàtica ni obligada (llevat del de l'article 23 LTAIPBG), ja que ha de ser ponderada per l'òrgan 
públic que actua, en atenció als interessos en joc, en funció de les circumstàncies de cas. No és 
rellevant la condició d’interessada en el procediment en relació amb l’accés a una oferta que no ha 
estat la guanyadora de la licitació. Es considera justificada l’aplicació a aquesta Resolució de la 
cautela establerta per l’article 34.3 LTAIPBG, als efectes de demorar l’accés efectiu a la informació 
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reclamada declarada com a confidencial per part dels licitadors al moment de la seva fermesa, i 
s’adopten mesures concretes per determinar el moment en què procedirà, si s’escau, aquest accés.

Paraules clau: Consorcis. Contractes. Licitació. Salut. Mediació. Límits. Confidencialitat. Terceres 
persones afectades. Al·legacions. Demora de l’execució. Mostres. Règims especials d’accés. 
Persona interessada.

Ponent: Josep Mir Bagó.

Antecedents

1. El 8 de maig de 2017 entra a la GAIP la Reclamació 184/2017, presentada en representació de
3M, una empresa que hauria concorregut en el procediment de licitació indicat a l’antecedent 

següent, contra el Consorci Sanitari de Terrassa (CST), en relació amb la informació detallada 

pel mateix antecedent. La persona reclamant sol·licita el procediment de mediació regulat per 
l’article 42 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern (LTAIPBG).

2. El 15 de març de 2017 la persona reclamant sol·licita al CST accés a l’expedient de contractació 
CTS 16/04 (subministrament d’apòsits) i concretament als següents elements que l’integren: a 

l’informe de valoració tècnica fet pel CST i a la documentació que integra l’oferta tècnica 

presentada per part de les empreses licitadores als productes núm. 4, 5, 31, 32, 54, 55, 65, 66, 
67, 68, 72, 73 i 75, així com a les mostres d’aquests productes lliurades per elles. La sol·licitud 

es fonamenta en l’article 139 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 

s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, TRLCSP (els òrgans de 
contractació han de donar als licitadors un tractament igualitari i no discriminatori i s’han d’ajustar 

al principi de transparència), en el 53.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, LPAC (dret a les persones interessades a 
accedir i obtenir còpia dels expedients en els que tenen aquesta condició) i en diversos articles 

de les lleis 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern (bàsica), LTAIPBGE, i 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern (LTAIPBG).

3. El 28 de març de 2017 el CST dona la següent resposta a la sol·licitud anterior: “el proper dilluns, 

dia 3 d’abril de 2017, a les 09:00 hores a l’oficina jurídica del CST (...) podrà tenir accés a 

l’esmentat expedient. No obstant això, us comuniquem que el representant d’una de les 

empreses licitadores dels productes que relaciona en el seu escrit ha confirmat la confidencialitat 

de la documentació corresponent a la “Descripció tècnica dels productes a subministrar, 

descripció de les característiques tècniques, informació de l’etiquetat de l’envàs i informació de 

l’embalatge exterior dels productes”, per la qual cosa a aquesta en concret no podrà tenir accés. 

Alhora us comuniquem que dita empresa ha sol·licitat i així se li ha concedit, en exercici del dret 

d’accés de les empreses a la informació i documentació dels expedients, ser present en l’acte on 
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vostès podran tenir accés a l’expedient. Finalment, li comuniquem que és impossible tenir accés 

a les mostres lliurades per les empreses licitadores, atès que aquestes es van utilitzar per poder 

fer correctament la valoració tècnica dels productes, tal com constava a l’apartat 3 del Plec de 

Prescripcions Tècniques”.

4. La Reclamació presentada el 8 de maig de 2017 es fa ressò de les restriccions d’accés indicades 

a l’antecedent anterior i afegeix que en l’acte de consulta a l’expedient l’òrgan de contractació 
hauria comunicat verbalment la decisió de denegar, també, l’accés a la totalitat de la informació 

continguda en el sobre núm. 2 presentat per una altra de les licitadores. Així mateix, també se li 

hauria denegat l’accés a les mostres presentades per les empreses licitadores, amb l’argument 
que s’haurien utilitzat per fer les valoracions de les ofertes. Davant d’aquests fets, considera que 

les denegacions d’accés a les ofertes presentades per dues empreses licitadores vulnera el 

principi de transparència i els seus drets com a persona interessada en el procediment de 
contractació; en aquest sentit, aporta referències a resolucions diverses del Tribunal català de 

contractes del sector públic i de la GAIP, en el sentit de la necessitat d’interpretar restrictivament 

l’abast de la confidencialitat de les ofertes declarada per les empreses licitadores, en coherència 
amb el concepte de secret comercial establert per la Directiva 2016/943, del Parlament Europeu i 

del Consell, de 8 de juny de 2016. En aplicació d’aquests criteris, argumenta que molta de la 

documentació titllada de confidencial per les empreses licitadores no reuneix els requisits propis 
d’aquest caràcter i assenyala també que la limitació a l’accés a la documentació de la segona 

empresa licitadora referida anteriorment li hauria estat comunicada verbalment, infringint 

d’aquesta manera l’article 34.1 LTAIPBG. Sobre la base de les consideracions anteriors, sol·licita 
a la GAIP l’accés a l’expedient de contractació demanat, en els termes més amplis que permeti 

el respecte a la informació que, estrictament avaluada, sigui confidencial.

5. El 15 de maig de 2017 la GAIP trasllada la Reclamació al CST i li demana, per a dins del termini 
de 10 dies, un informe sobre ella i còpia de l’expedient de sol·licitud d’informació pública del que 

deriva.

6. El 23 de juny de 2017 la GAIP rep l’informe del CST. Fa en primer lloc una exposició detallada 
dels antecedents, on consta que la mateixa empresa reclamant hauria set adjudicatària d’alguns 

dels lots sobre els quals demana informació (concretament, dels números 4, 5, 54 i 55) i el 

procés i els criteris seguits pel CST per determinar la part d’informació demanada que s’ha de 
considerar confidencial i, per tant, exclosa del dret d’accés. Destaca, en aquest sentit, que bona 

part de les licitadores no haurien presentat declaració de confidencialitat, de manera que s’hauria 

donat directament accés a les seves ofertes; en canvi, tres de les concursants sí que haurien 
presentat aquesta declaració i, en conseqüència, el CST els hauria donat trasllat de la sol·licitud i 

audiència, en els termes indicats més endavant.
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El 5 d’abril de 2017 3M hauria tingut accés a tota la documentació de l’expedient llevat de la 

declarada confidencial pels escrits adjunts a les ofertes, ratificats o modificats, segons els casos, 

pels resultats de l’audiència donada, en els termes que concreta més endavant aquest mateix 
antecedent.

Argumenta la improcedència de la Reclamació davant la GAIP, ja que considera que la revisió de 

la resolució de la sol·licitud d’accés a l’expedient s’hauria de plantejar davant del Tribunal de 
recursos contractuals, de conformitat amb el previst per l’article 16 i la disposició final 1ª del Reial 

Decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials 

de revisió de decisions en matèria contractual, i per la disposició addicional 1ª.2 LTAIPBG. 

Al·lega també falta de legitimitat, ja que argumenta que els poders atorgats a la persona que 

actua en representació de l’empresa reclamant són limitats a la concurrència a la contractació i

per la seva especificitat no inclouen la capacitat per reclamar davant la GAIP. 

Manifesta que el CST hauria donat accés a tota la documentació de l’expedient, llevat de la 

declarada confidencial per part de dues de les empreses licitadores, declaració en relació amb la 

qual el CST no hauria dubtat en cap moment de la seva procedència, vist el que estableix l’article 
140 TRLCSP. I conclou: “el CST considera necessari limitar l’accés a la informació declarada 

confidencial per part de les empreses Barna Import Mèdica (BIMEDICA) i Mölnlycke Health Care 

SL (MHC), atesa la manifestació efectuada per dites empreses. Certament aquest Consorci no té 
la capacitat d’establir si és cert o no que la informació confidencial així declarada efectivament ho 

sigui. Tampoc té la capacitat tècnica per establir si havent permès l’accés a la informació 

declarada confidencial s’hagués causat un perjudici greu a les empreses que així l’han declarat. 
El que sí pot avaluar CST és que existeix una impossibilitat total de fer front als perjudicis 

econòmics que podrien derivar d’una possible condemna per les possibles demandes derivades 

de la divulgació d’ informació confidencial empresarial”.

L’informe del CST adjunta, a més de còpia de la sol·licitud d’informació indicada a l’antecedent 2,

còpia de la documentació següent:

- Escrits del CST a Iberhospitex SA (Innovative Health Tecnologies, IHT), BIMEDICA i MHC
(que serien les empreses que haurien fet declaració de confidencialitat de les seves 

ofertes), informant-les sobre la presentació de la Reclamació i requerint-les a que, si 

s’escau, declarin o ratifiquin la confidencialitat de les seves ofertes, concretant la part o 
parts afectats i els motius de la declaració.

- Resposta d’MHC, que ratifica la declaració de confidencialitat feta al presentar la seva 

oferta, respecte del dossier tècnic, l’annex tècnic i els certificats i normes presentats, ja que 
considera que aquesta documentació li suposa un avantatge competitiu, representa un valor 

estratègic per a la companyia, pot afectar la seva competència en el mercat i és fruït de les 

seves inversions en recerca i del coneixement assolit amb la seva experiència. 
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Nogensmenys, afirma també que si l’òrgan de contractació considera que, per equilibrar el 

dret dels licitadors a la confidencialitat de les seves ofertes amb el d’accés a la informació 

pública i transparència, procedeix estimar l’accés sol·licitat, MHC respectaria aquesta 
decisió, sempre que es faciliti la mateixa documentació a tots els licitadors.

- Resposta d’IHT, indicant que no té cap inconvenient que l’empresa sol·licitant pugui accedir 

als documents del seu sobre B.

- Resposta de BIMEDICA, indicant que només hauria declarat la confidencialitat de dos 

apartats del seu sobre B i que només estaria interessada a mantenir la d’un d’ells, 

concretament del relatiu a la “Descripció tècnica dels productes a subministrar, descripció 
de les característiques tècniques, informació de l’etiquetat de l’envàs i informació de 

l’embalatge exterior dels productes” (apartat 3). Així mateix, l’Annex tècnic restaria al marge 

de la declaració de confidencialitat. El contingut de l’apartat 3 citat del sobre B seria 
confidencial perquè si es mostra a competidors afectarà els interessos comercials de 

BIMEDICA i perjudicaria el seu dret a la propietat intel·lectual i la seva posició davant la 

competència. L’empresa també demana de poder assistir a la compareixença del reclamant 
per accedir a la part de la seva oferta no afectada de la declaració de confidencialitat.

7. El 26 de juny de 2017 la GAIP trasllada l’informe del Consorci a la persona reclamant i li ofereix 

un termini de deu dies per formular-hi al·legacions, especialment en relació amb les causes 
d’inadmissibilitat invocades.

8. El 7 de juliol la GAIP rep les al·legacions formulades per l’empresa reclamant a l’informe del 

Consorci. Sobre la procedència de la Reclamació, argumenta que la via de reclamació davant la 
GAIP és potestativa i no està legalment exclosa respecta de cap mena d’informació; fins i tot en 

cas d’accés a la informació inclosa en procediments administratius en curs, la persona reclamant 

entén que la disposició addicional 1ª.1 LTAIPBG no exclou que les persones interessades puguin 
reclamar en defensa del seu dret d’accés a l’expedient davant la GAIP, i cita doctrina d’aquesta 

Comissió de Garantia favorable a aquesta interpretació; així mateix, també manifesta que si bé 

és cert que l’article 16 del Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en 
matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, 

aprovat pel Reial Decret 814/2015, d’11 de setembre, preveu que l’accés a l’expedient de 

contractació de forma prèvia a la interposició del recurs especial pot ser demanat al Tribunal de 
contractes corresponent, això no exclouria que si l’interessat que vol tenir accés a l’expedient i 

no té, en principi, intenció de presentar el recurs especial, pugui i hagi de recórrer a la GAIP.

Sobre la suficiència de poders de representació, l’al·legació considera que els aportats són 
suficients, atesa la naturalesa merament administrativa de la Reclamació davant de la GAIP.

Sobre les consideracions de l’informe del Consorci, en el sentit que no té elements per valorar si 

la informació declarada com a confidencial pels licitadors mereix o no aquesta qualificació, 
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l’al·legació cita la doctrina de la Resolució de la GAIP 21/2017, d’1 de febrer, en el sentit que les 

declaracions de confidencialitat dels licitadors no vinculen l’òrgan de contractació, que les ha de 

valorar críticament i ponderar la seva justificació en relació amb el dret d’accés. En relació amb 
aquesta qüestió assenyala que la informació demanada no pot ser considerada confidencial des 

de cap criteri, de manera que la seva divulgació no suposaria cap perjudici competitiu per les 

empreses afectades.

9. L’11 de juliol de 2017 la GAIP dona trasllat de la Reclamació a les empreses licitadores 

afectades que segons consta a l’informe municipal s’haurien manifestat sobre la confidencialitat 

de les seves ofertes, als efectes del previst per l’article 42.3 LTAIPBG. En aquest mateix escrit 
els informa que l’empresa reclamant hauria demanat el procediment de mediació, que per ser 

vàlid requereix la participació de totes les parts afectades i en conseqüència els demana el seu 

capteniment en relació amb la seva participació en la mediació.

10. El 17 de juliol de 2017 IHT comunica a la GAIP que no prendrà part al procediment de mediació i 

la seva negativa a donar accés a l’oferta tècnica que va presentar a l’expedient CTS 16/04 

convocat pel CST.

11. El 17 de juliol de 2017 el representant d’MHC manifesta que no accepta la mediació demanada 

per la reclamant i formula les següents al·legacions de cara a la resolució de la Reclamació per 

la GAIP: 

- Considera que els poders aportats no acrediten representació suficient de l’empresa 

reclamant per participar en el procediment de Reclamació davant la GAIP.

- L’LTAIPBG no és aplicable a les ofertes dels licitadors que participen en un procediment de 
contractació, que no són afectades per l’obligació de publicitat activa del seu article 13.

- La via d’impugnació davant la GAIP no és l’adequada en un procediment de contractació, ja 

que s’hauria d’acudir a la prevista per la regulació sectorial, que és la del recurs especial 
davant del tribunal de contractació competent.

