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Introducció 

El present treball s’emmarca en l’estudi d’un cas pràctic en el qual un client 

sol·licita els nostres serveis per poder donar resposta a una situació que li es 

perjudicial i que per falta de coneixement tècnic-jurídic, no pot resoldre sense la 

nostra ajuda. 

Per aquest motiu, s’ha elaborat un dictamen jurídic en què fem una recomanació 

al nostre client sobre l’estratègia jurídica a seguir per defensar els seus 

interessos. 

El dictamen parteix d’uns fets que seguidament es detallaran i de la informació 

inicial de que disposem per entrar a valorar el supòsit de fet. Seguidament, es 

concreten les qüestions a resoldre per poder començar en l’anàlisi del cas. A 

mesura que l’anàlisi avança, se’ns plantegen noves qüestions que trobaran 

resposta en l’estudi de la legislació vigent, la jurisprudència i la doctrina 

administrativa. 

Finalment, la informació que és favorable al nostre client es convertirà en 

argument jurídic en la defensa dels seus interessos fins arribar a unes 

conclusions que sintetitzen els punts més importants d’aquest argumentari i que 

finalitzen amb l’emissió d’un dictamen jurídic, és a dir, una recomanació 

jurídicament fonamentada sobre l’estratègia a seguir per aconseguir els objectius 

prèviament marcats. 

En el dictamen, també haurem de considerar la previsible estratègia jurídica que 

emprarà l’altra part en la defensa dels seus interessos. En aquest sentit, serà 

important desenvolupar un contra argument sòlid per tal de marcar l’enfoc del 

tema i d’enriquir el debat durant la defensa del TFM. 
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1. Descripció dels antecedents 

1.1. Fets i dades en els quals es basa el problema 

La Junta de Contratación del Ministerio del Interior (en endavant, «JCMI») 

convoca, mitjançant anuncis publicats al Butlletí Oficial de l’Estat i al Diari 

Oficial de la Unió Europea, la licitació per adjudicar per procediment obert el 

contracte per al «servei de manteniment tècnic integral de les instal·lacions i 

edificis dependents» d’aquest Ministeri, per import de 8.000.000,00 de euros. 

Una de les clàusules del Plec de Clàusules Administratives Particulars regula 

els criteris de valoració de les ofertes o de l’adjudicació i, entre aquests, el 

criteri denominat «Amplitud de l’oferta» que literalment estableix: 

     «Participació en els lots                               Valoració (punts) 

Optar als 7 lots de l’expedient                     10 punts 
Optar a 6 lots de l’expedient                        8,35 punts 
Optar a 5 lots de l’expedient                        6,68 punts 
Optar a 4 lots de l’expedient                        5,01 punts 
Optar a 3 lots de l’expedient                        3,34 punts 
Optar a 2 lots de l’expedient                        1,67 punts 
Optar a 1 lot de l’expedient                          0 punts» 

 

El nostre client és una empresa licitadora que interposa un recurs especial en 

matèria de contractació contra els Plecs per considerar-los anticompetitius. 

Assenyala la recurrent que amb això s’estableix com a criteri d’adjudicació del 

contracte el fet d’optar a un o més del mateix, de tal forma que s’atorga major 

puntuació quan més elevat és el nombre de lots al que es presente l’empresa, i 

estima que aquest criteri d’adjudicació té un efecte restrictiu de la lliure 

concurrència, a més de la seua evident absència de vinculació amb la prestació 

objecte del contracte. Defèn que això és contrari a la regulació jurídica de la 

divisió de l’objecte del contracte en lots efectuada per la Directiva 2014/24/UE 

del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014. 

1.2. Documentació 

1.2.1. Documentació de la qual disposem 

Com que ens trobem en la fase de preparació del contracte, la documentació de 

que hauríem de disposar, en principi, és la que hi consta en l’anunci de licitació, 

que es publica en el Perfil del Contractant de l’òrgan de contractació d’acord amb 

el que preveu l’art. 135 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic (en endavant, «LCSP»). 

Així doncs, hauríem de disposar de la següent documentació: 
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a) Informe justificatiu de necessitat, d’idoneïtat i d’insuficiència de 

mitjans 

Document que justifica la necessitat i la idoneïtat d’iniciar un expedient de 

contractació pública tal i com preveu l’art. 116.1 i 28 LCSP. L’informe ha 

de descriure la necessitat que té l’òrgan d’administració de manera 

objectiva i la idoneïtat que fa que la contractació d’aquest servei sigui la 

solució a la necessitat que té.  

A més a més, en els contractes de serveis, l’òrgan de contractació ha de 

justificar, de manera expressa, per què no pot prestar per ell mateix el 

servei, ja sigui per falta de personal qualificat o de material d’acord amb 

l’art. 116.4f) LCSP.  

b) Certificat d’existència de crèdit  

Document que també hi consta en l’anunci de licitació i d’acord amb el 

que estableix el segon paràgraf de l’art. 116.3 LCSP, acredita l’existència 

de finançament. Aquest certificat justifica que el licitador podrà cobrar el 

seu deute. 

c) Plecs de Clàusules Administratives Particulars  

 

Document on hi consten els acords dels drets i obligacions que assumiran 

les parts, el criteris de solvència i els criteris d’adjudicació del contracte 

d’acord amb el que preveu l’art. 122 LCSP, com ara el criteri «Amplitud de 

l’oferta» que és el que es pretén impugnar.  

d) Plec de prescripcions tècniques 

Document que defineix la qualitat i les condicions en què han de prestar-

se els serveis d’acord amb el que preveu l’art. 124 LCSP. 

e) Document d’incoació de l’expedient de contractació 

Document pel qual l’òrgan de contractació, d’acord amb l’art. 117 LCSP, 

dicta resolució motivada aprovant l’expedient i disposant l’obertura del 

procediment. Aquesta resolució, que serà objecte de publicació, aprovarà:  

 L’expedient de contractació. 

 Els Plecs de Clàusules Administratives Particulars. 

 La despesa corresponent. 

 L’inici del procediment obert.  
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 Ordenarà la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de Contractant, 

al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i al  Diari Oficial de la Unió Europea 

(DOUE). 

 Designa els components de la mesa de contractació que gestionarà 

l’obertura dels sobres. 

1.2.2. Documentació que ens faltaria 

Malgrat tota la informació anterior hauria de constar en l’anunci de licitació, 

malauradament, encara a dia d’avui no hem pogut accedir al contingut complet 

dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars (en endavant, «PCAP» o 

«Plecs») perquè algunes pàgines del document PDF que conté els Plecs, 

apareixen publicades totalment en blanc, la qual cosa ha dificultat la tasca 

d’aquest dictamen jurídic. En aquest sentit, hagués estat necessari conèixer la 

següent informació consultant els propis Plecs: 

 El percentatge total assignat per la valoració de la clàusula «amplitud de 

l’oferta». 

 La solvència i capacitat exigides per a cada combinació de lots segons el 

que disposa l’art. 99.5a) LCSP. 

 Els criteris d’adjudicació que s’han previst a banda del criteri «amplitud de 

l’oferta» (art. 99.5b) LCSP. 

 

1.3. Qüestions que se’ns plantegen 

1.3.1. Qüestions substantives 

 És conforme a la legislació que regula la contractació pública el criteri 

«amplitud de l’oferta» per valorar les ofertes? 

 És ajustat a dret assignar més punts a qui licita més lots? 

 Vulnera aquest criteri el principi de lliure concurrència? 

 Quins són els criteris que han de regir les adjudicacions? 

 Està aquest criteri vinculat a l’objecte del contracte? 

1.3.2. Qüestions processals 

 Quines mesures cautelars cabria sol·licitar per part de l’empresa 

recurrent? 

 Amb quin fonament? 

 Quina oposició cabria?  
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2. Anàlisi jurídic 

2.1. Fonts aplicables al cas 

2.1.1. Normativa aplicable 

 Constitució Espanyola. (BOE, núm. 311, 29-12-1978, pàg. 29313-29424). 
 

 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. (DOUE L, núm. 94/65, 28-3-2014). 
 

 Reial Decret de 24 de juliol de 1889 pel qual es publica el Codi Civil. (BOE, 

núm. 206, 25-7-1889, pàg. 249-259). 

 

 Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. (BOE, 

núm. 272, 9-11-2017, pàg. 107714-108007). 
 

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. (BOE, núm. 236, 2-10-2015, pàg. 89343-

89410). 

 

 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern. (BOE, núm. 295, 10-12-2013, pàg. 97922-97952). 

 

 Llei 29/1998 reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa. 

(BOE, núm. 167, 14-7-1998, pàg. 23516-23551). 

 

 Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. (BOE, 

núm. 257, 26-10-2001, pàg. 39252-39371). 

 

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

dels procediments especials de revisió de decisions en matèria 

contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos 

Contractuals. (BOE, núm. 230, 25-9-2015, pàg. 86174-86194). 

 

2.1.2. Jurisprudència aplicable 

 Interlocutòria de l’Audiència Nacional 23/2018 (Sala Contenciosa 

administrativa, Secció 5a), de 29 de maig de 2018 (Rec. 175/2018). 
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 Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid 136/2018 (Sala 

Contenciosa administrativa, Secció 3a), de 23 de febrer de 2018 (Rec. 

337/2017). 

 

 Interlocutòria del Tribunal Suprem (Sala Contenciosa administrativa, 

Secció 4a), de 5 de maig de 2017 (Rec. 215/2017). 

 

 Sentència del Tribunal Suprem (Sala Contenciosa administrativa, Secció 

2a), de 14 de desembre de 2015 (Rec. 607/205). 

 

 Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid 610/2014 (Sala 

Contenciosa administrativa, Secció 3a), de 23 d’octubre de 2014 (Rec. 

1357/2012). 

 

 Sentència del Tribunal Suprem (Sala Contenciosa administrativa, Secció 

3a), de 3 de desembre de 2013 (Rec. 4586/2012). 

 

 Sentència del Tribunal Suprem (Sala Contenciosa administrativa, Secció 

5a), de 23 de gener de 2008 (Rec. 7620/2005). 

 

 Sentència del Tribunal Suprem (Sala Contenciosa administrativa, Secció 

5a), de 26 d’abril de 2001 (Rec. 6801/1995). 