- L’oferta tècnica d’MHC és confidencial, ja que la seva divulgació podria afectar la seva 

competència en el marcat, perquè la documentació demanada té un valor estratègic per a la 
companyia i és fruït de les seves inversions en recerca i coneixement i de la seva 

experiència. Afegeix també que l’article 140 TRLCSP obliga l’Administració a respectar la 

declaració de confidencialitat feta per l’empresa.

- MHC no ha estat l’adjudicatària de cap dels lots sol·licitats per la reclamant, de manera que 

la pretensió d’obtenir informació sobre la seva oferta constituiria abús de dret i mala fe, ja 

que l’eventual accés seria irrellevant als efectes de la finalitat de defensar els interessos de 
la reclamant en els procediments de contractació afectats.
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12. El 19 de juliol de 2017 la GAIP rep un correu de BIMEDICA, que manifesta que si bé està 

disposada a participar a la mediació, s’oposarà a l’estimació de la Reclamació, ja que creu que 

no té fonament, per les raons que anuncia per a més endavant.

13. El 19 de juliol de 2017 la GAIP acorda mantenir suspesa la tramitació del procediment mentre 

duri el procés d’audiència a les terceres persones afectades i, addicionalment, ampliar en un 

mes i mig el termini per resoldre, fins a mitjans de setembre de 2017.

14. L’1 de setembre de 2017 BIMEDICA presenta al·legacions d’adhesió als motius d’inadmissibilitat 

de la Reclamació manifestats per l’informe del CTS, als quals afegeix alguns arguments 

addicionals. Subratlla que la seva declaració de confidencialitat no afecta el conjunt de la seva 
oferta, sinó només una petita part. Finalment, també argumenta que la documentació que integra 

l’oferta tècnica de les licitadores no és informació pública i, en conseqüència, no entraria dins de 

l’àmbit d’aplicació de l’LTAIPBG.

Fonaments jurídics

1. Sobre l’admissibilitat de la Reclamació

El CST al·lega en el seu informe la concurrència de dues causes d’inadmissibilitat d’aquesta 

Reclamació; també recullen aquestes consideracions les al·legacions d’MHC i s’hi adhereix també 

BIMEDICA. Cal valorar abans que res si han de ser acceptades.

En primer lloc, considera que la revisió de la resolució de la sol·licitud d’accés a l’expedient s’hauria 

de plantejar davant del Tribunal de recursos contractuals, de conformitat amb el previst per l’article 16 

i la disposició final 1ª del Reial Decret (RD) 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el 
Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual, i per la 

disposició addicional 1ª LTAIPBG. L’article 16 citat, qualificat de bàsic per la disposició final 1ª 

d’aquest RD, disposa que si una persona interessada vol consultar l’expedient prèviament a la 
interposició del recurs especial, ho ha de demanar a l’òrgan de contractació i si aquest li denega no

per aquest motiu pot deixar de presentar el recurs especial dins del termini previst legalment, sens 

perjudici que pugui al·legar en aquest recurs la manca d’accés a l’expedient, amb les conseqüències 
que procedeixin. Per la seva banda, la disposició addicional 1ª.2 LTAIPBG estableix que es regeixen 

per la seva normativa i supletòriament per l’LTAIPBG els procediments d’accés a la informació pública 

que estiguin regulats per un règim especial, circumstància que es donaria en aquest cas, ja que la 
normativa de contractació seria precisament el règim especial aplicable a l’accés a aquests 

expedients.

Sense qüestionar el contingut de les disposicions invocades per l’informe jurídic del CST, la GAIP 
entén que no exclouen la possibilitat de reclamar les denegacions d’accés a l’expedient davant 

d’aquesta Comissió de garantia. El que estableix, per començar, l’article 16 de l’RD 814/2015 és que 
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l’accés a l’expedient ha de ser sol·licitat a l’òrgan de contractació, i així s’ha fet en aquest cas. Quan, 

tot seguit, aquest precepte es refereix a la necessitat d’interposar el recurs especial, és evident que 

no ho fa als efectes d’entendre que les eventuals denegacions d’accés a l’expedient de l’òrgan de 
contractació hagin de ser objecte d’aquest recurs especial, sinó per deixar clar que la manca d’accés 

a l’expedient no és motiu per deixar obert el termini d’interposició d’aquest recurs especial. I quan, 

finalment, el darrer incís de l’article 16.2 parla de la possibilitat d’al·legar en el recurs especial 
l’incompliment del dret d’accés, amb les conseqüències que procedeixin, ho fa en termes plenament 

potestatius i oberts, sense excloure altres possibles reaccions. En conseqüència, aquest precepte no 

exclou que, en aplicació de la disposició addicional 1ª.2 LTAIPBG, es pugui interpretar que la via de 
reclamació davant la GAIP forma part precisament de la supletorietat d’aquesta llei en relació amb els 

règims especials d’accés a la informació, i així ho ve entenent reiteradament la GAIP a l’hora 

d’interpretar l’abast dels règims especials d’accés i de la supletorietat de l’LTAIPBG respecte d’ells (el 
més reiterat és el dels electes locals a la informació municipal); en aquests casos, la GAIP haurà de 

resoldre aplicant preferentment el contingut del règim especial d’accés (la legislació de contractes, en 

aquest cas) i supletòriament el règim material de l’LTAIPBG; naturalment, la interposició de la 
Reclamació davant la GAIP no té cap mena d’efecte en relació amb els procediments de contractació 

i la seva eventual revisió, que es desenvoluparan segons la seva normativa i amb el ritme que 

s’escaigui, i no pot ser simultània a la impugnació dels mateixos fets, en atenció a la mateixa 
motivació i amb idèntica pretensió, davant d’una altra instància, com podria ser el cas del recurs 

especial de contractació, ja que en aquest cas la GAIP s’hauria d’inhibir en benefici del Tribunal de 

contractes del sector públic, per la seva major especialitat en la matèria.

En segon lloc, l’informe jurídic del CST al·lega també falta de legitimitat, ja que argumenta que els 

poders atorgats a la persona que actua en representació de l’empresa reclamant són limitats a la 

concurrència a la contractació i per la seva especificitat no inclouen la capacitat per reclamar davant 
la GAIP. Davant d’aquesta al·legació cal considerar que la Reclamació que ens ocupa té una 

vinculació directa amb la concurrència a la contractació i, de la mateixa manera que el CST no ha 

objectat manca de legitimació quan la reclamant ha demanat accés a l’expedient, comportaria un 
excés de rigor formal apreciar aquesta manca en el procediment de revisió de la resposta donada a la 

sol·licitud d’accés. A més, als poders aportats a la Reclamació consta que la persona que actua en 

representació de l’empresa reclamant ostenta poders per presentar recursos en matèria de 
contractació davant de tota mena d’òrgans administratius (i la GAIP té aquesta naturalesa) i tot i que 

la Reclamació davant la GAIP no és pròpiament un procediment en matèria de contractació, quan el 

seu objecte és l’accés a un expedient de contractació es pot entendre que fa aquesta funció, almenys 
als efectes dels poders de representació. Per tot l’anterior, també procedeix descartar aquest motiu 

d’inadmissibilitat de la Reclamació.

2. Inviabilitat del procediment de mediació
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Tal com consta a l’antecedent 1, l’empresa reclamant ha demanat la tramitació de la seva Reclamació 

aplicant el procediment de mediació regulat pels apartats 4 a 6 de l’article 42 LTAIPBG. Els 

antecedents 10, 11 i 12 posen de manifest que dues de les empreses afectades s’oposen a la 
mediació i a l’accés a la informació sol·licitat i que la tercera, si bé es mostra disposada a participar en 

el procediment de mediació, avança que s’oposarà a l’accés sol·licitat.

L’article 42.5 LTAIPBG estableix que l’acord de mediació ha de ser signat pels tercers afectats que 
compareguin en el procediment. L’oposició manifestada per les empreses afectades a l’accés a la 

informació sol·licitat fan presumir que el procediment de mediació és inviable i, per tant, procedeix 

estalviar els esforços que caldria esmerçar-hi per part de tots els afectats i continuar amb el 
procediment ordinari, amb Resolució de la GAIP.

3. L’objecte de la Reclamació

La Reclamació demana tenir accés a l’expedient, en els termes més amplis que ho permeti el

respecte a la confidencialitat deguda legalment. 

Una primera valoració que cal fer, als efectes de determinar l’objecte de la Reclamació i ateses les 
al·legacions formulades per BIMEDICA (antecedent 14), és la de determinar fins a quin punt tota la 

documentació sol·licitada és efectivament informació pública. Segons l’article 2.b LTAIPBG és 

informació pública la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com 
a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions; per tant, a la vista d’aquest 

precepte, està clar que les ofertes presentades pels licitadors constitueixen informació pública, ja que 

són en poder de l’Administració, que les ha obtingut com a conseqüència de l’exercici de les seves 
funcions. Atès el que s’acaba de dir, cal refutar l’al·legació de BIMEDICA, quan manifesta que les 

ofertes dels licitadors no tenen la consideració d’informació pública.

A la vista del relat dels fets, aquesta petició s’ha de circumscriure especialment a la part de 
l’expedient a la qual l’empresa reclamant no ha pogut tenir accés i que seria la part declarada 

formalment com a confidencial per les concursants BIMEDICA i MHC. La resta de l’expedient ja ha 

pogut ser consultat pels representants de 3M el 5 d’abril de 2017, segons indica l’informe aportat pel 
CST a aquest procediment, i no té sentit que la GAIP s’hi pronunciï, llevat de les consideracions 

següents.

Mereix una valoració singular l’accés a l’oferta presentada per IHT, ja que si bé aquesta empresa, 
segons consta a l’informe municipal, va manifestar en el decurs del procediment d’audiència del CST 

la seva conformitat a l’accés de 3M a la seva oferta, de manera que aquesta darrera l’hauria pogut 

conèixer en la seva consulta del 5 d’abril, més endavant, en el procés d’audiència convocat per la 
GAIP, s’hi nega. No es tracta ara de valorar els possibles motius d’aquest canvi de criteri, només 

d’assenyalar que si bé aquesta dualitat de respostes va servir per facilitar el legítim accés de la 
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reclamant a l’oferta tècnica d’IHT el 5 d’abril de 2017, aquesta Resolució de la GAIP ha de considerar 

que en el moment de ser dictada és vigent una declaració de confidencialitat de l’oferta tècnica 

d’aquesta empresa i haurà de valorar si ha de prevaldre o no sobre el dret d’accés de la reclamant.

També requereix una valoració específica la sol·licitud de l’empresa reclamant de tenir accés a les 

mostres presentades per les concursants. Una primera qüestió a considerar és la de fins a quin punt 

unes mostres són informació pública i, en conseqüència, poden ser objecte del dret d’accés a la 
informació pública. Segons l’article 2.b LTAIPBG, és informació pública “la informació elaborada per 

l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat”. És cert 

que una mostra no és un document, ni una dada alfanumèrica o digital que formi part d’un fitxer o 
d’una base de dades, que segurament són les expressions més típiques del que és informació; 

tanmateix, els objectes materials també poden consistir en informació quan serveixen per 

proporcionar o per acreditar coneixement, i en aquest cas és precisament aquesta la finalitat de la 
mostra: acreditar el grau de compliment de determinats requeriments de la convocatòria. En 

conseqüència, el fet de ser mostra no exclou que l’accés a ella pugui ser objecte del dret d’accés a la 

informació.

Nogensmenys, el CST va manifestar a la reclamant que l’accés a les mostres no era possible, ja que 

varen ser utilitzades per la finalitat en atenció a la qual s’havien demanat (fer la valoració tècnica dels 

productes). Això comportaria a la pràctica la seva destrucció com a tals mostres i, en conseqüència, 
que deixin d’existir com a informació pública. En conseqüència, no és possible donar accés a una 

informació que no existeix.

4. Consideració general sobre l’abast de la confidencialitat prevista a l’article 140 TRLCSP.

El CST ha denegat l’accés a les ofertes tècniques (o a part d’elles) presentades per MHC i per 

BIMEDICA, sobre la base de l’argument que aquestes empreses les haurien declarades confidencials 
i dels efectes atribuïts a aquesta declaració per l’article 140 TRLCSP, segons el qual "els òrgans de 

contractació no poden divulgar la informació facilitada pels empresaris que aquests hagin designat 

com a confidencial (...) aquest caràcter afecta, en particular, els secrets tècnics o comercials i els 
aspectes confidencials de les ofertes". Les mateixes consideracions serien aplicables a l’oposició 

manifestada per les darreres al·legacions d’IHT en relació amb l’accés a la seva oferta. La GAIP ja 

s’ha pronunciat, a la seva Resolució 253/2017, de 26 de juliol, sobre l’abast que s’ha de donar a 
l’article 140 TRLCSP, en relació amb el dret d’accés a la informació pública, i és escaient reproduir les 

seves consideracions, plenament aplicables al cas d’aquesta Reclamació:

“Ens trobem per tant davant d'un conflicte entre dues institucions jurídiques que susciten una enorme 

sensibilitat a la societat contemporània: la transparència i el dret d'accés a la informació pública, per 

una banda i la confidencialitat o reserva, en aquest cas vinculada als interessos empresarials 

(industrials o comercials), per l'altra. Aquest conflicte comença a tenir nombroses manifestacions 
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davant d'òrgans i autoritats competents per pronunciar-s'hi o resoldre'l (òrgans consultius i tribunals 

especialitzats de contractació, òrgans de garantia del dret d'accés a la informació pública i òrgans 

judicials de diverses instàncies), als que més endavant es fa referència concreta, al fil de l'evocació 

d'algunes de les seves resolucions més significatives. S'analitzen tot seguit les claus jurídiques 

generals amb les que cal resoldre aquest conflicte, amb el ben entès que la solució ha de ser sempre 

la que procedeixi en el cas concret, atenent les seves circumstàncies i no pot ignorar la consideració 

deguda a cada una de les institucions confrontades.

“La mateixa LTAIPBG en el seu article 21 fa referència concreta a diversos límits del dret d'accés a la 

informació pública que connecten amb l'article 140.1 TRLCSP:

- Apartat 1.c: el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública 

(com pot ser el cas del de contractació), si el secret o la confidencialitat són establerts per una 

norma amb rang de llei (funció feta precisament per l'article 140.1 TRLCSP). 

- Apartat 1.g: el secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

- Apartat 2: si la informació té la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma 

amb rang de llei, com seria en aquest cas l'article 140.1 TRLCSP.