 

 Sentència del Tribunal Suprem (Sala Contenciosa administrativa, Secció 

5a), de 11 de juliol de 1994 (Rec. 985/1991). 
 

2.1.3. Doctrina aplicable dels Tribunals administratius 

 Resolució 660/2018 del Tribunal Administratiu Central de Recursos 

Contractuals, de 6 de juliol de 2018 (Rec. 498/2018 i 509/2018 C.A. del 

Principat d’Astúries 32 i 34/2018). 

 

 Resolució 624/2017 del Tribunal Administratiu Central de Recursos 

Contractuals, de 7 de juliol de 2017 (Rec. 340/2017). 

 

 Resolució 600/2016 del Tribunal Administratiu Central de Recursos 

Contractuals, de 22 de juliol de 2016 (Rec. 543/2016 C.A. Galicia 

76/2016). 

 

 Resolució 141/2015 del Tribunal Administratiu Central de Recursos 

Contractuals, de 13 de febrer de 2015 (Rec. 1113/2014 C.A Región de 

Murcia 53/2014). 
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2.2. Anàlisi del cas 

2.2.1. Llei aplicable 

Atès que el supòsit de fet no preveu la data en què varen ser publicats aquests 

Plecs, s’ha determinat que la llei aplicable al cas ha de ser la més actualitzada 

en matèria de contractació pública, és a dir, la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic (LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament 

jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de  2014.  

A més a més, en el supòsit consta que l’empresa recurrent defèn que l’actuació 

de l’òrgan de contractació és contraria a aquesta darrera Directiva, per tant, 

s’entén que almenys les Directives europees ja estaven en vigor quan es van 

publicar els PCAP. 

2.2.2. El contracte de serveis 

El present contracte es tipifica com a contracte de serveis d’acord amb el que 

estableix l’art. 17 LCSP, ja que es tracta d’una prestació de fer que consisteix en 

el desenvolupament d’una activitat, el resultat de la qual, és diferent al d’una obra 

o un subministrament. Concretament, el servei és el de «manteniment tècnic 

integral de les instal·lacions i edificis dependents» del Ministeri de l’Interior. 

Segons el que disposa l’art. 25 LCSP, aquest contracte té caràcter administratiu 

atès que és un contracte de serveis celebrat per una administració pública, en 

aquest cas, l’administració de l’Estat. En aquest sentit, l’art. 25.2 LCSP disposa 

que els contractes administratius es regiran per la LCSP i les disposicions que la 

desenvolupen pel que fa a la preparació, adjudicació, efectes, modificació i 

extinció del contracte. Supletòriament s’aplicaran la resta de normes de dret 

administratiu i en defecte d’aquestes, les normes de dret privat que els hi siguin 

aplicables.  

El contracte de serveis té una duració màxima de cinc anys d’acord amb el que 

estableix l’art. 29.4 LCSP. Aquest contracte consisteix en el desenvolupament 

d’una activitat en favor del poder adjudicador sense que això implique la 

transmissió del risc operacional del contracte. Aquesta és la principal diferència 

amb el contracte de concessió de serveis, doncs en aquest contracte sí que es 

transmet el risc operacional al licitador. 

En el cas que ens ocupa, la impugnació dels Plecs se situa en la fase de 

preparació del contracte, és a dir, la fase inicial del procediment de contractació. 

Com ja hem exposat anteriorment, els Plecs es van publicar inicialment amb 

l’anunci de licitació. Concretament, el que impugna l’empresa licitadora és la 

clàusula «amplitud de l’oferta», que ha establert un criteri d’adjudicació il·legal 

als Plecs com bé analitzarem seguidament. 
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En aquest cas, l’anunci de licitació s’ha publicat també al Butlletí Oficial de l’Estat 

(BOE) d’acord amb el que estableix l’art. 135.1 LCSP atès que és un contracte 

que pretén celebrar l’Administració General de l’Estat.  

A més a més, com que es tracta d’un contracte harmonitzat, l’anunci de licitació 

s’ha publicat també al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) d’acord amb el 

que preveu l’art. 135.1 LCSP al segon i tercer paràgraf, havent l’òrgan de 

contractació, de demostrar la data d’enviament de l’anunci. En aquests casos, 

l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea confirmarà al poder adjudicador la 

recepció de l’anunci i la publicació de la informació enviada, indicant la data de 

publicació. Aquesta confirmació constituirà la prova de la publicació. 

Els contractes harmonitzats són aquells que han d’ésser adjudicats per un poder 

adjudicador en els quals el valor estimat del contracte supera determinades 

quanties fixades a la Llei per a cada tipus de contracte segons el que disposa 

l’art. 19 LCSP. 

En el cas que ens ocupa, és tracta d’un contracte de serveis que ha d’ésser 

adjudicat per la JCMI, òrgan que pertany a l’Administració General de l’Estat. 

Com en el present cas el valor estimat del contracte és de 8.000.000 de euros, 

el valor estimat del contracte supera el llindar establert de 144.000 euros previst 

a l’art. 22.1a) LCSP per a contractes de serveis que hagin d’ésser adjudicats per 

l’Administració General de l’Estat. 

2.2.3. El procediment obert 

El tipus de procediment elegit pel poder adjudicador per l’adjudicació del 

contracte ha estat el procediment obert, regulat a l’art. 156 LCSP. En aquest tipus 

de procediment queda exclosa la negociació. En paraules de David BLANQUER 1, 

es tracta d’un «pur contracte d’adhesió». Aquest procediment es fonamenta en 

la concurrència i competència efectiva dels licitadors, és a dir, tot empresari 

podrà presentar una proposició. 

Tractant-se el nostre d’un contracte de serveis harmonitzat, el termini per a 

presentar les proposicions no serà inferior a 35 dies comptats a partir del moment 

en què l’òrgan de contractació envià l’anunci de licitació a l’Oficina de 

Publicacions de la Unió Europea. En aquest termini mínim de 35 dies l’òrgan de 

contractació haurà de mantenir publicat l’anunci per tal que els licitadors puguen 

conèixer del procediment de contractació iniciat i puguen enviar les seues 

proposicions. 

Aquest termini es podria reduir si la JCMI hagués publicat un anunci d’informació 

prèvia amb una antelació màxima de 12 mesos i mínima de 35 dies abans de 

l’enviament de l’anunci de licitació per la seua publicació. En l’anunci d’informació 

                                                           
1 David BLANQUER, La nueva Ley de Contratos del Sector Público, p. 187. 
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prèvia ha de constar tota la informació que exigeix l’anunci de licitació en la 

mesura en què estigui disponible. 

La Mesa qualificarà la documentació presentada pels licitadors en sobre o arxiu 

electrònic d’acord amb el que preveu l’art. 157 LCSP. Posteriorment, la Mesa 

procedirà a l’obertura i examen de les proposicions formulant la proposta 

d’adjudicació, un cop ponderats els criteris que s’hagin d’aplicar per efectuar la 

selecció de l’adjudicatari. El termini per l’obertura de les proposicions serà de 20 

dies com a màxim a comptar des de la data en què va finalitzar el termini per 

presentar-les. Si hi ha més d’un sobre de criteris el termini s’entén complert un 

cop obert el primer sobre. L’obertura de l’oferta serà en acte públic excepte quan 

es faci electrònicament. 

D’acord amb el que preveu l’art. 158 LCSP respecte a l’adjudicació del contracte, 

el termini per adjudicar el contracte serà de 15 dies a comptar des del dia següent 

al de l’obertura del sobre en el cas en què només hi hagi un criteri econòmic. En 

el cas en què hi hagi més criteris a banda de l’econòmic o que aquest sigui el del 

menor cost del cicle de vida, el termini per adjudicar el contracte serà de dos 

mesos a comptar des de l’obertura del primer sobre que contingui proposicions. 

Aquest termini d’adjudicació podrà ser ampliable a 15 dies més si la Mesa o 

l’òrgan de contractació detecten una oferta anormal per tal de requerir-li al 

licitador que justifique de forma clara i detallada la seua oferta. Les ofertes 

anormals poden ser, per exemple, un preu o uns costos massa baixos que 

alerten de la viabilitat del contracte un cop estigui en fase d’execució. L’article 85 

del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (en endavant, 

«RGLCAP») estableix una sèrie de criteris per apreciar ofertes 

desproporcionades o temeràries en el procediment obert. En qualsevol cas, es 

rebutjaran les ofertes anormalment baixes si no compleixen la normativa de 

subcontractació o les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral. 

Si no es produeix l’adjudicació en els terminis assenyalats, els licitadors tindran 

dret a retirar la proposició i a reclamar la devolució de la garantia provisional, en 

cas que aquesta existeixi. 

És important deixar clar que d’acord amb el que estableix la Disposició addicional 

dotzena de la LCSP, el còmput de terminis en la llei es refereixen, en termes 

generals, a dies naturals, a no ser que en algun article o disposició de la llei es 

prevegi que seran dies hàbils. Aquesta previsió casa amb el que estableix l’art. 

30.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques (en endavant, «LPACAP»), que preveu que en 

matèria de còmput de terminis els dies seran naturals només si així ho preveu 

una Llei o el Dret de la Unió Europea.  
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2.2.4. El recurs especial en matèria de contractació 

L’empresa licitadora ha interposat un recurs especial en matèria de contractació 

contra els Plecs per considerar-los anticompetitius. Aquest tipus de recurs 

administratiu especial està regulat als articles 44 i següents de la LCSP.  

El licitador pot interposar aquest tipus de recurs perquè l’òrgan de contractació 

és un administració pública que pretén concertar un contracte de serveis que té 

un valor estimat de 8.000.000 de euros, xifra que supera el llindar mínim de 

100.000 euros fixat a la llei a l’art. 44.1a) per poder interposar el recurs especial 

quan el que es pretengui adjudicar sigui un contracte de serveis. 

De la mateixa manera, el licitador pot interposar el recurs especial contra els 

Plecs publicats a l’anunci de licitació perquè aquests estan previstos a la llei com 

un dels actes objecte d’impugnació a través del recurs especial a l’art. 44.2a). 