- En aquest cas també pot operar com a límit del dret d'accés a la informació pública, i ser aplicat, 

si escau, d'acord amb el règim establert pels articles 20 i 21 TAIPBG, el dels interessos 

econòmics i comercials, establert per l'article 14.1.h de la Llei estatal bàsica 19/2013, de 9 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBGE), que si bé 

no és reproduït per la legislació catalana de transparència, pot tenir eficàcia directa davant les 

administracions catalanes si l'invoquen persones jurídiques privades en tant que dret declarat a 

favor seu per l'ordenament bàsic estatal, com ha argumentat la GAIP a la Resolució de 28 de 

setembre de 2016, sobre la Reclamació 119/2016 (FJ 5) i al Dictamen 1/2016 (FJ 2).

“De les anteriors previsions normatives i de les citades més endavant, així com dels pronunciaments 

jurisprudencials i dels òrgans públics especialitzats referits tot seguit, es poden deduir les següents 

claus de caràcter general per resoldre el conflicte entre la confidencialitat emparada per l'article 140.1 

TRLCSP i el dret d'accés a la informació pública garantit per la legislació de transparència:

1. “La declaració de confidencialitat feta per les empreses interessades a l'empara de l'article 140.1 

TRLCSP no és vinculant per a l'òrgan de contractació (ni per a les institucions de control), que ha 

de valorar si és justificada i decidir motivadament si procedeix mantenir-la. Això vol dir que els 

poders adjudicadors i, en general, les Administracions públiques no han de donar acríticament 

per confidencial tot allò que els licitadors titllen com a tal; ans el contrari: no només poden, sinó 

que fins i tot han de valorar si la confidencialitat pretesa és justificada en el cas concret, en 

aplicació de les determinacions i consideracions que es fan tot seguit. Segons l' Informe 11/2013, 

de 26 de juliol, de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
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de Catalunya (JCCAC), "l'òrgan de contractació pot decidir, després de fer la valoració 

corresponent, que difondre determinada informació pot perjudicar els interessos legítims de 

l'empresa adjudicatària o de la competència lleial entre les empreses; però també pot considerar 

que no existeixen motius suficients per protegir una determinada informació".

“En aquesta mateixa línia, la "Guia per a la redacció dels plecs de clàusules administratives 

particulars dels contractes de serveis subjectes a regulació harmonitzada –procediment obert–

(actualitzada a juliol de 2017)" feta per la Secretaria tècnica de la JCCAC afirma que "correspon 

a l'òrgan de contractació valorar, davant d'una sol·licitud d'accés o vista de determinada 

documentació, si la qualificació de confidencial és adequada i, en conseqüència, decidir sobre 

l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores 

afectades".

“L’FJ 3 del Dictamen de la GAIP 1/2015 formula les següents consideracions, que són plenament 

traslladables a aquest cas: “La Sentència del Tribunal Suprem 7288/1989, de 13 de desembre, 

que resol un conflicte entre el dret de l’empresa a protegir la seva informació confidencial i els 

drets sindicals dels treballadors (en un precedent recollit expressament pel Fonament Jurídic 9è 

de la Sentència del Tribunal Constitucional 213/2002, d’11 de novembre) afirma que no seria 

suficient que l’empresari qualifiqui una dada unilateralment com confidencial, sinó que és 

necessari que, des d’un pla objectiu, efectivament ho sigui (Fonament Jurídic 4t). Empreses i 

administracions poden, efectivament, qualificar com a confidencials determinades dades que 

posseeixen o les afecten, sempre però que el contingut o la significació d’aquestes dades tinguin 

atributs que permetin justificar-ne la confidencialitat.

“En un cas més proper a la present consulta (denegació per part de la Generalitat Valenciana a 

una Diputada de dades relatives als contractes de Fórmula 1, en aplicació d’una clàusula de 

confidencialitat suposadament “pròpia” d’aquests contractes), el Tribunal Superior de Justícia de 

la Comunitat Valenciana pondera fins a quin punt el dret de participació política de la Diputada 

no ha de cedir davant dels efectes de la clàusula de confidencialitat, per a la qual cosa analitza si 

aquesta ha estat prou fonamentada. I conclou que donat que per als contractes quina informació 

se sol·licita s’ha seguit un procediment i que aquest ha estat públic per definició, essència i 

naturalesa, és inadmissible i contradictori parlar de confidencialitat. Als efectes d’aquell 

procediment, diu la Sentència, aplicant els criteris citats, la confidencialitat tindria raó de ser 

només si la petició d’informació ho fos de documents que contenen dades amb repercussió 

exclusiva en el sector privat, com podrien ser aquells que afecten a secrets industrials d’una de 

les parts contractants, aspecte que sembla ser que no figurava en les causes de denegació 

esgrimides per la Generalitat valenciana (Sentència 4285/2014, de 18 de febrer).

“Són diversos els antecedents jurisprudencials que coincideixen a ponderar si hi ha o no raó 

suficient per qualificar de confidencial determinada informació, i si aquesta confidencialitat o 
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aquesta raó ha de prevaler o no enfront d’altres valors jurídics o drets protegits igualment per 

l’ordenament jurídic, ja siguin relatius a la inspecció fiscal (Sentència del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya 9403/2013, de 26 de setembre), al dret de defensa de la competència 

(Interlocutòries del Tribunal Suprem 9639 i 13134/2006, de 13 de juliol i de 5 d’octubre, i 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Basc 2333/2014) o al dret de defensa i tutela 

judicial efectiva (Interlocutòria del Tribunal Suprem 4109/2014, de 13 de maig, i Sentència de 

l’Audiència Nacional 1366/2015, de 6 d’abril).

“En tots aquests casos, amb independència que es resolgui a favor o en contra de protegir la 

confidencialitat, es posa de manifest que aquesta s’ha de fonamentar i justificar en la 

concurrència d’atributs adequats (com pot ser el secret industrial, que és el més recurrent), que 

s’ha de poder ponderar si prevalen els drets i interessos protegits per la confidencialitat o els 

d’accés a la informació i que tant una qüestió com l’altra són revisables jurisdiccionalment”.

2. “La confidencialitat de l'article 140.1 TRLCSP ha de ser invocada expressament pels licitadors 

interessats. Així ho afirma clarament l'Informe 11/2013 de la JCCAC, segons el qual "són els 

empresaris els que han d'identificar la informació que consideren que té caràcter confidencial".

La "Guia per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes de 

serveis subjectes a regulació harmonitzada –procediment obert– (actualitzada a juliol de 2017)" 

feta per la Secretaria tècnica de la JCCAC estableix el criteri segons el qual "la declaració de 

confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es 

vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades 

facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades 

del caràcter confidencial".

“El considerant 23 de la Directiva 2016/943, presentada al proper apartat 6è, es refereix 

expressament a la diligència que és d’esperar del posseïdor legítim d’un secret comercial, als 

efectes de prendre les iniciatives pertinents de cara a la seva protecció. Aquest suposat deure o 

principi de diligència també s’ha de manifestar a l’hora d’entendre que li pertoca al licitador 

declarar i argumentar la confidencialitat, doncs és qui més hi arrisca si no es respecta i qui més 

coneix les raons de la seva invocació.

3. “La confidencialitat derivada de l'article 140.1 TRLCSP constitueix una excepció al principi 

general de transparència i dret d'accés a la informació pública i, com a tal excepció, ha de ser 

degudament argumentada i la seva aplicació convenientment justificada i fonamentada en les 

circumstàncies del cas. "Si bé es pot afirmar que, amb caràcter general, s'ha de considerar que 

els principis de publicitat i de transparència han de prevaldre respecte del principi de 

confidencialitat, això no obsta perquè, després de fer la valoració corresponent, s'acordi no 

facilitar l'accés a una informació determinada perquè aquesta és veritablement confidencial. La 
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declaració de confidencialitat ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es 

pretén protegir" (Informe 11/2013 de la JCCAC). 

“El caràcter excepcional de la confidencialitat, respecte de la regla general favorable al dret 

d’accés, és afirmat clarament per la Resolució del Tribunal administratiu central de recursos 

contractuals a la seva Resolució 865/2016, que es remet a resolucions anteriors coincidents del 

mateix òrgan; si bé aquestes resolucions, per les característiques pròpies del recurs especial en 

matèria de contractació, es refereixen a litigis entre licitadors, en qualitat de persones 

interessades, els seus pronunciaments són perfectament aplicables a l’exercici del dret d’accés.

“Als efectes de valorar la justificació suficient de la confidencialitat, cal tenir en compte que 

diversos informes i resolucions dels òrgans consultius i dels tribunals en matèria de contractació 

coincideixen a destacar, tal com recull la resolució de la GAIP 21/2017, els criteris següents:

- La declaració de confidencialitat que facin els licitadors no pot abastar la totalitat de la 

documentació presentada. "No és admissible que (els licitadors) efectuïn una declaració 

genèrica o declarin que tots els documents o tota la informació té caràcter confidencial" 

(Informe 11/2013 de la JCCAC).

- La declaració de confidencialitat feta pels licitadors no pot tenir només una motivació 

genèrica, sinó que ha d'indicar amb precisió els documents concrets afectats i les raons 

objectives i específiques que la justifiquen. "La declaració de confidencialitat no es pot 

entendre com una opció indiscriminada de les empreses i, per tant, és imprescindible que 

en aquesta declaració s'especifiqui expressament quina documentació i quina informació té 

caràcter confidencial i els motius i les circumstàncies segons els quals se n'ha de reconèixer 

aquest caràcter" (Informe 11/2013 de la JCCAC).

“Segons l'Informe 11/2013 de la JCCAC, "té caràcter confidencial la informació o la 

documentació quan ho declari i justifiqui així l'empresari licitador o candidat, especialment si 

inclouen secrets industrials, tècnics o comercials; interessos comercials legítims, dret de 

propietat intel·lectual o puguin afectar la competència lleial entre empreses, és a dir, quan el 

coneixement d'aquesta informació o de qualsevol altra que tingui un especial valor estratègic per 

a l'empresa li pugui comportar un dany en la seva competició en el mercat amb la resta 

d'empreses. Circumstàncies que, amb caràcter general, no concorren en la majoria d'informació 

o de documentació que es facilita en el marc d'un procediment d'adjudicació".

4. “La posterior promulgació en el nostre ordenament jurídic de la legislació de transparència (a 

partir del 2013), respecte de la confidencialitat de les ofertes reconeguda per la legislació de 

contractes del sector públic, porta necessàriament a què aquesta darrera (i en tot cas l'article 

140.1 TRLCSP) hagi de ser interpretada i matisada a la llum de l'especial vigor que han assolit 

els darrers anys en el nostre ordenament jurídic les institucions de la transparència i del dret 

d'accés a la informació pública. En aquest sentit, no es pot desconèixer el ressò social, en 
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general positiu, que ve acompanyant la implementació d'aquestes institucions, més que sigui per 

la seva significació d'aprofundiment en la democràcia i pels seus efectes preventius de la 

corrupció, ni, en un pla jurídicament més concret, les previsions de l'article 20 LTAIPBG, segons 

el qual "les limitacions legals al dret d'accés a la informació pública (...) s'han d'interpretar 

sempre restrictivament en benefici d'aquest dret". 

“La nova normativa sobre contractes del sector públic té en compte el relleu assolit per aquestes 

institucions, fins el punt que l'article 21.1 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del 

Consell, de 26 de febrer de 2014, actualment en procés de transposició al dret espanyol, fa un 

esment explícit a la necessitat de respectar el previst per la legislació relativa al dret d'accés a la 

informació quan regula l'abast de la confidencialitat declarada pels licitadors sobre les seves 

ofertes, en el que vindria a ser la nova formulació de l'article 140.1 TRLCSP.

5. “Des de la perspectiva dels límits al dret d'accés reconeguts expressament per la legislació de 

transparència, la confidencialitat de l'article 140.1 TRLCSP pot ser fonamentada bàsicament en 

els secrets industrials (institució ampliable més genèricament als secrets comercials citats 

expressament per l'article 140.1 TRLCSP) i en els interessos econòmics i comercials dels 

licitadors, sens perjudici de l'eventual concurrència d'altres límits addicionals, si s'escau (com ara 

la seguretat o les dades personals, si concorren). 

6. “La concurrència de secrets industrials o comercials ha de ser tinguda especialment en compte, 

ja que el seu desenvolupament pot haver requerit importants inversions i la seva protecció en 

tant que interès privat també és en benefici de l'indubtable interès públic de la promoció de la 

recerca i la innovació, essencials en l'actual entorn de competitivitat. El concepte de secret 

industrial és definit per la Directiva (UE) 2016/943, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de 

juny de 2016, relativa a la protecció dels coneixements tècnics i la informació empresarial no 

divulgats (secrets comercials) contra la seva obtenció, utilització i revelació il·lícites; si bé 

aquesta disposició no regula la contractació pública, ni és eficaç encara en el dret intern (el 

termini per a la seva transposició fineix a mitjans del 2018), constitueix un referent d’autoritat 

inqüestionable als efectes de determinar aquest concepte, atesa especialment la manca d’altres 

aportacions per part del dret positiu vigent entre nosaltres; segons l’article 2 d’aquesta Directiva, 

constitueix “secret comercial” “la información que reúna todos los requisitos siguientes:

a) ser secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas 

de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos 

en los que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible 

para éstas;

b) tener un valor comercial por su carácter secreto;

c) haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla 

secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control”.
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“La protecció garantida per la Directiva 2016/943 és relativa, ja que preveu expressament que no 

afectarà l’aplicació de normes que, per raons d’interès públic, exigeixin la difusió de secrets 

comercials o que permetin els organismes públics difondre informació que els han facilitat 

empreses privades qualificada com a secrets comercials (com podria ser el cas de la legislació 

de transparència) (article 1.1); també defineix com a excepcions de la protecció prevista per als 

secrets comercials, a més de l’exercici de la llibertat d’informació, quan s’incompleix amb la 

finalitat de posar al descobert alguna falta, irregularitat o activitat il·legal, sempre que sigui en 

defensa de l’interès general, o de protegir un interès legítim reconegut per l’ordenament jurídic 

(article 5). En el que constitueix un pronunciament directament aplicable al cas, atesa la 

naturalesa de l’entitat reclamant, el considerant 18 de la Directiva manifesta la licitud de “la 

obtención y revelación de secretos comerciales en el marco del ejercicio de los derechos de 

información, consulta y participación de los trabajadores, de conformidad con el Derecho de la 

Unión y del Derecho o las prácticas nacionales, y del ejercicio de la defensa colectiva de los 

intereses de los trabajadores y de los empresarios (...) sin perjuicio de cualquier obligación de 

confidencialidad relativa al secreto comercial o de cualquier restricción relativa a su utilización 

que el Derecho de la Unión o nacional impongan al destinatario o a la persona que obtiene la 

información”. 

“La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala 4ª del Tribunal General) de 13 

de gener de 2017, si bé dictada no en matèria de contractació, sinó sobre la difusió per l'Agència 

Europea de Substàncies i Mescles Químiques (ECHA) d'informació que té en el seu poder sobre 

productes químics d'una determinada empresa (que és la part demandant), formula les següents 

consideracions: la demandant "alega que esa información forma parte de sus conocimientos 

técnicos y de su secreto comercial, ya que no es fácilmente accesible, es explotable desde un 

punto de vista comercial e implica medios económicos y esfuerzos considerables para recopilarla 

y organizarla de modo que permita la obtención de una autorización para la comercialización"; en 

front d'aquesta argumentació, l'ECHA al·lega que la invocació dels interessos comercials no 

justifica per si sola la protecció de les dades afectades, "si no se quiere frustar la aplicación del 

principio general consistente en conceder al público el acceso más ámplio posible a los 

documentos en poder de las instituciones". Davant d'aquesta controvèrsia, el Tribunal considera 

que per aplicar l'excepció de l'article 4.2 del Reglament 1049/2001, de 30 de maig, sobre l'accés 

del públic als documents de la Comissió, el Parlament i el Consell Europeu (excepció relativa a la 

protecció dels interessos comercials de les persones jurídiques), "resulta necesario demostrar 

que los documentos controvertidos contienen elementos que pueden, con su divulgación, 

perjudicar a los intereses comerciales de una persona jurídica. Es lo que sucede, en particular, 

cuando los documentos solicitados contienen información comercial sensible relativa a las 

estrategias comerciales de las empresas de que se trate o a sus relaciones comerciales o 

cuando contienen datos propios de la empresa que indican sus conocimientos técnicos" (per 
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cert: no és el mateix això que afirmar que la documentació aportada al procediment de 

contractació es basa en els coneixements tècnics de l'empresa. Tota la informació aportada a un 

procediment de contractació pot basar-se en els coneixements tècnics de l'empresa en qüestió, 

però està per veure que la seva mera presentació reveli quins són els coneixements tècnics de 

l'empresa); després de fer aquesta consideració general el Tribunal valora la informació que 

l'empresa estima que no es pot difondre perquè perjudicaria els seus interessos comercials i 

conclou que la demandant no hauria demostrat fins a quin punt la informació en qüestió 

constitueix una dada comercial sensible la divulgació de la qual pugui perjudicar els seus 

interessos comercials, quan "correspondía a la demandante indicar en qué revestían dichos 

datos un carácter confidencial". 

7. “Els límits al dret d'accés a la informació pública, malgrat que s'acrediti la seva concurrència, no 

són d'aplicació automàtica ni obligada (llevat del de l'article 23 LTAIPBG), ja que ha de ser 

ponderada per l'òrgan públic que actua, en atenció als interessos en joc, en funció de les 

circumstàncies de cas. Així s'ha de deduir dels articles 21 (que en el seu encapçalament es 

refereix a què "el dret d'accés a la informació pública pot ésser denegat o restringit si el 

coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a: ...") i 22 (segons el qual 

els límits a aquest dret han de ser proporcionals a l'objecte i a la finalitat de la protecció, la seva 

aplicació ha d'atendre les circumstàncies del cas concret, especialment la concurrència d'un 

interès públic o privat superior que justifiqui l'accés) LTAIPBG.

“Una de les conclusions de l'Informe 11/2013 JCCAC afirma que "la confidencialitat no pot 

significar una vulneració dels principis de publicitat i de transparència, en el sentit que quedi buit 

de contingut el dret dels altres licitadors o candidats a accedir a la informació en què es 

fonamenten les decisions que s'adopten al llarg del procediment de selecció i d'adjudicació del 

contracte, de manera que, necessàriament, s'ha de buscar l'equilibri i la proporcionalitat 

adequats en la ponderació dels diferents interessos en joc". Car recordar, en aquest mateix 

sentit, que l’article 5 de la Directiva 2016/943 citada a l’anterior apartat 6è afirma que els 

interessos legítims protegits per l’ordenament jurídic poden constituir una excepció al règim 

jurídic de protecció dels secrets industrials.

8. “La ponderació obligada entre el dret d'accés i els límits que poden concórrer a denegar-lo o 

restringir-lo s'ha de concretar en les operacions següents:

a) Determinació dels interessos en joc, tant dels protegits pel dret d'accés, com dels protegits 

pel límit. En aquest cas, els interessos favorables al dret d'accés són els generals associats 

a la transparència, que no cal acreditar ni motivar, donat el seu establiment legal amb 

caràcter objectiu, als que cal afegir els relatius a la defensa dels interessos col·lectius dels 

treballadors d'aquest sector econòmic, ja que el sindicat reclamant motiva la seva sol·licitud 

en la defensa dels interessos dels treballadors de les depuradores i en l’aplicació de les 
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condicions previstes als corresponents convenis col·lectius (antecedent 16). Per contra, els 

interessos favorables al manteniment de la confidencialitat de les dades demanades són els 

de les empreses afectades (bàsicament, els seus interessos comercials davant dels 

competidors)

b) Test del dany o perjudici, és a dir, per denegar o limitar l'accés sol·licitat cal acreditar que 

produirà efectivament un dany en els interessos protegits pel límit que s'estigui aplicant. És 

a dir, cal que els licitadors que demanen limitar o restringir l’accés a la informació demanada 

acreditin que la seva difusió els produiria un perjudici i, en la mida del possible, determinin la 

intensitat del perjudici al·legat. A aquests efectes, és evident que la intensitat del perjudici 

pot ser substancialment diferent, i així s’haurà de tenir en compte a la ponderació, si els 

interessos afectats són efectivament secrets comercials valuosos o simples interessos 

comercials de transcendència econòmica menor. Així mateix, també es pot valorar el 

perjudici que causa en els interessos favorables a l'accés el fet de denegar-lo. 

c) Ponderació dels interessos en joc, tenint en compte l'eventual suma d'interessos públics i 

privats en el mateix sentit, la possible major jerarquia d'alguns d'ells i la intensitat del dany o 

perjudici que l'accés i la seva denegació poden produir en els interessos afectats.

"En definitiva, d'acord amb el que s'ha exposat es pot qualificar de confidencial tota aquella 

informació que comporta un avantatge competitiu per a l'empresa quan, al mateix temps, es 

tracti d'una informació veritablement reservada, és a dir, desconeguda per tercers i que 

representi un valor estratègic per a l'empresa i pugui afectar la seva competència en el 

mercat, sempre que no es produeixi una minva en els interessos que es volen garantir amb 

els principis de publicitat i de transparència" (Informe 11/2013 JCCAC)”.

5. Sobre el dret d’accés a la informació sol·licitada

Procedeix tot seguit aplicar les consideracions i conclusions generals anteriors a les circumstàncies 

d’aquesta Reclamació, ponderant especialment els interessos favorables i oposats a l’accés sol·licitat.

L’empresa reclamant demana la informació sol·licitada en la seva qualitat d’interessada, condició que 
deriva del fet de concórrer en el procediment selectiu corresponent. Tot i que ni la seva sol·licitud 

d’informació, ni la Reclamació, argumenten especialment la naturalesa i eventual afectació dels seus 

interessos (en general, fonamenta la seva pretensió d’accés més en el principi general de 
transparència, aplicat a la contractació administrativa, que en la defensa dels seus interessos com a 

concursant), cal partir de la dada que ostenta aquesta condició de part interessada, cosa que reforça 

el dret genèric d’accés a la informació pública que ostenta qualsevol persona en base a l’LTAIPBG.

Per una altra banda, les altres tres empreses afectades s’oposen a l’accés sol·licitat, en els termes i 

amb les conseqüències, següents:
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IHT manifesta, el 17 de juliol de 2017, la seva negativa a què 3M tingui accés a la seva oferta tècnica, 

ratificant genèricament d’aquesta manera la declaració de confidencialitat que acompanyava la seva 

oferta. A l’hora de ponderar si ha de prevaldre el seu dret a la confidencialitat o el d’accés de la 
reclamant, hi ha dues circumstàncies que porten a concloure la prevalença de l’accés:

- Per una banda, el fet que IHT no concreta ni argumenta els motius de la confidencialitat i no els 

fonamenta en secrets industrials o comercials, sinó en mers i genèrics interessos comercials, 
incomplint d’aquesta manera els requisits dels apartats 3 i 6 de l’FJ anterior.

- Per una altra, el fet que, tal com acrediten els antecedents, en el procediment de sol·licitud 

d’accés IHT va manifestar la seva conformitat amb el sol·licitat per 3M, i en conseqüència l’accés 
a la seva oferta, en tant que inclosa en la part de l’expedient no afectada de confidencialitat, es va 

poder materialitzar en la compareixença del 27 d’abril de 2017. Per tant, no hi hauria pròpiament 

un perjudici en el fet que la mateixa empresa sol·licitant torni a consultar la seva oferta; a part que 
si va consentir en l’accés en el marc del procediment de sol·licitud, es pot presumir que el seu 

interès en mantenir la confidencialitat deu ser més aviat feble.

En conseqüència, cal resoldre favorablement a l’accés de la reclamant a l’oferta tècnica presentada 
per IHT.

MHC argumenta, en primer lloc, els mateixos motius d’inadmissibilitat de la Reclamació al·legats pel 

CST, que han de ser desestimats pels mateixos arguments de l’FJ 1. Per una altra banda, també 
assenyala que la sol·licitud d’accés hauria de ser desestimada perquè demana informació que no és 

pública, ja que no és inclosa dins de les obligacions de publicitat activa de l’article 13 LTAIPBG; en 

relació amb aquesta objecció, cal assenyalar que el dret d’accés a la informació pública, segons els 
articles 2.b i 18 LTAIPBG, pot tenir per objecte qualsevol informació que sigui a mans de 

l’Administració, i no només les informacions afectades d’una obligació de publicitat activa, i les ofertes 

presentades pels licitadors en un procediment de contractació pública són efectivament a mans de 
l’Administració pública corresponjent. També afirma en termes molt generals, com es pot comprovar a 

l’antecedent 11, la confidencialitat de la seva oferta tècnica, sense argumentar les seves raons 

concretes, ni justificar en absolut la concurrència de secret comercial o industrial (incomplint 
d’aquesta manera els requisits analitzats als apartats 3 i 6 de l’FJ anterior), fins al punt que la 

confidencialitat al·legada no està fonamentada en termes suficients per fer-la prevaldre damunt del 

dret d’accés. 

MHC també afirma que no ha estat adjudicatària de cap dels lots sol·licitats per la reclamant i en 

conseqüència considera que la pretensió d’obtenir informació de la seva oferta constituiria abús de 

dret i mala fe, ja que l'eventual accés seria irrellevant als efectes de la finalitat de defensar els 
interessos de la reclamant en el procés contractual. Aquesta al·legació és perfectament oposable, fins 

al punt de prevaldre, als eventuals arguments favorables a l’accés basats en la condició d’interessada 

de la reclamant, ja que si l’accés sol·licitat té la finalitat de defensar els interessos de la reclamant en 
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guanyar el concurs, seria irrellevant a aquests efectes conèixer l’oferta presentada per una empresa 

diferent a la guanyadora. Ara bé, la reclamant no només fa constar la seva condició d’interessada, 

sinó que també fonamenta les seves pretensions d’accés sobre el principi de transparència i el dret 
general d’accés a la informació pública, de manera que en aquest cas la ponderació entre els 

interessos en joc s’ha de remetre a la que es pugui fer entre els favorables a la confidencialitat, per 

una banda, i els generals, comuns a qualsevol persona, tingui o no la condició d’interessada, a la 
transparència de la contractació pública i al dret general d’accés a la informació corresponent, per 

l’altra. En aquesta ponderació si bé la reclamant no ostentaria l’interès reforçat que li podria 

correspondre com a persona interessada, té al seu favor l’interès general en la transparència i el dret 
d’accés, establert per l’LTAIPBG, amb l’afegit que els articles 1 i 139 TRLCSP proclamen el principi 

de transparència com a orientador general d’aquesta Llei i en concret de l’actuació dels òrgans de 

contractació.

Ateses les anteriors consideracions, i seguint l’esquema de ponderació exposat a l’apartat 8 de l’FJ 

anterior, cal assenyalar que MHC no ha acreditat cap perjudici concret significatiu en l’accés a la seva 

oferta per part de 3M; és més, tot apunta a què si aquest accés podés suposar algun perjudici per a 
MHC, aquest eventual dany ja s’hauria produït, ja que aquesta empresa va consentir a l’accés 

sol·licitat en el procediment de sol·licitud davant del CST, i l’accés demanat va tenir lloc efectivament 

el 27 d’abril de 2017. Davant d’aquesta valoració, la denegació de l’accés suposaria sens dubte un 
perjudici per a la transparència en la contractació pública i per a l’accés a la informació pública en 

general. 

En conseqüència, la ponderació entre ambdós interessos en joc s’ha de resoldre favorablement a 
l’accés de l’empresa reclamant a la informació d’MHC sol·licitada.

BIMEDICA va declarar inicialment confidencial part de l’oferta i al rebre el requeriment del CTS 

efectuat abans de resoldre la sol·licitud d’accés a la informació va reduir encara més el seu àmbit. 
Està clar, doncs, que ajusta la declaració a la part de l’oferta que considera específicament 

mereixedora d’aquest qualificatiu. 

Tanmateix, els motius al·legats per justificar la confidencialitat pretesa són molt generals, ja que si bé 
s’invoquen els drets a la propietat intel·lectual i a la competència, no es fa cap referència concreta als 

motius pels quals aquests drets podrien ser perjudicats amb la difusió de la informació sol·licitada, ni 

tampoc s’argumenta perquè aquesta eventual difusió podria perjudicar l’estratègia comercial de 
l’empresa. S’incompleix, per tant, la concreció requerida als apartats 3 i 6 de l’FJ anterior i, en 

conseqüència, no s’acredita que l’accés sol·licitat pugui provocar un perjudici significatiu en els 

interessos de l’empresa afectada; sense negar que pugui resultar perjudicada per la difusió de la 
totalitat de la seva oferta, es tractaria d’un perjudici genèric, poc significatiu. Per contra, la denegació 

o limitació de l’accés sol·licitat perjudica l’interès públic en la transparència i en l’efectivitat del dret 
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d’accés a la informació pública i, a més, l’interès particular de la reclamant en el procés de licitació en 

el que participa.

Com a conseqüència de les consideracions anteriors, cal resoldre a favor de l’accés de l’empresa 
reclamant a la totalitat de l’oferta de BIMEDICA.

6. Declaració del dret i ajornament de l’accés a la informació declarada confidencial

En base a les consideracions fetes als anteriors FJ, procedeix estimar el dret de l’empresa reclamant 

a accedir a tota la informació reclamada, llevat de la relativa a les mostres dels productes objecte de 

les ofertes contractuals.