L’òrgan competent per conèixer del recurs especial en aquest cas seria el 

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (en endavant, 

«TACRC») ja que segons l’art. 45 LCSP el TACRC és l’òrgan competent per 

resoldre els recursos especials en l’àmbit dels poders adjudicadors del sector 

públic estatal. 

El TACRC, de la mateixa manera que la resta de Tribunals de contractació, és 

un òrgan especialitzat i independent que dirimeix els conflictes en matèria de 

contractació abans que arriben a la via jurisdiccional contenciosa administrativa. 

Encara que està adscrit al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública  i en essència és 

un òrgan administratiu, fet que podria posar en dubte la seua imparcialitat en les 

seues resolucions, és un òrgan que disposa de coneixements tècnics sobre la 

matèria i que elabora doctrina administrativa a través de les seues resolucions. 

La doctrina dels Tribunals de contractació, com a òrgans quasi jurisdiccionals, 

acaba inspirant a la pròpia jurisprudència. Les resolucions dels Tribunals de 

contractació són arguments jurídics tècnics i fonamentats en la via jurisdiccional. 

No obstant, la seua doctrina no és irrefutable i sempre disposarem de la via 

jurisdiccional per rebatre-la si considerem que no és ajustada a dret. El poder 

accedir a la via jurisdiccional contenciosa administrativa és la garantia que ens 

proporciona l’article 24 de la Constitució Espanyola (en endavant, «CE»), sobre 

el dret fonamental a la tutela judicial efectiva, que en definitiva, és el dret a poder 

accedir als Jutjats i Tribunals per exercir els nostres drets i interessos legítims 

sense que es pugui produir indefensió. 

El recurs especial es podrà presentar en el registre de l’òrgan de contractació o 

en el registre de l’òrgan administratiu competent per resoldre’l, és a dir, en el 

registre del TACRC d’acord amb el que preveu l’art. 18 del Real Decret 814/2015, 

d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials 

de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal 

Administratiu Central de Recursos Contractuals (en endavant, «RTACRC»). 
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El termini per interposar el recurs especial és de 15 dies comptats a partir del dia 

següent en què es va publicar l’anunci de licitació amb els Plecs en el perfil de 

contractant d’acord amb el que preveu l’art. 50.1b) LCSP. 

El recurs especial en matèria de contractació és potestatiu, això ens ho diu l’art. 

44.7 LCSP que, a més, estableix que el recurs especial no tindrà cap cost per al 

recurrent, és a dir, que serà totalment gratuït interposar-lo.  

Que el recurs especial sigui potestatiu significa que si complim els requisits per 

interposar-lo, o bé el podem interposar i si la resolució ens és desfavorable 

podrem accedir a la via contenciosa, o bé, que podem accedir directament a la 

via contenciosa sense necessitat d’interposar prèviament aquest recurs 

administratiu. No obstant, un cop interposat el recurs especial haurem d’esperar 

fins que aquest es resolgui abans d’accedir a la via contenciosa. Un altre aspecte 

important és que si es donen els requisits per poder interposar el recurs especial, 

no podrem interposar cap altre recurs en via administrativa, això ens ho diu l’art. 

44.5 LCSP. 

L’empresa licitadora està legitimada per interposar el recurs especial en matèria 

de contractació com a persona jurídica interessada, té un interès comercial en 

participar del procediment de contractació pública i ha resultat perjudicada per la 

incorporació de la clàusula «amplitud de l’oferta» que l’òrgan de contractació ha 

fixat als Plecs, doncs li restringeix la participació al procediment de licitació.  

Respecte a la legitimació, GIMENO FELIÚ
 2 entén que: 

«La LCSP ha optado por un régimen más amplio reconociendo que estarán 

legitimados para la interposición del recurso todas las personas físicas y jurídicas 

cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan 

resultar afectados por las decisiones objeto de recurso». (El destacat és nostre). 

Per tant, i d’acord amb el que estableix l’art. 48 LCSP, l’empresa licitadora s’ha 

vist perjudicada o pot resultar afectada per la decisió de la JCMI d’incorporar dita 

clàusula al Plec. Així doncs, la incorporació de la clàusula «amplitud de l’oferta» 

al Plecs constitueix l’objecte del recurs especial en matèria de contractació. 

2.2.5. Sobre els criteris que han de regir les adjudicacions 

Els criteris que han de regir les adjudicacions són els que ha de fixar l’òrgan de 

contractació als Plecs per poder avaluar les ofertes i són els que ha de complir 

el licitador perquè se li pugui adjudicar el contracte. El compliment dels criteris 

s’haurà de canalitzar a través de l’oferta dels licitadors, que haurà de ser objecte 

d’avaluació per l’òrgan de contractació. Aquests criteris estan previstos a l’art. 

145 LCSP.  

El tret característic de la nova LCSP respecte a les anteriors regulacions en 

matèria de contractació és que tots els criteris que regeixen les adjudicacions 

                                                           
2 José María GIMENO FELIÚ, Observatorio de Contratos Públicos 2011, p 165. 
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s’hauran de basar en la millor relació qualitat-preu. Prèvia justificació en 

l’expedient, els contractes també es podran adjudicar d’acord a criteris que 

atenguen la millor relació cost-eficàcia, sobre la base del preu o cost. 

En qualsevol cas, la relació qualitat-preu serà sempre la base sobre la qual 

s’hauran de fonamentar els criteris d’adjudicació. Desapareix el criteri anterior de 

«l’oferta econòmicament més avantatjosa», s’utilitza, per tant, el component 

qualitatiu de la prestació com element per decidir l’oferta més avantatjosa, el 

canvi és de gran rellevància3. Així doncs, la relació qualitat-preu s’avaluarà 

d’acord amb criteris econòmics i qualitatius. 

Els criteris qualitatius podran incloure aspectes mediambientals o socials, encara 

que això «no impedeix que en puguen existir uns altres», com afirma la 

Resolució 600/2016 TACRC, de 22 de juliol de 2016, però el requisit 

fonamental és que aquests criteris sempre hauran d’estar vinculats a l’objecte 

del contracte. La vinculació dels criteris d’adjudicació a l’objecte del contracte 

serà un dels punts on raurà la base argumentativa de la impugnació de la 

clàusula «amplitud de l’oferta» dels Plecs en el cas que ens atén i sobre el qual 

en parlarem més endavant. 

Així doncs, els criteris qualitatius podran preveure els següents aspectes: 

 La qualitat, inclòs el valor tècnic, les característiques estètiques i 

funcionals, l’accessibilitat, el disseny universal o disseny per totes les 

persones usuàries, les característiques socials, mediambientals i 

innovadores, la comercialització i les seues condicions. 

 L’organització, qualificació i experiència personal adscrit al contracte que 

vagi a executar el mateix, sempre i quan la qualitat d’aquest personal 

pugui afectar de manera significativa a la seua millor execució. 

 El servei postvenda i l’assistència tècnica i condicions d’entrega tals com 

la data en què aquesta última ha de produir-se, el procés d’entrega, el 

termini d’entrega o execució i els compromisos relatius a recanvis i 

seguretat del subministrament.  

Els criteris qualitatius hauran d’anar acompanyats d’un criteri relacionat amb els 

costos, el qual, a elecció de l’òrgan de contractació, podrà ser el del preu o un 

plantejament basat en la rendibilitat. 

Tal i com estableix l’art. 145.3 g) LCSP, en els contractes de serveis s’haurà de 

preveure més d’un criteri d’adjudicació, excepte que les prestacions estiguen 

perfectament definides tècnicament i no sigui possible variar els terminis 

d’entrega ni introduir modificacions de ninguna classe al contracte, sent en 

aquests casos el preu l’únic factor determinant de l’adjudicació. 

                                                           
3 Thomson Reuters ARANZADI, Las principales novedades de la nueva Ley de Contratos del 

Sector Público. 
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L’art. 145.4 LCSP preveu que «Els òrgans de contractació vetllaran perquè 

s’estableixin criteris d’adjudicació que permetin obtindre serveis de gran qualitat 

que reponguen el millor possible a les seues necessitats». 

L’article 145.5 LCSP estableix que els criteris d’adjudicació hauran de complir 

tres requisits: 

1. Estar vinculats a l’objecte del contracte. 

2. Estar formulats de manera objectiva, amb ple respecte als principis 

d’igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat, de forma que 

no confereixin a l’òrgan de contractació una llibertat de decisió i·limitada. 

3. Garantir que les ofertes siguen avaluades en condicions de competència 

efectiva. 

I el punt sisè del mateix article, disposa que un criteri d’adjudicació està vinculat 

a l’objecte del contracte quan es refereixi o integre les prestacions que hagin de 

realitzar-se en virtut del contracte. 

En aquest sentit, el criteri d’adjudicació «amplitud de l’oferta», com tots els criteris 

d’adjudicació que pretenguin ser ajustats a dret, han de complir els requisits de 

l’art. 145.5 LCSP i aquest criteri no compleix cap dels tres. 

En primer lloc, perquè és un criteri que no té vinculació alguna amb l’objecte del 

contracte, com bé argumentarem més endavant. En segon lloc perquè tampoc 

està formulat de manera objectiva, doncs precisament vulnera els principis 

d’igualtat i no discriminació entre els licitadors conferint a l’òrgan de contractació 

una llibertat de decisió il·limitada, tant ho és que restringeix la participació de les 

Petites i Mitjanes Empreses (en endavant, «PIMES») al procediment. I en tercer 

lloc perquè aquest criteri impedeix que les ofertes siguen avaluades en 

condicions de competència efectiva, atès que atorga més puntuació a aquells 

licitadors que opten a més lots, impedint que es valoren amb igualtat de 

condicions les ofertes dels licitadors, independentment del nombre de lots als 

quals opten.  

En definitiva, malgrat l’òrgan de contractació té la potestat discrecional per elegir 

els criteris en què es fonamentaran las valoracions de les ofertes presentades 

pels licitadors, aquesta potestat tindrà com a límit els requisits de l’article 145.5 

LCSP. Com apunta MEDINA ARNÁIZ: 

«Cuando el órgano de contratación se basa en diversos criterios para la valoración de 
las proposiciones, y aun cuando la elección de aquellos es discrecional, tales criterios 
han de reunir, en síntesis, las siguientes características: Han de estar directamente 
vinculados al objeto; han de ser objetivos; han de estar ponderados y han de 
permitir evaluar el nivel de rendimiento y la relación calidad/precio de cada 

oferta4». (El destacat és nostre). 