Aquest dret s’hauria de considerar inqüestionable en tot allò que afecta les ofertes (o parts d’elles) 

que no han estat objecte de declaració de confidencialitat. Nogensmenys, la declaració del dret 

d’accés en relació amb les ofertes no afectades de confidencialitat en aquest cas no té efectes 
pràctics, ja que l’accés sol·licitat ja va tenir lloc a la compareixença atorgada pel CST a 3M el 27 

d’abril de 2017.

En relació amb les ofertes (o parts d’elles) afectades per una declaració de confidencialitat (és a dir: 
les d’HMC, BIMEDICA i IHT, si bé a efectes pràctics només les dues primeres, perquè 3M ja va tenir 

accés a la d’IHT), s’ha de tenir en compte que l’article 34.3 LTAIPBG estableix que “si la resolució és 

estimatòria de la sol·licitud i hi ha hagut oposició de tercers, l’accés a la informació només es pot fer 
efectiu una vegada ha transcorregut el termini per a interposar recurs contenciós administratiu sense 

que s’hagi formalitzat o, en cas que s’hagi presentat aquest recurs, si no s’ha acompanyat de petició 

de mesures cautelars de suspensió o s’ha resolt aquest incident mantenint l’executivitat de l’acte 
administratiu”.

Tot i que aquesta previsió està establerta legalment només per a les resolucions de les sol·licituds 

d’accés a la informació pública, i no per a les resolucions de la GAIP, aquesta Comissió de garantia 
l’ha aplicada voluntàriament a alguna de les seves resolucions. Així mateix, li és també aplicable a 

partir de l’entrada en vigor del Decret 111/2017, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la 

GAIP, ja que el seu article 47.2 li la fa extensiva. 

En atenció a les anteriors consideracions, es considera justificada l’aplicació a aquesta Resolució de 

la cautela establerta per l’article 34.3 LTAIPBG, als efectes de demorar l’accés efectiu a la informació 

reclamada declarada com a confidencial al moment de la seva fermesa, i s’adopten mesures 
concretes per determinar el moment en què procedirà, si s’escau, aquest accés.

7. Seguiment de l’execució
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L’article 43.5 LTAIPBG estableix que “l’Administració ha de comunicar a la Comissió [GAIP] les 

actuacions fetes per a executar els acords de mediació i per a donar compliment a les resolucions 

dictades per la Comissió”. Sobre la base d’aquestes comunicacions i de les efectuades per les 
persones interessades, la GAIP ha de fer seguiment del compliment de les seves resolucions, d’acord 

amb el previst per l’apartat 30 del seu Manual de reclamació, i pot adoptar les mesures que s’hi 

preveuen en cas d’incompliment.

8. Publicitat de les resolucions de la GAIP

L’article 44 LTAIPBG preveu que les resolucions de la GAIP s’han de publicar en el portal de la 
Comissió, amb la dissociació prèvia de les dades personals.

Resolució

Sobre la base dels antecedents i fonaments jurídics exposats, el Ple de la GAIP, en la sessió d’1 de 

setembre de 2017, resol per unanimitat:

1. Estimar parcialment la Reclamació 184/2017 i declarar el dret de 3M a accedir a l’expedient de 
contractació CTS 16/04 (subministrament d’apòsits) i concretament als següents elements que 

l’integren: a l’informe de valoració tècnica fet pel CST i a la documentació que integra la totalitat 

de l’oferta tècnica presentada per part de cada una de les empreses licitadores als productes 
núm. 4, 5, 31, 32, 54, 55, 65, 66, 67, 68, 72, 73 i 75.

2. Desestimar la Reclamació 184/2017 en el que fa referència a l’accés a les mostres dels 

productes ofertes per les licitadores indicades a l’apartat anterior, perquè ja han estat utilitzades 
per a les comprovacions previstes a les bases de la licitació.

3. Requerir al Consorci Sanitari de Terrassa que doni accés a 3M a la informació estimada per 

l’apartat 1 i que encara no li hauria estat posada a consulta, i hagi estat declarada confidencial 
per les empreses licitadores respectives, dins del termini comprès entre els dos mesos i deu dies 

i els dos mesos i vint dies, a comptar des de la data de recepció d’aquesta Resolució per totes 

les empreses licitadores afectades (que són MHC, BIMEDICA i IHT), llevat la relativa a les que 
l’hagin impugnada en via contenciosa administrativa i hagin demanat i obtingut una mesura 

judicial cautelar de suspensió. A aquests efectes, s’entén que el CST ha de donar accés a la 

informació dins del termini fixat per aquest apartat tret que les licitadores corresponents li 
notifiquin dins del mateix termini d’accés la interposició d’un recurs contenciós administratiu 

contra aquesta Resolució, amb sol·licitud de mesures cautelars de suspensió.

4. Requerir al CST que informi puntualment la GAIP de les mesures adoptades en compliment 
d’aquesta Resolució.
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5. Requerir a les empreses licitadores afectades per aquesta Resolució i que han participat en el 

procediment que informin la GAIP sobre la data de recepció de la seva notificació i sobre 

l’eventual presentació d’un recurs contenciós administratiu contra ella, dins dels cinc dies 
següents a què tinguin lloc.

6. Convidar la reclamant a informar la GAIP de qualsevol incidència que es produeixi amb motiu de 

l’execució d’aquesta Resolució.

7. Declarar finalitzat el procediment relatiu a la Reclamació 184/2017, notificar aquesta Resolució a 

les parts i a les empreses afectades que han comparegut en el procediment i disposar la seva 

publicació al web de la GAIP.

Barcelona, 8 de setembre de 2017

Elisabet Samarra i Gallego

Presidenta 

Els terminis donats en aquesta Resolució per lliurar la informació s’han de comptar en dies hàbils 
(descomptant festius i dissabtes) i comencen a partir de l’endemà de la recepció de la seva notificació 
per l’Administració reclamada.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini de dos mesos, a 
comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Resolució 157/2018, de 29 de juny 

Número d’expedient de la Reclamació: 95/2018 

Administració reclamada: Consell Comarcal del Maresme 

Informació reclamada: Oferta de l’empresa seleccionada per formar una empresa mixta dedicada a 
serveis de neteja, per part del representant legal dels treballadors que hi queden subrogats. 

Sentit de la resolució: Estimació 

Resum: Les al·legacions oposades a l’accés per l’empresa CESPA invoquen, en uns casos, “secret 
tècnic i comercial”, sense precisar ni tan sols mínimament quines dades concretes podrien tenir 
aquesta consideració d’acord amb el requisits establerts per l’article 2 de la Directiva 2016/943. El 
segon motiu en què l’empresa al·legant justifica la condició de confidencialitat és el fet que la 
informació aportada en l’oferta està basada en el seu coneixement tècnic i la seva experiència, cosa 
que tampoc justifica adequadament que no sigui informació coneguda o accessible per part de 
persones introduïdes en els cercles en què s’utilitza aquesta informació, ni que tingui un valor 
comercial precisament per ser secreta, tal i com requereix aquell article. Cal diferenciar entre el que és 
informació relacionada amb l’activitat de l’empresa i amb el coneixement que té del sector, del servei o 
del negoci al qual es dedica, d’allò que pot ser considerat com a secret comercial o informació 
confidencial L’empresa no ha justificat quin és el perjudici en els seus interessos econòmics que es 
pugui derivar de l’accés del representant legal de les persones treballadores al contingut de l’oferta. 
Igualment, el CCM no ha ponderat adequadament al cas la concurrència dels límits al·legats, 
considerant especialment la legitimació de la persona reclamant i la finalitat de l’accés que reclama. La 
finalitat i la justificació de l’excepció al règim de transparència dels procediments contractuals de la 
informació que tingui la consideració de confidencial és evitar que els competidors puguin obtenir 
il·legítimament, per aquesta via, una millor posició competitiva, finalitat que no és aplicable al cas 
considerant que l’accés no el demana un licitador o una empresa que pugui ser, en un procediment 
futur, competidora de l’empresa al·legant. L’òrgan contactant no està vinculat ni obligat a secret per la 
sola declaració de confidencialitat al·legada pel licitador, sinó que li correspon revisar-ne l’adequació. 
Tenint en compte que el deure de secret dels òrgans contractants en relació amb la informació 
declarada confidencial en el moment de l’oferta regulat a l’article 133 LCSP s’estableix “sens perjudici 
de la legislació vigent en matèria de dret d’accés a la informació pública”, no es pot oposar el deure de 
reserva amb caràcter absolut i excloent a l’accés, sense ponderar casuísticament que el dret de 
confidencialitat del contractista hagi de prevaldre sobre el dret d’accés a la informació. Considerant 
que l’empresa afectada ha formalitzat l’oposició a l’accés durant el procediment, el CCM demorarà 
l’accés a la informació reclamada i estimada fins al moment de la fermesa d’aquesta Resolució. 

Paraules clau: Consell Comarcal. Representant dels treballadors. Contractes. Reclamació contra 
estimació parcial. Límits. Confidencialitat. Secret comercial. Trasllat. Al·legacions. Oposició de tercers 
afectats. Suspensió de l’execució. 

Ponent: Elisabet Samarra i Gallego 

Antecedents 

1. El 26 de març de 2018 entra a la GAIP la Reclamació 95/2018, presentada en representació d'un 
representant legal de les persones treballadores de l'empresa TGV Residus del Maresme SL 
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(RESMAR) contra el Consell Comarcal del Maresme (CCM), en relació amb la informació 
indicada a l’antecedent següent. La persona reclamant sol·licita el procediment de mediació 
previst a l’article 42 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern (LTAIPBG) i regulat pels articles 36 a 41 del Reglament de la 
GAIP, aprovat pel Decret 111/2017, de 18 de juliol (RGAIP). 

2. El 4 de desembre de 2017 la persona reclamant, actuant en nom del representant legal de les 
persones treballadores de l'empresa TGV Residus del Maresme SL (RESMAR), demana a la 
Direcció d'aquesta empresa la documentació següent: l'oferta guanyadora per a la selecció d'un 

soci privat per tal de procedir a la constitució d'una societat d'economia mixta, 49% de capital 

comarcal i 51 % de capital privat, destinada a la implantació i gestió d'un nou servei delegat de 

recollida de residus municipals, gestió de deixalleries fixes i mòbils i la prestació dels serveis 

accessoris de neteja viària i neteja de platges als municipis de la comarca del Maresme que hagin 

delegat aquests serveis, així com les futures incorporacions al dit servei”. S’aclareix en el mateix 
escrit que el que es demana com a oferta és el document (contracte entre l'empresa i 
l'Administració) on es regulen aspectes que poden tenir incidència en el personal adscrit al servei 
(condicions salarials, formació, prevenció de riscos, modalitats de contractació, organització dels 
serveis, maquinària, etc.), tant en el personal subrogat, com en el de nova contractació, al qual 
representa la persona reclamant. La petició d’informació es demana a l’empara de l’article 64 de 
l’Estatut dels Treballadors i amb la finalitat de realitzar les tasques pròpies com a representant 
legal dels treballadors de l’empresa RESMAR.  

3. El 21 de desembre de 2017 la persona reclamant, després d'invocar l'LTAIPBG, adreça al Consell 
Comarcal del Maresme (CCM) una sol·licitud de la mateixa informació que prèviament havia 
demanat a l’empresa (antecedent 2): l’oferta guanyadora en el concurs públic realitzat per a la 
selecció d’un soci privat per tal de procedir a la constitució d’una societat d’economia mixta 
participada per capital comarcal en un 49%, destinada al servei de recollida de residus municipals 
i neteja de platges als municipis que hagin delegat la gestió d’aquests serveis en el CCM, 
adjudicat a l'empresa RESMAR. La reclamació es considera formulada contra la desestimació 
parcial d’aquesta sol·licitud. 

4. El 29 de gener de 2018, el CCM va aprovar el Decret 2918/40 que resolia prorrogar en quinze 
dies el termini per resoldre la sol·licitud d'informació indicada a l'antecedent anterior, en atenció al 
volum i complexitat de la documentació demanada. En aquesta resolució es fa esment a que 
s’hauria fet prèviament el trasllat de la sol·licitud a l'empresa afectada, CESPA, donant-li deu dies 
perquè pugui fer al·legacions, i conseqüent suspensió del termini per resoldre, en aplicació del 
previst per l'article 31 LTAIPBG; també es fa referència a què CESPA hauria presentat amb data 
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10 de gener un escrit invocant la confidencialitat que limitaria l’accés a part de la informació de 
l’oferta reclamada (que no s’hi detalla).  

5. El 7 de febrer de 2018, el CCM mitjançant el Decret 63/2018, va resoldre estimar parcialment les 
al·legacions formulades per CESPA i la va requerir a motivar quins aspectes de l’apartat 1.3 de la 
seva plica eren secrets, així com quina part de la documentació de la plica corresponent als 
criteris avaluables de forma automàtica (els preus) havien de tenir la condició de secrets. Amb 
data 15 de febrer l’Ajuntament va rebre l’aclariment de l’empresa CESPA motivant el caràcter 
confidencial de l’apartat 1.3 de la seva plica. 

6. El 21 de febrer de 2018 el CCM resol estimar parcialment la sol·licitud d'informació indicada a 
l'antecedent 2. La informació en relació amb la qual es desestima l’accés, acceptant les 
al·legacions en contra presentades per CESPA, és la següent, inclosa al sobre 2 de la plica 
("criteris avaluables mitjançant judici de valor"):  

a. Document 1: Pla de negoci de la societat 

 apartats 1.1 (Programa comercial) 

 apartat 1.2 (Imputació de costos)  

 apartat 1.3 (Pla d'inversions)  

b.  Document 3: Solució tècnica: 

 apartat 3.1 (Estudi territorial) 

 apartat 3.4 (Deixalleries) 

 apartat 3.6 (Criteris d'homogeneïtzació dels serveis) 

c.  Document 4: Pla d’explotació: 

 Apartat 4.1 (Pla d'explotació) 

 Apartat 4.2 (Gestió de la informació) 

 Apartat 4.3(Sistema de comunicació) 

7. El 28 de febrer de 2018 el CCM lliura a la persona reclamant la informació estimada, en format 
electrònic. 

8. La Reclamació 95/2018, presentada el 15 de març de 2018, assenyala que només se li ha facilitat 
part de la informació sol·licitada, i no afegeix cap motivació o justificació addicional.  

9. El 27 de març de 2018 la GAIP comunica la Reclamació 95/2018 al CCM i li requereix que, dins 
del termini de quinze dies establert per l’article 33.4 RGAIP, li trameti un informe sobre ella, així 
com també còpia de l’expedient de la sol·licitud d’informació de la que deriva i, en general, dels 
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antecedents que puguin ser rellevants per resoldre la Reclamació. També li demana que designi 
la persona que ha de representar el CCM en el procediment de mediació demanat per la persona 
reclamant. 

10. El 10 d’abril de 2018 la GAIP sol·licita a la persona reclamant que motivi quina és la finalitat de 
l’accés que es reclama, a fi de poder ponderar adequadament si ha de prevaldre el seu dret 
d’accés sobre el dret de l’empresa adjudicatària a la confidencialitat de la informació que se n’ha 
exclòs, i la persona reclamant ho justifica així: “saber fins a quin punt pot afectar als treballadors i 

treballadores subrogats per a realitzar aquest servei, ja que és evident que depenent del que en 

l’oferta guanyadora d’aquest contracte s’hagi acordat, es poden incomplir certes obligacions 

legals envers les persones treballadores” i afegeix que “hi ha un apartat de la informació no 

entregada que només per el seu títol, és amb l’únic que amb puc basar, crec que pot afectar 

directament als treballadors i treballadores: 3.6 CRITERIS D’HOMOGENEÏTZACIÓ DELS 

SERVEIS. 4.1 PLA EXPLOTACIÓ”

11. El 12 d’abril de 2018, la GAIP va trametre a l’empresa CESPA la Reclamació 095/2018 per tal de 
saber si, en qualitat de tercer afectat en els seus interessos i part en el procediment de sol·licitud, 
estaria interessada en participar en el procediment de mediació. En la mateixa data, CESPA 
confirma la voluntat de participar en la mediació.  

12. El 19 d’abril de 2018, té entrada a la GAIP l’informe que exposa el posicionament del CCM en 
relació amb l’accés reclamat. L’informe exposa que CESPA hauria al·legat en relació amb la 
informació continguda als criteris avaluables de forma automàtica, que “aquest apartat conté 

informació sobre preus d’equips, que formen part d’acords comercials privats de CESPA amb els 

seus proveïdors. A més, conté informació sobre preus unitaris de servei, propis de CESPA i fruit 

de la seva experiència i coneixement formant part del seu secret tècnic i comercial”. Igualment, 
pel que fa a la part de l’oferta de CESPA avaluable mitjançant criteris subjectes a judici de valor, 
l’empresa hauria declarat confidencials per constituir el know how de l’empresa, els documents i 
apartats següents, amb la justificació que es transcriu: 

a.  Document 1 Pla de negoci  

apartats 1.1 programa comercial: “En aquest apartat es descriu la gestió comercial 

i de desplegament de servei que CESPA desenvoluparà en la gestió de l’empresa 

mixta i està basada en l’experiència i coneixement propi de CESPA. El 

coneixement adquirit per CESPA en la gestió d’empreses mixtes es considera un 

aspecte comercial i que forma part del seu secret tècnic i comercial” 

apartat 1.2 imputació de costos: En aquest apartat es proposa la sistemàtica 

d’imputació de les despeses als Ajuntaments segons els serveis que s’hagin 

delegat. Aquesta sistemàtica està basada en el coneixement i experiència 
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adquirits per CESPA en la gestió d’altres empreses mixtes en les que CESPA 

forma part, i per tant, es consideren aspectes confidencials. 

Apartat 1.3 Pla d’inversions: En aquest apartat es detalla la proposta d’inversions 

per a cadascuna de les fases de desplegament segons el servei justificat i 

dissenyat per CESPA. CESPA considera que les dades d’aquest capítol son 

confidencials i que formen part del seu secret tècnic i comercial. 

b. Document 3 Solució tècnica: 

Apartat 3.1 estudi territorial, 3.4 Deixalleries: Aquest apartat conté l’estudi 

territorial de la Comarca del Maresme i de les seves deixalleries amb la 

consideració de la situació actual i les solucions proposades. CESPA considera 

que les dades aportades en les solucions proposades són confidencials ja que 

estan basades en el coneixement i l’experiència de CESPA en la comarca del 

Maresme i en altres empreses mixtes. 

Apartat 3.6 Criteris d’homogeneïtzació dels serveis: És objecte d’aquest document 

presentar els criteris d’homogeneització dels serveis i les polítiques de 

racionalització de costos que es duran a terme i que seran la base per a la gestió 

de la Societat. Aquesta proposta està basada en el coneixement i experiència 

adquirits per CESPA en la gestió d’altres empreses mixtes en les que CESPA 

forma part i, per tant, es consideren aspectes confidencials. 

c. Document 4 Pla d’explotació: 

Apartat 4.1 Pla d’explotació: Aquests apartats inclouen informació sobre els 

rendiments de CESPA que formen part del seu coneixement tècnic i la seva 

experiència, i es consideren confidencials. 

Apartat 4.2 gestió de la informació i apartat 4.3 sistemes de comunicació: Aquests 

apartats inclouen informació sobre els sistemes i software propis incorporats al 

contracte. CESPA considera que les dades d’aquest capítol són confidencials i 

que formen part del seu secret tècnic i comercial” 

Un informe encarregat per l’Ajuntament a un assessor extern en matèria de contractació, que 
consta a l’expedient i en el què es basa la seva Resolució, considera que els preus unitaris no 
poden ser considerats confidencials, atès que van ser objecte de lectura en sessió públics, i pel 
que fa Pla d’Inversions, considera que l’empresa no ha motivat suficientment la seva 
confidencialitat. A la vista d’això, el CCM va traslladar a CESPA la necessitat que motivés més el 
caràcter confidencial del Pla d’Inversions, i l’empresa ho va fer en aquests termes “el Pla 

d’Inversions de CESPA és fruit dels Acords Marcs que l’empresa disposa amb els diferents 

proveïdors de maquinària i vehicles i que s’han anat aconseguint gràcies a l’esforç i treball del 

departament comercial de l’empresa. Aquests acords es poden alterar en cas que la competència 

sigui coneixedora dels preus dels vehicles i maquinària i, per tant, perjudicar la relació entre 
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CESPA i els proveïdors.” L’informe jurídic de l’Ajuntament fa un seguit de consideracions 
normatives i jurisprudencials sobre els requisits que han de concórrer per considerar confidencial 
informació contractual, entre els quals, l’interès objectiu de naturalesa econòmica basat en què la 
revelació de la informació debiliti la competitivitat i la posició de l’empresa que invoca la 
confidencialitat respecte de les competidores o li causi un dany econòmic, i assenyala també que 
la Directiva 2016/943 del Parlament i del Consell, de 8 de juny de 2016, en el seu article 5, preveu 
que es pugui exceptuar l’empara dels secrets industrials o comercials quan concorrin altres 
interessos legítims, com el de la transparència o el dret d’accés a la informació, però fa constar 
que, tanmateix, aquesta normativa europea no ha estat encara transposada a dret intern, i per 
això, conclou “davant d’aquesta disjuntiva, i a manca d’un millor criteri, el president del Consell 

Comarcal va optar per donar per bona la motivació del caràcter confidencial de part de la plica 

presentada per CEPSA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA 

(document 22) i denegar l’accés d’aquesta a l’interessat de conformitat amb els documents que 

obren en l’expedient”. L’informe s’acompanya de l’expedient complet relatiu a la sol·licitud d’accés 
a la informació pública tramitada pel CCM i del Decret del President número 2018/182, de data 18 
d’abril de 2018, mitjançant el qual s’identifica a la persona jurídica afectada per l’accés reclamat, 
a la persona responsable de la tramitació d’aquesta reclamació i d’executar la resolució de la 
GAIP que posi fi al procediment, així com a les persones que representaran al CCM en el 
procediment de mediació.  

13. El 29 de maig té lloc a la seu d’aquesta Comissió la sessió de mediació celebrada entre la 
representació del CCM, la representació de CEPSA com a empresa afectada per l’accés a la 
informació, i la persona reclamant. Davant la impossibilitat d’assolir un acord entre les parts, el 
vocal mediador va signar un acte de finalització del procediment de mediació, que suposa la 
continuació de la tramitació d’aquesta reclamació pel procediment ordinari amb resolució.  

Fonaments jurídics 

1. Competència de la GAIP i admissibilitat de la reclamació 

L’article 39.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern (LTAIPBG) estableix que les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la 
informació pública poden ser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant de la GAIP.  

L’objecte de la reclamació és informació pública, de conformitat amb la definició que en fa l’article 2.b) 
LTAIPBG.
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La reclamació reuneix els requisits formals establerts per l’LTAIPBG i pel Decret 111/2017, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública (RGAIP) i, per tant, és admissible a tràmit. 

2. Manca d’acord assolit en el procediment de mediació 

La persona reclamant va optar perquè se seguís en la tramitació de la reclamació el procediment de 
mediació previst a l’article 42.2 LATIPBG i els articles 36 a 41 RGAIP. 

Considerant que la reclamació es presenta contra l’estimació parcial de la sol·licitud i que la 
desestimació de part de la informació es justifica per part del CCM en les al·legacions en contra 
presentades per l’empresa afectada per l’accés, la GAIP va convidar CESPA a participar en la 
mediació, d’acord amb l’article 42.3 LTAIPBG.  

La sessió de mediació celebrada a la GAIP amb tres representants de l’empresa CESPA, tres 
representants del CCM i la part reclamant, el 29 de maig de 2018, no va permetre albirar la possibilitat 
de finalitzar el procediment amb acord unànime de les parts, considerant que els representants de 
l’empresa es van refermar en la seva oposició a l’accés, al·legant que no contenia cap tipus de 
previsió que afectés al personal de l’empresa representada per la persona reclamant i que es tractava 
d’informació afectada per la confidencialitat invocada, i que la persona reclamant no es va donar per 
satisfeta amb això i va insistir en accedir a la informació. 

D’acord amb l’article 37.5 RGAIP, la persona mediadora, a la vista de la inamobilitat de les posicions 
enfrontades que feia impossible assolir un acord unànime, va donar per acabada la mediació 
informant a les parts de l’inici del procediment de resolució, d’acord amb l’article 42.6 LTAIPBG i 
I'Apartat 15.d del Manual de mediació de la GAIP. 

3. Sobre la confidencialitat de l’oferta i el dret d’accés a la informació 

L’avaluació del dret d’accés que es reclama s’ha de fer aplicant l’LTAIPBG, per bé que per donar 
contingut a la confidencialitat al·legada per l’empresa, o al deure de secret de l’òrgan de contractació 
oposat pel CCM, en tant que límits a l’accés regulats al seu article 21, caldrà acudir a la legislació de 
contractes del sector públic que l’estableix, i encara a la jurisprudència i el dret europeu. 

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) regula al seu article 133 el 
deure reserva dels òrgans de contractació en relació amb la informació que els licitadors, en el 
moment de presentar la seva oferta, hagin designat com a confidencial. Aquesta disposició s’emmarca 
en la regulació de les condicions de publicitat i transparència del procediment d’adjudicació de 
contractes i està concebuda com una excepció a la publicitat del procediment, tot preveient-se 
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explícitament que en cap cas es pot declarar confidencialitat de la totalitat de l’oferta ni es pot impedir 
“la divulgació pública de parts no confidencials dels contractes subscrits, com ara, si s’escau, la 

liquidació, els terminis finals d’execució de l’obra, les empreses amb les quals s’ha contractat i 

subcontractat, i, en tot cas, les parts essencials de l’oferta i les modificacions posteriors del contracte”.

Certament, l’LCSP, en vigor només des de fa dos mesos, no era aplicable als contractes licitats i 
adjudicats anteriorment , però tanmateix és cert que, als efectes del que aquí interessa (quina 
informació pot considerar-se confidencial i quin és l’efecte que sobre l’accés pot tenir la declaració de 
confidencialitat del licitador en el moment de fer l’oferta) la legislació no presenta canvis substancials. 
La confidencialitat de les ofertes per als contractes subscrits abans de l’entrada en vigor de l’LCSP, el 
9 de març de 2018, es trobava regulada a l’article 140.1 del Text Refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat pel Decret legislatiu 3/2011, d’11 de novembre (TRLCSP) i abans encara en 
l’article 124.1 de la Llei 30/2007, de 20 d’octubre de contractes del sector públic, que l’informe del 
CCM assenyala com a llei aplicable al contracte sobre el qual es demana tenir accés, és de suposar 
que per ser la vigent en el moment de fer-se la licitació. En aquestes regulacions es preveia que, “sens

perjudici de la publicitat de l’adjudicació i la informació que s’ha de donar als candidats i als licitadors, 

els òrgans de contractació no poden divulgar la informació facilitada pels empresaris que aquests 

hagin designat com a confidencial; aquest caràcter afecta, en particular, els secrets tècnics o 

comercials i els aspectes confidencials de les ofertes”.

L’LCSP introdueix dues modificacions significatives a aquesta regulació: d’una banda, afegeix a la 
informació que fins aleshores estava afectada per la confidencialitat (secrets tècnics i comercials i 
aspectes confidencials de les ofertes) una tercera categoria genèrica: “qualsevol altra informació amb 

un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de 

licitació o en altres de posteriors”. Aquesta incorporació assenyala clarament quina és la veritable 
finalitat del precepte: evitar que el dret d’accés a informació sobre procediments contractuals pugui ser 
utilitzat per conèixer secrets comercials o industrials o apropiar-se indegudament del know how dels 
competidors, falsejant així les condicions de lliure competència, bé en el mateix procediment o en un 
de futur. En tot cas, aquesta ampliació dels aspectes que poden considerar-se secrets que conté 
l’LCSP no seria aplicable a la declaració de confidencialitat feta en el moment de la licitació, si com 
sembla aquesta llei no era aleshores vigent.  

La segona innovació de l’LCSP la trobem en l’inici de l’article, quan es disposa que aquest deure de 
reserva dels òrgans de contractació en relació amb la informació declarada confidencial pels licitadors 
en el moment de presentar l’oferta s’estableix “sens perjudici del que disposa la legislació vigent en 

matèria d’accés a la informació pública”. Aquesta previsió suposa la transposició de l'article 21.1 de la 
Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 i resulta, a més, 
obligada arran de la incorporació al dret intern de la legislació reguladora de la transparència, accés a 
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la informació pública i bon govern, i és aplicable i ha de ser tinguda en compte en aquesta Resolució, 
ja que es projecta no sobre la declaració de confidencialitat del procediment contractual anterior, sinó 
sobre el dret d’accés que ara s’avalua. Per tant, per expressa previsió de la legislació de contractes 
del sector públic vigent, el règim d’accés a la informació declarada confidencial per un licitador s’ha de 
regir per l’LTAIPBG en casos, com aquest, en què el dret d’accés no s’exerceix per un licitador en el 
marc d’un procediment obert de contractació. Caldrà veure, doncs, si el secret comercial o la 
confidencialitat declarada per l’empresa en relació amb la seva oferta pot actuar com a límit a l’exercici 
del dret d’accés a la informació d’acord amb la seva pròpia regulació, l’LTAIPBG. 