                                                           
4 Teresa MEDINA ARNÁIZ, Observatorio de Contratos Públicos 2011, p. 255. 
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2.2.6. La promoció de les PIMES en la Contractació Pública 

Un dels objectius principals de la nova LCSP és la promoció de la participació de 

les PIMES als procediments de contractació pública. És per aquest motiu que 

considerem que la nova Llei pot afavorir les pretensions de l’empresa licitadora. 

Així doncs, en la nova LCSP, la divisió en lots és un dels mecanismes per 

incentivar aquesta participació de les PIMES, doncs les prestacions dels sectors 

especialitzats poden ser més les més avantatjoses per al poder adjudicador des 

d’una òptica de la relació qualitat-preu. 

Tenint en compte el teixit empresarial de l’Estat espanyol, el legislador ha 

incentivat la participació de les PIMES en els procediments de contractació 

animant als poders adjudicadors a dividir el contracte en lots sempre que sigui 

possible. En aquest sentit, és notori recordar que la contractació pública també 

és un instrument per aconseguir polítiques públiques. En aquest sentit la LCSP 

promociona la protecció del medi ambient i la integració social a través dels 

criteris que han de regir les adjudicacions.  

En paraules de GIMENO FELIÚ: 

«La contratación pública no puede ser considerada como un fin en sí mismo, sino que 
debe ser visualizada como una potestad o herramienta jurídica al servicio de los 
poderes públicos para el cumplimiento de sus fines o sus políticas públicas5». 

«A través de la contratación pública, los poderes públicos realizan una política de 
intervención de la vida económica, social y política del país, lo que convierte a la 
contratación pública en un ámbito de actividad a través del cual poder orientar 
determinados comportamientos de los agentes económicos intervinientes. (…) 

Desde esta perspectiva se justifica la adopción de medidas y soluciones que 
incorporen a las PIMES de manera efectiva al mercado de la contratación pública. 
Decisión que no es de proteccionismo sino que pretende asegurar la efectiva 
concurrencia entre todos los operadores económicos dentro del marco normativo 

nacional-comunitario6». (El destacat és nostre). 

D’acord amb les dades més recents del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo d’octubre de 20187, les PIMES conformen el 99,8% del total d’empreses 

que existents a dia d’avui a l’Estat espanyol, xifra que contrasta amb el número 

de grans empreses, que és del 0,2%. Les PIMES generen el 65,9% dels llocs de 

treball a l’Estat, mentre que les grans empreses generen el 34,1%. 

El Codi Europeu de Bones Pràctiques per facilitar l’accés de les PIMES als 

Contractes Públics, elaborat per la Comissió Europea el 25 de juny de 2008 a 

Brussel·les, disposa d’una sèrie de recomanacions als Estats membres i als seus 

                                                           
5 José María GIMENO FELIÚ, La ley de Contratos del Sector Público: ¿una herramienta eficaz para 

garantizar la integridad? 
6 José María GIMENO FELIÚ, Novedades de la Ley de Contratos del Sector Público de 30 de 

octubre de 2007, en la regulación de la adjudicación de los contratos públicos. 
7 Informe elaborat per la Direcció General d’Industria i de la PIME a partir de dades 
proporcionades pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS) sobre les empreses 
inscrites en la Seguretat Social en el mes d’octubre de 2018. 
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poders adjudicadors per tal de potenciar les Directives europees i de garantir les 

condicions equitatives per a tots els operadors econòmics que pretenguin 

participar en les licitacions públiques. 

Destaquem el punt 4 del Codi, per ser rellevant amb el cas que ens atén, sobre 

la necessitat de fixar criteris de selecció proporcionats: 

«Les Directives comunitàries sobre contractació pública confirmen expressament la 
jurisprudència del Tribunal de Justícia Europeu, conforme a la qual els criteris de 
capacitat econòmica i financera i de capacitat tècnica han d’estar vinculats i ser 
proporcionals a l’objecte del contracte. (...) 

Tots els criteris de selecció han d’ésser clars, no discriminatoris i proporcionats 
al contracte de que es tracte. 

Per la resta, els criteris de selecció no deuran formular-se de manera que es redueixi 

la competència mitjançant la inclusió d’aspectes escassament pertinents». (El 
destacat és nostre). 

El Codi exigeix un canvi de mentalitat dels poders adjudicadors perquè donin 

oportunitats a les PIMES en els procediments de contractació. En aquest sentit, 

recomana posar èmfasi en la relació qualitat-preu i no merament en el preu, i 

exigeix que la participació de les PIMES en els procediments d’adjudicació es 

faci en igualtat de condicions amb les grans empreses. Per a la Comissió 

Europea:  

«Les PIMES es consideren en general l’espina dorsal de l’economia de la UE i, per 
aprofitar el màxim el seu potencial de creació de llocs de treball, creixement i innovació, 

s’ha de facilitar el seu accés als contractes públics». (El destacat és nostre). 

L’Informe relatiu a la contractació pública a Espanya de l’any 2017 va 

analitzar el nivell de participació de les PIMES en la contractació pública. Per una 

banda, entre les causes que dificulten l’accés de les PIMES als procediments de 

contractació es va destacar la falta de divisió en lots. D’altra banda, entre les 

causes que dificulten l’elaboració d’ofertes es va destacar la valoració per preu i 

les fórmules que beneficien a les grans empreses.  

Per posar remei a aquesta situació, l’Estat ha adoptat mesures com el canvi en 

el sistema de valoració mitjançant fórmules que equiparen la qualitat-preu, així 

com fer ús de la distribució del contracte en lots, reduint inclús la solvència 

exigible per defecte en la LCSP. 

Aquest informe aporta també unes dades molt rellevants respecte a les PIMES 

a l’Estat espanyol: 

1. El percentatge de PIMES respecte al total de licitadors participants en els 

procediments de contractació és del 67%. 

2. El número de contractes amb anunci de formalització publicat, subscrit 

amb PIMES és de 13.075. 

3. El valor total dels contractes formalitzats amb PIMES ascendeix a 

4.957.308.596,92€ (IVA exclòs). 
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És evident que l’Estat espanyol és un Estat membre amb un sector empresarial 

que depèn en gran mesura de les PIMES i el legislador espanyol no ha restat 

aliè a aquesta realitat a l’hora de promoure la divisió del contracte en lots i a 

l’hora de fixar un criteri d’adjudicació en què la qualitat-preu sigui indispensable 

per adjudicar un contracte, i no només tenint en compte el preu més baix.  

Segons MORENO MOLINA8: 

«Ese impulso puede ayudar a liberar el potencial de las PYME para la creación de 
empleo, el crecimiento y la innovación, al mismo tiempo que permitirá a los poderes 
adjudicadores ampliar su base de proveedores, lo cual redundará positivamente en un 

aumento de la competencia por los contratos públicos». (El destacat és nostre). 

La Directiva 2014/24/UE, transposada a l’ordenament intern a través de la nova 

LCSP, ja preveia als considerants 78 i 79 la promoció de les PIMES en el 

procediment de contractació pública: 

«(78) Debe adaptarse la contratación pública a las necesidades de las PYME. Es 
preciso alentar a los poderes adjudicadores a utilizar el código de mejores prácticas que 
se establece en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 25 de junio 
de 2008, titulado «Código europeo de buenas prácticas para facilitar el acceso de las 
PYME a los contratos públicos», que ofrece orientaciones acerca de cómo aplicar el 
régimen de contratación pública de forma que se facilite la participación de las PYME. A 
tal efecto y para aumentar la competencia, procede animar a los poderes 
adjudicadores a, en particular, dividir grandes contratos en lotes. (…) 

La magnitud y el contenido de los lotes deben ser determinados libremente por el poder 
adjudicador. El poder adjudicador debe estar obligado a estudiar la conveniencia de 
dividir los contratos en lotes, sin dejar de gozar de la libertad de decidir de forma 
autónoma y basándose en las razones que estime oportunas, sin estar sujeto a 
supervisión administrativa o judicial. Cuando el poder adjudicador decida que no sería 
conveniente dividir el contrato en lotes, el informe específico o los pliegos de la 
contratación deben incluir una indicación de las principales razones que expliquen 
la elección hecha por el poder adjudicador. Estas razones podrían ser, por ejemplo, 
el hecho de que el poder adjudicador considere que dicha división podría conllevar el 
riesgo de restringir la competencia, o hacer la ejecución del contrato excesivamente difícil 
u onerosa desde el punto de vista técnico, o que la necesidad de coordinar a los 
diferentes contratistas para los diversos lotes podría conllevar gravemente el 
riesgo de socavar la ejecución adecuada del contrato. 

(79) Cuando los contratos estén divididos en lotes, los poderes adjudicadores 
deben estar autorizados a limitar el número de lotes a los que un operador 
económico puede licitar, por ejemplo, con el fin de preservar la competencia o 
garantizar la fiabilidad del suministro. También deben estar autorizados a limitar el 
número de lotes que pueda adjudicarse a cada licitador. 

Sin embargo, el objetivo de facilitar un mayor acceso a la contratación pública a las PYME 
podría verse mermado si se obligara a los poderes adjudicadores a adjudicar el contrato 
lote por lote, aunque ello supusiera tener que aceptar soluciones bastante menos 
ventajosas respecto de una adjudicación que reúna varios o todos los lotes. Por ello, 
cuando la posibilidad de aplicar este tipo de método se haya indicado claramente antes, 
los poderes adjudicadores deberían poder llevar a cabo una evaluación 
comparativa de las ofertas para determinar si las ofertas presentadas por un 
licitador concreto para un combinación particular de lotes cumplirían mejor, en 
conjunto, los criterios de adjudicación establecidos de conformidad con la 
presente Directiva con respecto a dichos lotes, que las ofertas para los lotes 
separados de que se trate consideradas aisladamente. En caso afirmativo, el poder 

                                                           
8 José Antonio MORENO MOLINA, Observatorio de Contratos Públicos 2012, p. 158. 
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adjudicador debería poder adjudicar un contrato que combine los lotes de que se trate al 
licitador afectado. Es preciso aclarar que los poderes adjudicadores deberían realizar 
dicha evaluación comparativa primero determinando qué ofertas cumplen mejor los 
criterios de adjudicación establecidos con respecto a cada lote separado y después 
comparar el resultado con las ofertas presentadas por un licitador concreto para una 

combinación específica de lotes considerados en su conjunto». (El destacat és 
nostre). 

Conseqüentment, l’objectiu aquesta Directiva és incentivar la contractació 

pública a través de les PIMES per tal d’augmentar la competència i per això, insta 

als poders adjudicadors a dividir els grans contractes en lots perquè les PIMES 

hi puguen participar.  

A l’exposició de motius de la LCSP també queda patent aquest esperit de 

promoció de les PIMES en els contractes públics: 

 «Se encuentran aquí como medidas de apoyo a las PYMES todas las medidas de 
simplificación del procedimiento y reducción de cargas administrativas, introducidas con 
el objetivo de dar un decidido impulso a las empresas. Como medidas más específicas, 
se ha introducido una nueva regulación de la división en lotes de los contratos 
(invirtiéndose la regla general que se utilizaba hasta ahora, debiendo justificarse 
ahora en el expediente la no división del contrato en lotes, lo que facilitará el 

acceso a la contratación pública a un mayor número de empresas)». (El destacat 
és nostre). 

Aquesta nova regulació del contracte en lots porta causa de la previsió que fa 

l’art. 46 de la Directiva 2014/24/UE que estableix que els Estats membre poden 

fer obligatòria l’adjudicació de contractes en forma de lots separats. 

En la transposició de la Directiva europea, tal i com consta en l’exposició de 

motius de la nova LCSP, l’Estat espanyol va fer un canvi en la regla general que 

venia aplicant fins al moment respecte a la divisió del contracte en lots. A partir 

de l’entrada en vigor de la nova LCSP, en els contractes en què la naturalesa o 

l’objecte ho permeten, s’ha de preveure la divisió en lots. Aquesta previsió es 

troba a l’art. 99.3 LCSP i només es preveu l’excepció pel contracte d’obres i, en 

la resta de casos, quan existeixin motius vàlids, que s’hauran de justificar a 

l’expedient. 

A més a més, mitjançant la divisió del contracte en lots, els requisits de solvència 

són més assequibles per les PIMES ja que aquests requisits s’han de complir en 

relació a cada lot en concret d’acord amb el que preveu l’art. 87.1 LCSP i això 

també els facilita la participació en les licitacions.  

Per tant, la divisió del contracte en lots té una finalitat molt concreta que, en 

aquest cas, sembla obviar l’òrgan de contractació: garantir la lliure concurrència 

i promoure la participació de les PIMES en els procediments de contractació 

pública. 
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2.2.7. Sobre la clàusula «Amplitud de l’oferta» 

2.2.7.1. Vulneració del principi de lliure concurrència 

Entrant a l’anàlisi de la controvertida clàusula, el servei que pretén licitar la JCMI 

és el «servei de manteniment tècnic integral de les instal·lacions i edificis 

dependents» del propi Ministeri. Per licitar aquest servei, la JCMI ha considerat 

dividir el contracte en 7 lots, és a dir, en 7 prestacions diferents.  Així doncs, els 

potencials licitadors podran presentar proposicions a un, a més d’un o a la 

totalitat dels lots. 

Tan mateix, la clàusula «amplitud de l’oferta» s’introdueix al PCAP com un criteri 

d’adjudicació i disposa que s’atorgaran més punts a aquells licitadors que 

presenten proposicions al major nombre de lots. La clàusula preveu l’atorgament 

d’un ventall progressiu de punts que van des de 0 a 10 punts i que s’atorgaran 

en funció dels lots als quals opten els licitadors, atorgant 0 punts a qui només 

opta a un lot fins atorgar els 10 punts a qui opta als 7 lots presentant una oferta 

integradora. 

Per una banda, l’òrgan de contractació assigna més punts a l’empresari que opta 

a més lots, que serà l’empresari que disposa d’una gran empresa per poder fer 

front a un gran nombre o a totes les prestacions o lots en què es divideix el 

contracte. I d’altra banda, atorga zero punts per l’empresari que opta a un dels 

lots del servei abans de saber quina és la proposta concreta que farà per aquell 

lot. Així doncs, aquesta clàusula prejutja i dificulta que les PIMES puguin optar a 

la licitació encara que presenten una bona oferta i la qualitat del servei que 

presten sigui òptima, és a dir, se’ls restringeix la participació en penalitzar-los pel 

fet d’optar a un nombre reduït de lots perquè no poden presentar una oferta a 

tots o un gran nombre de lots. 

Sembla que la finalitat de l’òrgan de contractació és adjudicar un contracte entre 

un reduït nombre de grans empresaris, sinó és que n’està pensant en algun en 

concret, sense tindre en compte els principis bàsics que regeixen la contractació 

pública, que són; entre altres, l’objectivitat, la lliure concurrència, la igualtat de 

tracte i la no discriminació entre licitadors.  

En aquest sentit, es recorda que les pràctiques corruptes en la contractació 

pública poden sorgir en qualsevol de les fases del procediment d’adjudicació 

contractual. Per tant, la corrupció també pot aparèixer en la fase de preparació 

del contracte. Cal recordar, que les possibilitats de que es genere corrupció 

durant el procediment es redueixen mitjançant l’aplicació dels principis 

d’objectivitat, igualtat de tracte i transparència en l’adjudicació de contractes 

públics9. 

                                                           
9 José María GIMENO FELIÚ, La ley de Contratos del Sector Público: ¿una herramienta eficaz 

para garantizar la integridad?  
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Així doncs, s’estan excloent del procediment de contractació les PIMES que 

podrien optar a prestar els serveis d’un, dos o tres lots del servei de 

«manteniment tècnic integral de les instal·lacions i edificis dependents» i que no 

obtindrien cap punt ni per la qualitat de l’oferta que fessin ni pel preu competitiu 

que oferten en relació a un determinat lot. 

Un possible contra argument de l’òrgan de contractació podria ser que no s’està 

restringint la lliure concurrència de les PIMES al procediment de contractació 

perquè aquestes poden presentar-se en UTE i així optar a un gran nombre de 

lots competint amb les grans empreses del sector. En qualsevol cas, s’estaria 

imposant la presentació en UTE com a única forma per poder competir en igualtat 

de condicions i que no operaren les restriccions a la concurrència.  

En aquest sentit, val la pena citar la Sentència 610/2014 (Sala Contenciosa 

administrativa, Secció 3a) del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, de 

23 d’octubre de 2014: 

«En el caso presente, dada la diversidad de los servicios a prestar y de los requisitos 

exigidos a las empresas, se dificulta la participación de licitadores y empresas que, como 

la recurrente, están especializadas en labores de protección animal y nada tiene que ver 

con el objeto del contrato referido al exterminio de plagas o control de aves urbanas, por 

lo cual se está prácticamente imponiendo a las empresas la obligación de 

presentarse en UTE, posibilidad admitida en la legislación contractual que sin 

embargo no debe de suponer una obligación para las empresas». (El destacat és 

nostre). 

És del tot contradictori dividir el contracte en lots per garantir la lliure concurrència 

i alhora imposar aquesta clàusula anticompetitiva als Plecs que el que fa és 

pervertir el que disposa la llei sobre la divisió del contracte en lots. Així, de 

manera indirecta i mitjançant una clàusula, es contradiu el sentit de l’art. 99 

LCSP.  

Per l’exposat, aquesta clàusula de l’òrgan de contractació podria estar dictada 

en frau de llei, concepte jurídic regulat a l’article 6.4 del Codi Civil (en endavant, 

(«CC»), que estableix que els actes realitzats a l’empara del text d’una norma 

que persegueixin un resultat prohibit per l’ordenament jurídic o contrari a ell, no 

impediran la deguda aplicació de la norma que s’hagués intentat eludir. 

Del contingut de la clàusula «amplitud de l’oferta» es desprèn que l’òrgan de 

contractació no considera una bona opció que el contracte es pugui licitar amb 

diferents empresaris sinó que prefereix que es licite amb el menor nombre 

d’empresaris possibles (a ser possible un), i per això, introdueix aquest criteri 

d’adjudicació. L’òrgan de contractació el que fa amb aquesta clàusula és 

restringir la concurrència perquè està considerant quines ofertes seran millors i 

quines pitjors pel poder adjudicador abans d’examinar-les. En definitiva, abans 
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de conèixer quina serà l’oferta en concret que li pot proposar un determinat 

empresari.  

L’òrgan de contractació considera per tant, que la millor opció és integrar en un 

únic contracte i amb un únic adjudicatari la prestació del «servei de manteniment 

tècnic integral de les instal·lacions i edificis dependents». En aquest sentit, 

Sentències com la  610/2014 (Sala Contenciosa administrativa, Secció 3a), 

del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, de 23 d’octubre de 2014, 

consideren el contrari precisament: 

«No puede justificarse ni presuponerse, que el Ayuntamiento vaya a obtener en todo 

caso beneficio alguno de interés general en forzar a priori la integración en un único 

contrato y con un único adjudicatario la prestación de los Servicios mencionados. Más 

probable es que suceda lo contrario: si se obliga a que solo puedan participar en la 

licitación aquellas empresas que oferten a la totalidad de los diversos servicios 

objeto del contrato, se corre el riesgo de excluir empresas especializadas que 

podrían haber formulado ofertas muy ventajosas, incluso las más ventajosas, a la 

parte o lote de servicios correspondiente a su especialidad. Es decir, en lugar de 

promover la concurrencia, se restringiría esta sin ninguna justificación real». (El 

destacat és nostre). 

L’òrgan d’administració no ha tingut en compte el nivell d’especialització de les 

PIMES. La divisió en lots i la prestació de serveis especialitzats per part de les 

PIMES pot garantir millors resultats, una major eficiència, en tant que possibilita 

que determinades empreses o persones especialitzades en determinats àmbits 

puguen concórrer a contractes que abans per raó d’import, criteris de solvència 

econòmica i financera, capacitat etc., els resultava impossible10. 

A més a més, també pot donar-se el cas que una mateixa empresa resulte 

adjudicatària d’un nombre elevat de lots i que no es trobi capacitada per 

executar-los tots de forma simultània11. 