L’LTAIPBG preveu en el seu article 21.1.c l’eventual limitació del dret d’accés a informació afectada 
pel secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública (en aquest cas, 
el de contractació), condicionat a que el secret o la confidencialitat estiguin expressament establerts 
per una norma amb rang de llei, que en aquest cas seria la legislació reguladora de la contractació 
pública (concretament, el CCM afirma que és aplicable al contracte l’oferta del qual es reclama la Llei 
39/2007, de contractes del sector públic, en el seu article 124.1). També podria resultar aplicable al 
cas el límit derivat de la propietat industrial (art. 21.1.g LTAIPBG), lligat al concepte de secret industrial 
de caràcter tècnic o tecnològic, o a desenvolupaments propis que siguin fruit de la recerca i la 
innovació realitzada per l’empresa. Caldrà comprovar si concorren en aquest cas.  

Per a que una informació es pugui considerar “secret comercial”, cal que reuneixi els requisits (tots 
ells, i no només algun) que s’establien ja a l’Acord sobre les Aspectes dels Drets de Propietat 
Intel·lectual relacionats amb el Comerç (ADPIC), adoptat en el marc de l’Organització Mundial del 
Comerç (OMC), en el seu article 39 (requisits que han estat recollits literalment a l’article 2.1 de la
Directiva (UE) 2016/943, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, relativa a la 
protecció dels coneixements tècnics i la informació empresarial no divulgats (secrets comercials) 
contra la seva obtenció, utilització i revelació il·lícites (en endavant, Directiva 2016/943). L’article 39 de 
l’Acord ADPIC estableix que: “Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la 

información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada 

por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida 

en que dicha información: 

a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de 

sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los 

círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y 

b) tenga un valor comercial por ser secreta, y 

c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas 

por la persona que legítimamente la controla”
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Per bé que la Directiva 2016/943 no estigui encara transposada, com objecta el CCM, tot i que la data 
final per a l’obligada transposició hauria finalitzat el 9 de juny passat (s’està tramitant al Congrés dels 
Diputats el Projecte de llei de secrets empresarials, BOE 23-1, sèrie A, d’1 de juny de 2018, núm. de 
tramitació 121/000023) el cert és que la jurisprudència europea i interna és clara en acceptar la 
necessitat que concorrin aquests requisits i que siguin adequadament justificats per part de l’empresa. 
Així ho ha declarat reiteradament el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, entre 
d’altres, en la Resolució 196/2016, d’11 de març de 2016, que establia que els requisits per a qualificar 
de confidencial la documentació presentada eren: “a) que comporte una ventaja competitiva para la 

empresa, b) que se trate de una información verdaderamente reservada, es decir, desconocida por 

terceros, c) que represente un valor estratégico para la empresa y pueda afectar a su competencia en 

el mercado y d) que no se produzca una merma en los intereses que se quieren garantizar con los 

principios de publicidad y de transparencia”. Més recentment encara, la Resolució 58/2018, de 19 de 
gener de 2018 (Recurs 1324/2017) del mateix Tribunal, establia que “para que puedan ser 

sacrificados el principio de transparencia y el derecho de defensa de los licitadores a favor del deber 

de confidencialidad configurado con arreglo al artículo 140 TRLCSP [regulat ara a l’article 133 LCSP]

es necesario que los licitadores que invocan tal deber justifiquen suficientemente que la 

documentación aportada es verdaderamente confidencial, justificación que debe ser revisada por el 

propio órgano de contratación, que es el competente para decidir si efectivamente concurre dicho 

carácter, sin que en ningún caso pueda invocarse la misma de forma general a toda la documentación 

que constituye la oferta del licitador.

Doncs bé, en aquest cas no queda justificat ni en les al·legacions per part de l’empresa ni en la 
resolució del CCM, que en la informació que es declara confidencial o afectada per secret comercial hi 
concorri cap dels requisits necessaris per poder qualificar-la com a tal. 

D’altra banda, cal tenir en compte que l’LTAIPBG no preveu específicament com a límit al dret d’accés 
el relatiu a la protecció dels interessos econòmics i comercials establert per l'article 14.1.h de la Llei 
estatal bàsica 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern (LTAIPBGE), si bé podria tenir eficàcia directa davant les administracions catalanes si 
l'invoquen persones jurídiques privades, en tant que dret declarat a favor seu per l'ordenament bàsic 
estatal, com ha argumentat la GAIP a la Resolució de 28 de setembre de 2016, sobre la Reclamació 
119/2016 (FJ 5), al Dictamen 1/2016 (FJ 2) i, més recentment, a la Resolució 153/2017, de 26 de 
juliol. En tot cas, cal tenir present que correspon també a l’empresa afectada que s’oposa a l’accés 
justificar adequadament i suficientment el dany que infligiria l’accés als seus interessos empresarials o 
a la seva estratègia comercial, i que ha d’aplicar amb caràcter restrictiu aquest concepte. Així ho 
estableix la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 13 de gener de 2017 (Assumpte 
T-189/14 ECLI:EU:T:2017:4) determinant que per a aplicar una excepció al règim d’accés públic als 
documents previst al Reglament 1049/2001, de 30 de maig, sobre l'accés del públic als documents de 
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la Comissió, del Parlament i del Consell Europeu, i concretament, per aplicar l’excepció relativa a la 
protecció dels interessos comercials de les persones jurídiques, "resulta necesario demostrar que los 

documentos controvertidos contienen elementos que pueden, con su divulgación, perjudicar a los 

intereses comerciales de una persona jurídica " i que correspon a l’empresa que vol excloure de 
l’accés la informació "indicar en qué revestían dichos datos un carácter confidencial". Doncs bé, en 
aquest cas no queda justificat, ni tan sols mínimament, per part de l’empresa que s’oposa a l’accés, 
quin seria el dany en els seus interessos comercials que li ocasionaria l’accés que es reclama. 

Finalment, l’informe de l’Ajuntament apunta cap al límit regulat a l’article 21.1.g relatiu al secret 
professional, considerant que l’article 133 LCSP els imposa, com a òrgan de contractació, l’obligació 
de no divulgar la informació que hagi estat declarada com a confidencial per l’empresa en el moment 
de formalitzar la seva oferta, i fins i tot el CCM fa referència a la tipificació com a delicte de la revelació 
de secrets regulada als articles 199 a 210 del Codi Penal (Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre). 
No es fa cap referència, tanmateix, ni per part de l’empresa ni per part del CCM, a que s’acompleixi 
amb el requisit que la declaració de confidencialitat de tots els documents que ara es vol excloure de 
l’accés s’hagués fet en el moment de l’oferta, ja que no resultaria acceptable que la declaració de 
confidencialitat inicialment formulada s’ampliés ara, arran de la sol·licitud, a documentació que 
aleshores no va ser declarada confidencial. En tot cas, cal recordar que la declaració de 
confidencialitat de l’empresa no és vinculant per a l’òrgan de contractació administratiu, tal i com ja va 
establir la Junta Consultiva de Contractació Administrativa l’any 2013, en l'Informe 11/2013, de 26 de 
juliol, en dir que "l'òrgan de contractació pot decidir, després de fer la valoració corresponent, que 

difondre determinada informació pot perjudicar els interessos legítims de l'empresa adjudicatària o de 

la competència lleial entre les empreses; però també pot considerar que no existeixen motius 

suficients per protegir una determinada informació", criteri ratificat en informes posteriors i recollit en la 
“Guia per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes de serveis 
subjectes a regulació harmonitzada –procediment obert– (actualitzada a juliol de 2017)" de la 
Secretaria Tècnica de la Junta esmentada, afirmant que "correspon a l'òrgan de contractació valorar, 

davant d'una sol·licitud d'accés o vista de determinada documentació, si la qualificació de confidencial 

és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia 

audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades". Per tant, l`òrgan contactant no està 
vinculat ni obligat a secret per la sola declaració de confidencialitat al·legada pel licitador, sinó que li 
correspon revisar-la d’acord amb els requisits esmentats anteriorment; a més, tenint en compte que el 
deure de secret regulat a l’article 133 LCSP s’estableix “sens perjudici de la legislació vigent en 

matèria de dret d’accés a la informació pública”, tampoc no el pot oposar amb caràcter absolut i 
excloent a l’accés a aquesta informació sense ponderar casuísticament i motivar raonadament que el 
dret de confidencialitat del contractista hagi de prevaldre sobre el dret d’accés a la informació. 
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Cal recordar, en aquest sentit, que la relació de límits de l’article 21 LTAIPBG, a l’igual que la que fa 
l’article 14 LTAIPBGE, no suposa un catàleg de matèries excloses automàticament del cabal 
d’informació pública a la què es pot accedir, sinó que es configura com una relació d’interessos o drets 
la protecció dels quals, eventualment, pot limitar totalment o parcialment el dret d’accés en la mesura 
en què el coneixement o la divulgació de la informació els perjudiqui i es consideri que mereixen millor 
protecció. Per ponderar la seva eventual aplicació al cas concret, cal avaluar el dany que l’accés 
infligiria a aquest interès protegit pel límit (la confidencialitat o la protecció del secret comercial, com a 
mecanisme per preservar els interessos econòmics de l’empresa i evitar que resulti perjudicada o que 
es pugui falsejar la lliure competència en futurs procediments), i considerar si existeix un interès públic 
en la divulgació de la informació que hagi de prevaldre, considerant la rellevància de la informació per 
a la finalitat genèrica de la transparència (el retiment de comptes i el control de la gestió pública i dels 
procediments contractuals) i particularment per a la finalitat que motiva l’exercici del dret d’accés, si es 
coneix (en aquest cas, l’exercici de les funcions de representant legal de les persones treballadores de 
l’empresa, en què la persona reclamant fonamenta el dret a conèixer si les condicions de l’oferta de 
l’empresa contractada com a partner pel CCM per configurar l’empresa pública prestadora dels serveis 
de neteja pot afectar les condicions de treball del personal que hi queda subrogat). D’acord amb això, 
l’Administració reclamada, i aquesta Comissió en revisió dels seus actes, té l’obligació de ponderar 
casuísticament l’aplicació dels límits anteriors i justificar els motius pels quals els aplica (art. 20.3 
LTAIPBG) en la resolució que adopti, interpretant-los sempre restrictivament en benefici del dret 
d’accés (art. 20.2 LTAIPBG), aplicant-los de manera proporcional a l’objecte i la finalitat de la protecció 
de la confidencialitat (evitar una alteració fraudulenta de la lliure competència i un perjudici en la 
posició de competidora de l’empresa afectada en futurs procediments) i tenint en compte l’eventual 
concurrència d’un interès públic superior que pugui justificar l’accés (art. 22.1 LTAIPBG), com l’exercici 
de l’activitat sindical i la defensa dels drets de les persones treballadores. 

En el cas que ens ocupa, el cert és que l’empresa no ha justificat adequadament i suficientment la 
condició de secret tècnic i comercial que invoca en relació amb determinada informació (apartats 1.3, 
4.2 i 4.3). Tampoc es pot considerar que la lacònica afirmació que es fa sistemàticament en relació 
amb la resta d’apartats de que és informació basada en el coneixement i experiència adquirida per 
l’empresa, suposi una justificació vàlida de la confidencialitat que se li atribueix. I menys encara que 
s’hagi acreditat mínimament quin és el perjudici en els seus interessos econòmics que es pugui 
derivar de l’accés del representant legal de les persones treballadores al contingut de l’oferta. 
Igualment, el CCM no ha ponderat adequadament al cas la concurrència dels límits al·legats, 
considerant especialment la legitimació de la persona reclamant i la finalitat de l’accés que reclama. 
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4. Sobre la condició de representant legal dels treballadors de la persona reclamant i la finalitat de 

l’accés 

La persona reclamant demana la informació per a l’exercici de les funcions pròpies del representant 
legal dels treballadors, condició que no ha qüestionat ni el CCM ni l’empresa CESPA i que, per tant, es 
dóna per acreditada. D’acord amb aquesta condició, l’article 64 de l’Estatut dels Treballadors (Reial 
decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors) li atribueix un dret d’accés específic i instrumental per a la garantia del seu lliure exercici 
de les funcions de representació i defensa del personal que li corresponen, en relació amb la 
informació relativa a qüestions que puguin afectar el personal, que s’afegeix al dret que li correspon, 
com a ciutadà, d’accedir a la informació pública. Correlativament a aquell dret, l’article 65.3 de l’Estatut 
dels Treballadors li imposa un deure de secret en relació amb la informació que obté de l’empresari en 
exercici de les seves funcions.  

Ni una ni altra cosa semblen haver estat ponderades i avaluades per l’Administració ni per l’empresa 
afectada com correspondria, malgrat que la persona reclamant ha estat clara i reiterativa en justificar 
l’accés en la voluntat estricta de “saber fins a quin punt pot afectar als treballadors i treballadores 

subrogats per a realitzar aquest servei, ja que es evident que depenent del que en la oferta 

guanyadora d’aquest contracte s’hagi acordat es poden incomplir certes obligacions legals envers les 

persones treballadores”, reiterant que “no tinc cap interès en la informació que no tingui que veure 

amb els drets del treballadors i les seves possibles afectacions”, però com que no se li ha permès la 
visualització de l’oferta completa, “no sabré mai si pot o no afectar d’alguna manera als treballadors. 

En concret hi ha un apartat de la informació no entregada que nomes per el seu títol, es amb l´únic 

que amb puc basar, crec que pot afectar directament als treballadors i treballadores: 3.6 CRITERIS 

D´HOMOGENEÏTZACIÓ DELS SERVEIS. 4.1 PLA EXPLOTACIÓ.”