En qualsevol cas, no estem en contra de que una empresa presente una oferta 

integradora a un gran nombre de lots o a la totalitat de lots, situació que és 

possible i està prevista a l’art. 99.7 LCSP: 

«En los contratos adjudicados por lotes, y salvo que se establezca otra previsión en el 

pliego que rija el contrato, cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se 

presenten ofertas integradoras, en los que todas las ofertas constituirán un contrato». 

Al que ens oposem, és a que des del poder adjudicador s’afavoreixi a aquest 

sector d’empreses que poden presentar ofertes a tots els lots o a un gran nombre 

de lots perquè això va en contra dels principis que han de regir la contractació 

pública, en especial, el principi de lliure concurrència, igualtat de tracte i no 

discriminació entre licitadors. En aquest sentit la Sentència del TSJ de Madrid, 

de 23 d’octubre de 2014 diu el següent: 

                                                           
10 Tania BERNALDO DE QUIRÓS, La contratación por lotes. 
11 José María GIMENO FELIÚ, Observatorio de Contratos Públicos 2011, p. 66. 
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«También puede ocurrir que una misma empresa o unión temporal resulte adjudicataria 

de todos ellos (en referencia als lots), pero en ese caso, si ocurre, sería como 

consecuencia de haber presentado la oferta económicamente más ventajosa en 

todos y cada uno de ellos, lo que sí se ajusta a los principios que han de regir la 

contratación pública». (El destacat és nostre). 

La Sentència conclou anul·lant la part dels PCAP que restringeix la competència 

per no ser conforme a dret la contractació conjunta dels serveis en la manera en 

què es va fer, deixant clar que: 

 «Debieron de licitarse por lotes con la posibilidad de presentar los licitadores 

ofertas separadas para cada uno de ellos con el fin de favorecer la competencia y 

la participación de empresas». (El destacat és nostre). 

En definitiva, si l’argument de l’òrgan de contractació és que la realització 

independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte 

dificulten la correcta execució del mateix des d’un punt de vista tècnic o que el 

risc per la correcta execució del contracte procedeix de la naturalesa objecte del 

mateix, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents 

prestacions, qüestió que podria veure’s impossibilitada per la seua divisió en lots 

i execució per una pluralitat de contractistes diferents, no calia que hagués dividit 

el contracte en lots, simplement hauria d’haver-lo justificat d’aquesta manera 

d’acord amb el que preveu l’art. 99.3b) LCSP. En aquest sentit, la LCSP no obliga 

a dividir el contracte en lots en qualsevol cas, doncs també preveu excepcions, 

però s’han de justificar degudament a l’expedient. No obstant, l’òrgan de 

contractació no ha fet res d’això. 

En el nostre cas, l’òrgan de contractació no ha optat per justificar la no divisió del 

contracte en lots perquè tant la naturalesa com l’objecte del contracte permeten 

la divisió en lots i la LCSP estableix la norma general de dividir el contracte en 

lots en aquests casos. En lloc de no preveure la divisió en lots justificadament, 

ha incorporat una clàusula anticompetitiva per tal d’afavorir els grans 

empresaris que poden presentar una oferta integradora amb tots els lots en 

detriment dels empresaris que només poden optar a un petit nombre reduït de 

lots. 

Doncs bé, si l’òrgan de contractació ha decidit que el contracte es podia dividir 

en lots d’acord amb la naturalesa, l’objecte del contracte i la relació de les 

prestacions del servei, no pot restringir ara la participació en qualsevol dels lots 

a través d’un criteri d’adjudicació que vulnera la lliure concurrència. 

A més a més, com que l’òrgan de contractació ha decidit dividir el contracte en 

lots i no és que sols permeti, sinó que a més a més és obvi que està afavorint 

que es pugui adjudicar més d’un lot al mateix licitador a través d’una oferta 

integradora, resulta obvi també que ha de complir el que disposa l’art. 99.5 LCSP 

sobre els requisits que han de complir les ofertes integradores: 

«Cuando el órgano de contratación hubiera decidido proceder a la división en lotes del objeto 
del contrato y, además, permitir que pueda adjudicarse más de un lote al mismo licitador, 
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aquel podrá adjudicar a una oferta integradora, siempre y cuando se cumplan todos y cada 
uno de los requisitos siguientes: 

a) Que esta posibilidad se hubiere establecido en el pliego que rija el contrato y se recoja 
en el anuncio de licitación. Dicha previsión deberá concretar la combinación o 
combinaciones que se admitirá, en su caso, así como la solvencia y capacidad exigida 
en cada una de ellas. 

b) Que se trate de supuestos en que existan varios criterios de adjudicación. 

c) Que previamente se lleve a cabo una evaluación comparativa para determinar si 
las ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinación particular de lotes 
cumpliría mejor, en conjunto, los criterios de adjudicación establecidos en el pliego con 
respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados de que se 
trate, considerados aisladamente. 

d) Que los empresarios acrediten la solvencia económica, financiera y técnica 
correspondiente, o, en su caso, la clasificación, al conjunto de lotes por los que licite». 

(El destacat és nostre). 

Entenem que els requisits que preveu aquest article no s’han respectat pels 

motius que passem a exposar: 

Per una banda, l’òrgan de contractació tan sols ha incorporat la clàusula 

«amplitud de l’oferta», que afavoreix la presentació d’ofertes integradores, sense 

determinar la solvència i capacitat exigides per a la presentació de cada oferta 

integradora. En aquest sentit, considerem que ha mancat «concreció» en 

preveure aquesta possibilitat. 

D’altra banda, l’apartat c), preveu que prèviament s’ha d’avaluar 

comparativament els tipus d’ofertes per determinar quina compleix millor en 

conjunt els criteris d’adjudicació, si l’oferta conjunta de lots o les ofertes 

presentades per a cada lot per separat. Així doncs, serà un cop presentades 

totes les ofertes i abans de l’adjudicació, que es decidirà amb aquesta avaluació 

comparativa, quin tipus d’oferta és més avantatjosa, si les ofertes integradores o 

les ofertes que liciten a cada lot. Però en cap cas es podrà prejutjar, com ha fet 

l’òrgan de contractació, quina és l’oferta més avantatjosa abans d’examinar-les, 

imposant d’aquesta manera un criteri discriminatori i contrari a la lliure 

concurrència als Plecs. 

És a dir, la LCSP ja reserva un moment durant el procediment perquè l’òrgan de 

contractació avalue les ofertes presentades per determinar quina de les 

presentades és la més avantatjosa d’acord amb criteris objectius i no 

predeterminats als Plecs. En aquest sentit, l’avaluació comparativa de les ofertes 

integradores és la garantia que té la LCSP perquè l’òrgan de contractació pugui 

triar l’oferta més avantatjosa comparant les ofertes presentades en igualtat de 

condicions. En definitiva, la clàusula «amplitud de l’oferta», és contrària a la lliure 

concurrència i és discriminatòria perquè va en contra de la determinació objectiva 

i selecció de la millor oferta presentada. 
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En efecte, la concurrència, conjuntament amb la publicitat, la igualtat i la no 
discriminació, són els principis rectors del nostre sistema de contractació pública. 
Tots ells procuren la màxima competència en benefici de l’interès públic que ha 
de regir sempre l’actuació de les Administracions públiques. 

En el mateix sentit es manifesta el Tribunal Suprem en, entre altres, la seua 
Sentència de 11 de juliol de 1994, que en el Fonament de Dret Tercer disposa 
que: 

«La libertad de la concurrencia es un principio institucional de la contratación 
pública, como evidencia el artículo 66 del Reglamento de Contratos del Estado, de 
suerte que cualquier restricción de la misma, bien en las condiciones 
administrativas o en las prescripciones técnicas, tiene que venir exigida por la 

naturaleza de las obras o servicios y ser objeto de motivación». (El destacat és 
nostre). 

Finalment, en relació al principi de lliure concurrència, hem de citar la Sentència 
del Tribunal Suprem, de 26 d’abril de 2001, que estableix que el principi de 
lliure concurrència que regeix la contractació pública amb la finalitat de protegir 
l’interès general, atès que augmenta les opcions de l’Administració per 
seleccionar l’oferta que millor permet satisfer els interessos públics: 

«SEXTO: 4) La solución favorable a la adjudicación, que siguió el Ayuntamiento 
contratante, es la más conforme con el esquema de ideas que alimenta el principio de 
libre concurrencia que rige en la contratación administrativa. Y la razón de que así sea 
es que dicha solución aumenta las posibilidades de opción de la Administración a 
la hora de buscar una solución en relación a las necesidades o los intereses 

públicos que mediante la contratación se pretende atender». (El destacat és 
nostre). 

2.2.7.2. La relació qualitat-preu dels criteris d’adjudicació 

L’òrgan d’administració ha de determinar la necessitat que pretén satisfer sense 

imposar com s’ha de fer aquesta prestació de servei d’acord amb el que estableix 

l’art. 99.1 LCSP:  

«El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá 
definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden 

satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única». 

La solució a com s’ha de fer aquesta prestació és tasca dels licitadors a través 

de les ofertes que s’hauran d’avaluar d’acord amb criteris que tinguen en compte 

sempre la millor relació qualitat-preu i no només l’oferta presentada amb un preu 

més baix. 

Amb la nova LCSP, els criteris que s’utilitzen s’han de basar també en la qualitat 

de la prestació i, en aquest cas, l’òrgan de contractació no l’ha tingut en compte 

a l’hora d’imposar la clàusula «amplitud de l’oferta». De la mateixa manera, la 

relació qualitat-preu és una relació sobre la qual les PIMES tenen molt a aportar 

si no se’ls hi dificulta la participació. 

Per contra, els grans empresaris que opten a la majoria o a la totalitat dels lots 

poden proposar un preu més avantatjós econòmicament, ja que poden 
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compensar el poc o nul benefici que obtenen d’algun lot en concret amb el 

benefici que obtenen d’altres i així poden ajustar l’oferta genèrica sense tindre 

tant en compte la qualitat que presten en cadascun dels serveis. 