Efectivament, la condició de representant legal de les persones treballadores i la protecció de les 
funcions que li corresponen en exercici del dret fonamental a la llibertat sindical haurien hagut de 
merèixer una especial consideració tant per a l’Administració com per a l’empresa. La Directiva (UE) 
2016/943, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, relativa a la protecció dels 
coneixements tècnics i la informació empresarial no divulgats (secrets comercials) contra la seva 
obtenció, utilització i revelació il·lícita (en endavant, Directiva 2016/943), preveu expressament en el 
considerant 18 que és lícita “la obtención y revelación de secretos comerciales en el marco del 

ejercicio de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores, de conformidad 

con el Derecho de la Unión y del Derecho o las prácticas nacionales, y del ejercicio de la defensa 

colectiva de los intereses de los trabajadores y de los empresarios (...) sin perjuicio de cualquier 

obligación de confidencialidad relativa al secreto comercial o de cualquier restricción relativa a su 

utilización que el Derecho de la Unión o nacional impongan al destinatario o a la persona que obtiene 
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la información”. D’acord amb això, l’article 3.1.c d’aquesta Directiva considera lícita l’obtenció d’un 
secret comercial quan derivi de “el ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de 

los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho de la Unió, y el 

Derecho o las prácticas nacionales” , i així es preveu també transposar-ho a l’article 2.1.c del Projecte 
de Llei de Secrets Empresarials actualment en tràmit al Congrés dels Diputats (121/000012). 

Considerant aquesta habilitació específica de la Directiva i tenint en compte el deure de secret dels 
representants dels treballadors en relació amb la informació que obtinguin en aquesta condició regulat 
al dret intern (art. 65 ET), que impedeix a la persona reclamant fer un ús de la informació fora de 
l’àmbit estricte de l’empresa i per a una finalitat diferent de la defensa dels drets de les persones 
treballadores, no resulta justificat fer prevalent la protecció de la confidencialitat per damunt del seu 
dret d’accés, tenint en compte que de l’accés no se’n pot derivar un dany efectiu als interessos 
econòmics de l’empresa ni a les condicions de lliure competència que protegeix el límit. 

5. Valoració de les al·legacions 

L’empresa afectada per l’accés, CESPA, autora de l’oferta a la qual es demana l’accés, ha estat part 
del procediment de sol·licitud d’accés en haver-li traslladat el CCM la sol·licitud i haver-hi formulat 
al·legacions en contra. Excepte pel que fa al preu unitari, el CCM ha acceptat les al·legacions i ha fet 
seva la declaració de confidencialitat de la resta de la documentació que es relaciona als antecedents, 
que n’ha comportat la desestimació del seu accés.  

En el procediment de reclamació, la GAIP ha garantit igualment la participació de CESPA en el 
procediment de mediació, i la seva oposició a negociar un acord amb la part reclamant va motivar la 
finalització d’aquell procediment i la finalització de la tramitació de la reclamació amb Resolució 
d’aquesta Comissió.  

Les al·legacions oposades a l’accés per l’empresa CESPA invoquen, en uns casos, “secret tècnic i 

comercial”, sense precisar ni tan sols mínimament quines dades concretes podrien tenir aquesta 
consideració d’acord amb el requisits establerts per l’article 2 de la Directiva 2016/943. El segon motiu 
en què l’empresa al·legant justifica la condició de confidencialitat és el fet que la informació aportada 
en l’oferta està basada en el seu coneixement tècnic i la seva experiència, cosa que tampoc justifica 
adequadament que no sigui informació coneguda o accessible per part de persones introduïdes en els 
cercles en què s’utilitza aquesta informació, ni que tingui un valor comercial precisament per ser 
secreta, tal i com requereix aquell article.  

Cal diferenciar entre el que és informació relacionada amb l’activitat de l’empresa i amb el 
coneixement que té del sector, del servei o del negoci al qual es dedica, d’allò que pot ser considerat 
com a secret comercial o informació confidencial. La citada Sentència del Tribunal General 
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ECLI:EU:T:2017:4, de 13 de gener de 2017 ho estableix clarament en dir que: “para justificar la 

denegación de acceso a un documento, no basta, en principio, que ese documento se refiera a una 

actividad o un interés comercial mencionados en el artículo 4 del Reglamento n.º 1049/2001, y la 

institución de que se trata deberá también explicar en qué modo el acceso a ese documento podría 

perjudicar de manera concreta y efectiva a un interés previsto en ese artículo (sentencias de 28 de 

junio de 2012, Comisión/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, EU:C:2012:393, apartado 116; de 28 de 

junio de 2012, Comisión/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, apartado 57, y de 27 de 

febrero de 2014, Comisión/EnBW, C-365/12 P, EU:C:2014:112, apartado 64). Por lo que respecta al 

concepto de intereses comerciales, según la jurisprudencia toda la información relativa a una sociedad 

y a sus relaciones de negocios no puede considerarse digna de la protección que debe garantizarse a 

los intereses comerciales con arreglo al artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.º 

1049/2001, si no se quiere frustrar la aplicación del principio general consistente en conceder al 

público el acceso más amplio posible a los documentos en poder de las instituciones (sentencias de 

15 de diciembre de 2011, CDC Hydrogene Peroxide/Comisión, T-437/08, EU:T:2011:752, apartado 44, 

y de 9 de septiembre de 2014, MasterCard y otros/Comisión, T-516/11, no publicada, EU:T:2014:759, 

apartado 81).” 

Tal i com s’apunta al FJ 3, les al·legacions de l’empresa no acompleixen amb aquesta obligació de 
concretar quina informació és secreta i justificar-ho, ni tampoc motiva el perjudici que li causaria en el 
seus interessos econòmics o en la seva posició competitiva l’accés a l’oferta presentada que es 
reclama, considerant que el demana un representant legal de les persones treballadores. En aquest 
sentit, cal reiterar novament que la finalitat i la justificació d’aquesta excepció al règim de 
transparència dels procediments contractuals és evitar que els competidors puguin obtenir 
il·legítimament, per aquesta via, una millor posició competitiva, finalitat que no és aplicable al cas, 
considerant que l’accés no el demana un licitador o una empresa que pugui ser, en un procediment 
futur, competidora de l’al·legant.  

Aquesta Comissió considera, a més, que ha de ser apreciat l’interès públic en l’accés que es reclama 
no solament en termes de garantia de la transparència sinó especialment en termes de protecció de la 
llibertat sindical i garantia del dret d’accés a la informació que pugui tenir impacte en les condicions 
laborals. En aquest sentit, és destacable que les al·legacions de l’empresa no hagin fet ni tan sols un 
esment per aclarir si la informació que és pretén excloure de l’accés pot tenir o té impacte en les 
condicions de prestació de servei, tal i com demana la persona reclamant. A la sessió de mediació es 
va negar genèricament aquest extrem, però de la consulta de l’expedient al què ha tingut accés 
aquesta Comissió se’n desprèn que, efectivament, en algun dels documents existeixen referències al 
règim horari o de jornada, la dotació dels equips o altres elements que poden tenir interès per a la 
persona reclamant, i que no es justifica que puguin ser considerat com a secret comercial ni 
informació confidencial.  



16 
 

Per les raons exposades, es desestimen les al·legacions formulades per CESPA. 

6. Estimació del dret, format de l’accés i ajornament del lliurament de la informació reclamada 

En base a les consideracions fetes als FJ anteriors, és procedent estimar el dret de la persona 
reclamant a obtenir l’accés a la informació reclamada, és a dir, a la part de la documentació de l’oferta 
de CESPA que li va ser desestimada per la Resolució del CCM. 

L’accés es realitzarà amb vista dels documents, per a la qual cosa el CCM haurà de facilitar a la 
persona reclamant la consulta presencial de l’expedient relatiu a l’oferta de CESPA objecte de 
reclamació, i la persona reclamant ha de tenir present que no en pot fer difusió externa ni donar-li un 
ús diferent a la defensa dels drets i interessos del personal davant de l’empresari, pròpia de la seva 
condició de representant legal de les persones treballadores.  

Tanmateix, tenint en compte que, d’acord amb l’article 47.2 de l’RGAIP, “si en el procediment de 

resolució hi ha hagut l’oposició de terceres persones, l’accés a la informació només es pot fer efectiu 

una vegada ha transcorregut el termini per a interposar recurs contenciós administratiu sense que 

s’hagi formalitzat o, en cas que s’hagi presentat aquest recurs, si no s’ha acompanyat de petició de 

mesures cautelars de suspensió o s’ha resolt aquest incident mantenint l’executivitat de l’acord o la 

resolució”, el CCM demorarà l’accés material a la informació reclamada i estimada fins al moment de 
la fermesa d’aquesta Resolució. 

L’empresa CESPA haurà de comunicar puntualment a l’Ajuntament, si escau, la presentació de recurs 
contra aquesta Resolució i la petició de mesures cautelars de suspensió de la seva execució, i la 
decisió que adopti el Tribunal en relació amb aquest incident.  

7. Seguiment de l’execució 

L’article 43.5 LTAIPBG estableix que “l’Administració ha de comunicar a la Comissió les actuacions 

fetes per a executar els acords de mediació i per a donar compliment a les resolucions dictades per la 

Comissió”. Sobre la base d’aquestes comunicacions i de les efectuades per les persones 
interessades, la GAIP ha de fer seguiment del compliment de les seves resolucions, d’acord amb el 
previst pels articles 48 i 49 RGAIP i per l’apartat 30 del seu Manual de reclamació, i pot adoptar les 
mesures que s’hi preveuen en cas d’incompliment.  

L’article 43 LTAIPBG estableix que si l’Administració incompleix l’obligació de facilitar la informació 
dins del termini establert pels acords de mediació o per les resolucions de la GAIP, les persones 
interessades ho poden comunicar a la Comissió perquè aquesta en requereixi el compliment, i que la 
desatenció d’aquest requeriment pot donar lloc a l’exigència de responsabilitats en el marc del règim 
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sancionador previst a la mateixa llei. Concretament, a la vista de la remissió expressa feta a aquest 
precepte per l’article 77.2.b LTAIPBG, la desatenció dels requeriments d’aquesta Comissió constitueix 
una infracció qualificada de molt greu que pot ser sancionada de conformitat amb els articles 81 i 82 
LTAIPBG. Amb aquesta finalitat, l’article 49.2 RGAIP preveu que la Comissió n’informi als òrgans 
competents per ordenar la incoació del procediment sancionador a què fa referència l’article 86 
LTAIPBG.

Així mateix, l’article 25.2.k RGAIP preveu la publicació en el web de la Comissió dels casos que els 
seus requeriments han estat desatesos per l’Administració i que se n’hi faci difusió mentre duri 
l’incompliment. 

8. Publicitat de les resolucions de la GAIP 

L’article 44 LTAIPBG preveu que les resolucions de la GAIP s’han de publicar en el portal de la 
Comissió previst a l’article 25 RGAIP, amb la dissociació prèvia de les dades personals. 

Resolució 

Sobre la base dels antecedents i fonaments jurídics exposats, el Ple de la GAIP, en la sessió de 29 de 
juny de 2018, resol per unanimitat: 

1. Estimar la Reclamació 95/2018 i declarar el dret a accedir amb vista a la documentació inclosa en 
l’oferta feta per CESPA  en el procediment de contractació indicat als antecedents.  

2. Requerir al Consell Comarcal del Maresme a que faciliti la consulta de la informació estimada per 
l’apartat 1 en els deu dies següents a què hagi transcorregut el termini per interposar-hi en contra 
recurs per part de l’empresa afectada que s’ha oposat a l’accés, CESPA. Per tant, tret que 
l’empresa comuniqui al Consell Comarcal del Maresme que ha recorregut la Resolució i n’ha 
demanat cautelarment la suspensió, l’accés s’ha de facilitar a la persona reclamant en el període 
comprès entre els dos mesos i deu dies i els dos mesos i vint dies, a comptar des de la data de 
recepció d’aquesta Resolució per part de l’empresa CESPA.  

3. Requerir al Consell Comarcal del Maresme a que informi puntualment la GAIP de les mesures 
adoptades en compliment d’aquesta Resolució. 

4. Requerir a la persona reclamant que mantingui, sota la seva responsabilitat, el deure de 
confidencialitat respecte de la informació obtinguda que hagi estat així qualificada per l’empresa i 
el CCM, evitant que caigui a mans d’empreses competidores. 
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5. Requerir a CESPA que informi la GAIP sobre la data de recepció de la notificació d’aquesta 
Resolució i, eventualment, sobre la presentació d’un recurs contenciós administratiu contra ella, 
dins dels cinc dies següents a què tinguin lloc. 

6. Convidar la persona reclamant a informar la GAIP de qualsevol incidència que es produeixi amb 
motiu de l’execució d’aquesta Resolució. 

7. Declarar finalitzat el procediment relatiu a la Reclamació 95/2018, notificar aquesta Resolució a 
les parts i a l’empresa afectada que ha comparegut en el procediment i disposar la seva 
publicació al web de la GAIP. 

Barcelona, 29 de juny de 2018 

Elisabet Samarra i Gallego 

Presidenta  

Els terminis donats en aquesta Resolució per lliurar la informació s’han de comptar en dies hàbils (descomptant festius i 
dissabtes) i comencen a partir de l’endemà de la recepció de la seva notificació per l’Administració reclamada.  

L’Administració obligada pot sol·licitar a la GAIP l’ampliació del termini atorgat per fer efectiu el lliurament de la informació.
Aquesta sol·licitud només pot ser admesa a consideració si és notificada a la GAIP abans que fineixi el termini fixat a la 
Resolució, i s’ha de fonamentar en circumstàncies que no hagin pogut ser tingudes en compte per la Comissió abans de dictar 
la seva Resolució. La GAIP únicament atorgarà l’ampliació sol·licitada, després d’informar-ne a la persona reclamant, si 
l’Administració obligada ha justificat de forma precisa i consistent la seva necessitat.  

Si l’Administració obligada no lliura la informació dins del termini establert per aquesta Resolució, la persona reclamant pot 
posar-ho en coneixement de la GAIP, preferentment per correu electrònic adreçat a la GAIP, per tal que la comissió en 
requereixi el compliment. Mentre no s’acompleixi plenament la Resolució, la Comissió difondrà al seu web www.gaip.cat
l’incompliment de l’Administració obligada, d’acord amb l’article 25.2.k RGAIP. 

Si l’Administració desatén el requeriment d’execució que li adreci la GAIP, la Comissió posarà els fets en coneixement de 
l’òrgan competent, d’acord amb allò previst per l’article 86 LTAIPBG, i li sol·licitarà la incoació d’un procediment sancionador per 
infracció molt greu amb relació al dret d’accés a la informació pública, a l’empara de l’article 77.2.b LTAIPBG. 

Tot això sens perjudici que la persona reclamant pugui, considerant que aquesta Resolució és un acte administratiu declaratiu 
de drets que vincula l’Administració, requerir-ne la seva execució davant dels Tribunals, a l’empara de l’article 29.1 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Aquesta acció es pot interposar després que 
hagin transcorregut tres mesos des que la persona afectada ha reclamat formalment i directament a l’Administració el 
compliment d’aquesta Resolució.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tr bunal 
Superior de Justícia de Catalunya en un termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord 
amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 