Com dèiem en l’anterior apartat, la prestació de serveis especialitzats per part de 

les PIMES pot garantir millors resultats i una major eficiència en la prestació del 

servei. Aquest és l’esperit de la nova LCSP, que transposa la Directiva 

2014/24/UE, i que té com a un dels seus objectius promocionar l’accés de les 

PIMES a la contractació pública. L’emfatització dels criteris d’adjudicació 

fonamentats en una relació qualitat-preu és un dels mecanismes que la nova Llei 

disposa als poders adjudicadors per fer possible aquesta fita.  

Per això, el que hauria de ser primordial és prestar un bon servei, en una bona 

relació qualitat-preu, independentment del nombre de lots al qual opten els 

licitadors, tant si opten a un com si opten a tots els lots. L’òrgan de contractació 

no hauria d’establir preferències ni afavorir cap tipus d’empresari a partir de la 

fixació de criteris d’adjudicació perquè no tenen vinculació alguna amb l’objecte 

del contracte, com bé ara passarem a demostrar. 

2.2.7.3. Absència de vinculació amb l’objecte del contracte 

Mitjançant la previsió d’aquest criteri d’adjudicació, l’òrgan de contractació ha 

vulnerat els principis de lliure competència, igualtat de tracte i no discriminació 

entre licitadors. La clàusula té un efecte restrictiu per la lliure concurrència i no 

té vinculació alguna amb l’objecte del contracte, sent això cabdal com hem vist 

en l’apartat anterior sobre els criteris que han de regir les adjudicacions. 

La clàusula «amplitud de l’oferta» s’ha incorporat als PCAP com un criteri 

d’adjudicació del contracte però certament, no casa amb cap dels criteris que 

preveu l’art. 145 LCSP i que ja hem analitzat anteriorment en aquest dictamen.  

El criteri d’adjudicació «amplitud de l’oferta», no es relaciona ni amb la qualitat, 

les característiques estètiques, funcionals, socials i mediambientals i 

innovadores, l’accessibilitat, el disseny, la comercialització. Tampoc es relaciona 

amb l’organització, la qualificació i l’experiència del personal adscrit. Així com 

tampoc es relaciona amb el servei postvenda i l’assistència tècnica i condicions 

d’entrega tals com la data en què aquesta s’ha de produir, el procés d’entrega, 

el termini d’entrega o execució i els compromisos relatius a recanvis i seguretat. 

L’art. 145.6 LCSP diu que es considerarà que un criteri d’adjudicació està vinculat 

a l’objecte del contracte quan es refereixi o integre les prestacions que s’hagin 

de realitzar en virtut d’aquest contracte, en qualsevol dels seus aspectes i en 

qualsevol etapa del seu cicle de vida, inclosos els factors que intervenen en els 

següents processos: 
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a) En el procés específic de producció, prestació o comercialització del 

servei, amb especial referència a formes de producció, prestació o 

comercialització mediambiental i socialment sostenibles i justes; 

b) En el procés específic d’un altra etapa del seu cicle de vida, inclòs quan 

aquests factors no formen part de la seua substància material. 

Sent l’objecte del contracte el «servei de manteniment tècnic integral de les 

instal·lacions i edificis dependents» del Ministerio del Interior, és evident que la 

previsió d’un criteri d’adjudicació que atorga major puntuació a aquells 

empresaris que es presenten a més lots no té cap relació amb la prestació 

d’aquest servei ni amb el contingut del contracte que s’està licitant. Aquest criteri 

d’adjudicació tampoc aporta cap benefici a la prestació, només respon a la 

voluntat de l’òrgan de contractació d’adjudicar el contracte entre un determinat 

sector d’empresaris, obviant que això contradiu els principis que regeixen la 

contractació pública, doncs l’òrgan de contractació tan sols ha de determinar la 

necessitat o funcionalitat concreta que pretén satisfer sense tancar l’objecte del 

contracte a una solució única (art. 99.1 LCSP). 

En aquest sentit, la previsió de la clàusula «amplitud de l’oferta» contradiu el que 

disposa l’art. 145 LCSP sobre com han d’operar aquests criteris d’adjudicació. 

Contradiu la relació qualitat-preu, que opera com a base dels criteris 

d’adjudicació, ja que només té en compte un previsible, que no constatat, estalvi 

del cost de l’execució del contracte en afavorir la presentació d’ofertes 

integradores en detriment de les ofertes a un sol lot, però aquest suposat estalvi 

o millor gestió de l’execució del contracte no es pot conèixer fins que no es 

coneixen i s’examinen les ofertes que presenten els licitadors. Prova d’això és la 

Sentència 610/2014 del TSJ de Madrid, de 23 d’octubre, que nega la previsió 

de benefici en qualsevol cas perquè s’hagi integrat en un únic contracte i amb un 

únic adjudicatari la prestació del servei.  

En aquest cas, l’òrgan de contractació no havia realitzat l’avaluació comparativa 

de les ofertes presentades en el moment previ a l’adjudicació per determinar quin 

tipus d’ofertes compleixen millor els criteris d’adjudicació establerts. 

En conseqüència, tant la jurisprudència com la doctrina administrativa venen 

exigint que els criteris de valoració siguin adequats i pertinents en atenció a les 

característiques del contracte. 

En aquest sentit, d’acord amb la Resolució 600/2016 del TACRC, de 22 de 

juliol de 2016, el criteri més important per saber si un criteri d’adjudicació guarda 

relació directa o no amb l’objecte del contracte és que el mateix comporte una 

millor prestació del servei ofert. En definitiva, atenent a la prestació pròpia que 

constitueix  l’objecte de cada contracte, el criteri d’adjudicació ha d’aportar un 

valor afegit a l’execució de les prestacions. 

En el nostre cas, l’objecte del contracte que s’està licitant és el del «servei de 

manteniment tècnic integral de les instal·lacions», per tant, sembla obvi que 
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atorgar major puntuació al licitador que es presenta a més lots no deriva en una 

millor prestació d’aquest servei.  

També la molt recent Resolució 660/2018 del TACRC, de 6  de juliol de 2018, 

va anular els criteris d’adjudicació recorreguts per una empresa licitadora en un 

contracte de servei perquè els criteris no estaven vinculats a l’objecte del 

contracte, la Resolució disposa: 

«Se exige que estos criterios estén vinculados al objeto del contrato en la forma 

establecida por el artículo 145.6 LCSP, es decir, refiriéndose siempre a «las prestaciones 

que deban realizarse en virtud de dicho contrato», además de que deberán lógicamente 

respetarse los principios de libertad de acceso, igualdad de trato, no 

discriminación, proporcionalidad, proclamados en el artículo 1.1 LCSP… 

facilitándose asimismo (artículo 1.3) «el acceso a la contratación pública de las 

pequeñas y medianas empresas y de las empresas de la economía social». (El 

destacat és nostre). 

Cal dir que l’anul·lació de de clàusules o criteris dels Plecs impliquen també 

l’anul·lació dels actes de l’expedient de contractació relacionats amb la seua 

aprovació12. Aquesta Resolució del TACRC és una mostra del canvi de 

paradigma que ha suposat la nova LCSP i de la importància que atorga ara la 

Llei a la promoció de les PIMES.  

Des del punt de vista doctrinal, David BLANQUER13 entén que és inevitable que 

l’Administració contractant tingui un marge de discrecionalitat a l’hora d’establir 

els criteris que han de regir l’adjudicació del contracte. No obstant, estableix que 

el límit d’aquesta discrecionalitat és que el criteri estigui vinculat amb l’objecte 

del contracte: 

 «No cap introduir en el barem criteris arbitraris o discriminatoris, ni en general, criteris 
de valoració que no estiguen vinculats o relacionats amb les prestacions que són 
objecte del contracte». 

Conseqüentment, el fet  d’afavorir l’adjudicació del contracte a un determinat 

sector d’empreses, en aquest cas, les grans empreses que poden licitar un gran 

nombre de lots, no guarda cap relació amb una millor prestació del servei de 

manteniment tècnic integral que s’està licitant.  

2.2.8. La Resolució 624/2017 del Tribunal Administratiu Central de 

Recursos Contractuals, de 7 de juliol de 2017 
 

Resulta obligatori explicar en un punt específic el contingut de la Resolució 

624/2017 del TACRC. Per una banda, per la seua notòria similitud amb el tema 

objecte d’estudi i, per l’altra, per explicar a l’empresa licitadora que m’ha sol·licitat 

el present dictamen quina és l’actualitat jurídica del tema que ens ocupa.  

                                                           
12 Alfonso ARÉVALO GUTIÉRREZ, La invalidez de los contratos del sector público y el recurso 

especial en materia de contratación, p. 108. 
13 David BLANQUER, La nueva Ley de Contratos del Sector Público, p. 135. 
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Aquesta Resolució inclou el mateix supòsit de fet que el que ens atén: la 

incorporació als Plecs d’una clàusula que atorga diferents puntuacions als 

licitadors en funció del nombre de lots als quals presenten oferta, afavorint també 

a les empreses que presenten oferta al major nombre de lots possibles. Per tant, 

les deliberacions incloses en la mateixa seran de gran utilitat. 

Cal avançar que aquesta Resolució es va dictar en el marc de l’aplicació directa 

de les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE 

en matèria de contractació i, per tant, quan encara no s’havien transposat 

aquestes directives a l’ordenament jurídic intern a través de la nova LCSP. És 

per aquest motiu, que considerem que la decisió a dia d’avui, hauria estat un 

altra. Argumentarem perquè ho considerem així amb absolut respecte a la 

decisió presa pel TACRC en la Resolució 624/2017. 

En aquest cas, el poder adjudicador era la Dirección General del Instituto 

Nacional de Técnica Aerospacial (en endavant, «INTA»), que va convocar la 

licitació també del «servei de Manteniment Tècnic Integral de les instal·lacions i 

edificis del INTA». En el procediment, el poder adjudicador també va dividir el 

contracte en 7 lots i, curiosament, també va introduir com a criteri d’adjudicació 

el fet d’optar a un o més lots del mateix, atorgant més puntuació a aquell licitador 

que optava a més nombre de lots del contracte. 

El 7 de juliol de 2017 el TACRC va resoldre, no sense discrepàncies internes 

com veurem, que la previsió d’aquest criteri d’adjudicació no era contrari a dret, 

desestimant el recurs i confirmant l’actuació de l’òrgan d’administració en aquest 

sentit. Els arguments del TACRC per considerar aquest tipus de criteri ajustat al 

dret vigent en aquell moment foren el següents: 

En primer lloc, el TACRC va considerar que aquest tipus de criteri d’adjudicació 

que atorga més puntuació a l’empresari a que més lots opta del contracte, tenia 

una vinculació amb l’objecte del contracte. Aquesta vinculació es produïa perquè, 

durant el període d’execució del contracte, la licitació conjunta de diversos lots 

suposava gaudir de millors solucions i major eficiència en les prestacions ja que 

el cost de les relacions bilaterals que suposa l’execució del contracte per 

ambdues parts és més elevat si es produeix amb diferents empresaris que si es 

produeix amb un sol empresari. El Tribunal va entendre que l’execució del 

contracte es facilita si es redueix el nombre d’empresaris que liciten el contracte. 

Fonamenta aquest argument d’acord amb el sentit ampli del concepte «objecte» 

que preveu la Directiva 2014/24/UE i la potestat discrecional que tenen els 

poders adjudicadors en la fixació de criteris d’adjudicació 

Segons el Tribunal, d’acord amb aquest concepte ampli de l’objecte del 

contracte, el poder adjudicador pot preveure un criteri d’adjudicació que vagi més 

enllà del preu i es refereixi al «conjunto de intereses y utilidades y relaciones que 

regula o afecta el contrato», com són les condicions d’execució del contracte. En 

aquest cas, el cost d’execució del contracte, entenent que a més licitadors, major 
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seria el cost d’execució del contracte. És per aquest motiu que el TACRC va 

determinar que aquest criteri d’adjudicació tenia vinculació amb l’objecte del 

contracte. 

No obstant, els criteris d’adjudicació venien determinats per la Directiva 

2014/24/UE, que disposa a l’art. 67 que el criteri que han d’aplicar els poders 

adjudicadors és el de l’oferta econòmicament més avantatjosa, criteri que s’havia 

de determinar sobre la base del preu o cost. Amb la transposició de la Directiva 

a través de la nova LCSP, el criteri que han d’aplicar els poders adjudicadors ja 

no és el de l’oferta econòmicament més avantatjosa, sinó que és el de la millor 

relació preu-qualitat. En aquest sentit, entenem que la transposició de la Directiva 

ha posat més èmfasi en la defensa de la qualitat de la prestació objecte del 

contracte. En la directiva, la millor relació qualitat-preu es contemplava com una 

possibilitat i en la LCSP és la base dels criteris d’adjudicació. 

A més a més, el TACRC entén que el règim de la Directiva respecte a la divisió 

del contracte en lots és el següent: 

«De ese régimen, resulta que se anima, pero no se obliga a dividir en lotes el contrato, 
pero sí que deben explicarse las razones que justifican que no se efectúe la división». 

(El destacat és nostre). 

Actualment, el règim que preveu la LCSP és encara més favorable a la divisió en 

lots que la pròpia Directiva, ja que ara sí que s’obliga a dividir en lots el contracte 

sempre que sigui possible: 

«Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes».  

Es preveu excepcionalment la no divisió en lots «cuando existan motivos válidos, 

que deberán justificarse en el expediente» (art. 99.3 LCSP).  

Aquest règim més favorable a la divisió del contracte en lots és degut als 

incentius perquè les PIMES participen encara més dels procediments de 

contractació pública en base al principi de lliure concurrència. El legislador 

espanyol defensa la contractació per lots separats perquè les PIMES, com hem 

comentat anteriorment, són el gruix del sector empresarial de l’Estat espanyol.  

Per tot això, considerem que la situació jurídica a dia de l’emissió d’aquest 

dictamen és més favorable per a l’empresa licitadora que la que hi havia en el 

moment en què el TACRC va dictar la Resolució. 

Continuant amb l’anàlisi de la Resolució, discrepem amb la motivació que va 

donar el Tribunal per justificar la vinculació de la clàusula a l’objecte del 

contracte: 

«De todo ello resulta que son circunstancias vinculadas al objeto del contrato y a su 
ejecución y mayor satisfacción del fin perseguido el que no se efectúe la división en lotes 
o que, efectuada, se favorezca la integración mediante la oferta voluntaria a todos 
o a más de un lote, de lo que resulta que ello puede determinar soluciones más 
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ventajosas en cualquier aspecto del contrato y su ejecución». (El destacat és 
nostre). 

En els contractes de serveis, l’art. 99 LCSP permet no dividir el contracte en lots 

sempre i quan es justifique degudament. El mateix article preveu al punt cinquè 

que l’òrgan de contractació, en procedir a la divisió en lots, pot permetre 

l’adjudicació a ofertes integradores. Això és, permetre que es presenten ofertes 

integradores i que puguen guanyar la licitació sencera si presenten la millor 

oferta, però mai afavorir la presentació d’aquestes ofertes integradores com diu 

el TACRC perquè aquesta lògica va en contra dels principis que regeixen la 

contractació. 

L’òrgan de contractació no pot afavorir la presentació d’ofertes a un determinat 

nombre de lots mitjançant un criteri d’adjudicació sinó que ha de permetre que 

aquestes ofertes integradores es presenten en igualtat de condicions amb altres 

ofertes de licitadors que només opten a un petit nombre de lots. 

En qualsevol cas, serà en el moment previ a l’adjudicació, a través de l’avaluació 

comparativa, que l’òrgan de contractació decidirà quin tipus d’oferta compleix 

millor en conjunt els criteris d’adjudicació, si les integradores o les que es 

presenten a cada lot per separat, però no afavorint les ofertes d’un sector de 

grans empresaris a través d’una clàusula discriminatòria als Plecs. 

La LCSP no preveu el favoritisme, ans tot el contrari, està pensada per garantir 

la lliure concurrència i la igualtat i no discriminació entre els licitadors, això és, 

que sigui l’avaluació de les pròpies ofertes la que dirimeixi quina és la millor de 

totes, sense prejutjar abans d’hora i restringir l’accés a un determinat sector de 

licitadors. 

En aquest sentit, defensem que el que hauria d’haver fet l’òrgan de contractació 

(INTA) i també la JCMI en el cas que ens ocupa, és dividir el contracte en lots 

sense afavorir cap sector empresarial. Això és, que cada licitador, tant els que 

facin propostes a un com els que fan propostes a tots els lots mitjançant una 

oferta integradora, puguen participar del procediment en igualtat de condicions i 

que sigui proposat adjudicatari aquell que presente la millor oferta al lot concret 

o a tot el contracte, en el seu cas. D’aquesta manera s’hagués garantit amb 

escreix la millor oferta en relació qualitat-preu i s’hagués promogut més la 

participació de les PIMES al procediment. 

Tan mateix, l’òrgan de contractació (INTA), de la mateixa manera que la JCMI, 

no ha escollit aquesta via. El que ha fet ha estat del tot contradictori, és a dir, ha 

dividit el contracte en lots per facilitar la lliure concurrència i alhora, ha discriminat 

els licitadors segons el nombre de lots als quals opten. 

D’alguna manera l’òrgan de contractació deixa que tots els licitadors participen, 

però no que ho facin amb igualtat de condicions, doncs uns sempre tindran més 

puntuació (puntuació assignada de sortida, abans d’analitzar l’oferta concreta), 
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en virtut del nombre de prestacions que poden abraçar sense tindre en compte 

les condicions en què es prestaran cadascun d’aquests serveis. Això contradiu 

de facto la LCSP, doncs no existeix tal criteri d’adjudicació i no té vinculació 

alguna amb l’objecte del contracte. 

Finalment, el TACRC arriba a la conclusió de que «si es posible la no división del 

contrato en lotes, con mayor motivo será admisible favorecer la adjudicación de 

varios o todos los lotes en que se ha dividido el contrato a un mismo licitador». 

Respecte a aquesta conclusió, cal deixar clar que la diferència entre una figura i 

l’altra és que una està prevista a la llei (i només per a casos justificats), i l’altra 

no ho està. Per afavorir l’adjudicació a ofertes integradores que només pot oferir 

un determinat sector empresarial, s’ha de preveure un nou criteri d’adjudicació 

que a dia d’avui no només no existeix a la llei, sinó que va en contra de l’esperit 

d’aquesta. 

En aquest sentit, estem totalment d’acord amb el vot particular que formulà el 

vocal Manuel Renedo Omaechevarría en aquesta Resolució del TACRC atès 

que va més en connexió amb l’esperit de la nova LCSP. El vocal va fer la següent 

apreciació: 

«A mi juicio, este criterio de adjudicación no tiene cabida en el derecho contractual 
español ni en el comunitario por no tener vinculación alguna con el objeto del 
contrato, dado que el número de lotes a los que concurra un licitador no tienen ninguna 
relación con el contenido ni con las prestaciones del contrato licitado, razón por la que la 
cláusula debe considerarse nula por esta falta de vinculación y por producir además 

claramente un efecto restrictivo de la competencia». (El destacat és nostre). 

Com ja hem exposat en el punt anterior sobre els criteris que han de regir les 

adjudicacions que preveu la nova LCSP, cap dels criteris que preveu la llei es 

vincula a un criteri que afavoreixi la presentació d’ofertes integradores. I com 

també s’ha explicat, no té vinculació alguna amb l’objecte del contracte, per la 

qual cosa s’ha de considerar nul de ple dret d’acord amb l’art. 47.1 LPACAP. 

El vocal també considera del tot contradictori la divisió en lots per una banda i 

l’afavoriment de les ofertes integradores per un altra a través d’una clàusula que 

dificulta la concurrència de les PIMES a la licitació. En aquest sentit afirma el 

següent: 

«No tiene sentido alguno que simultáneamente se penalice a quienes liciten a uno o 
varios lotes y se prime a quienes concurran a todos los lotes sin que ello suponga ningún 
beneficio adicional para la prestación, imponiéndose, de esta manera, una cláusula 
antisocial que solo puede beneficiar a las empresas más grandes sin justificación 

alguna». (El destacat és nostre). 

Així doncs, jo Marc Lorca, emetent el present dictamen en el mes de novembre 

de 2018, havent entrat en vigor la nova LCSP el 9 de març de 2018, defenso que 

es troba millor fonamentat en Dret el present vot particular que la motivació de la 

present Resolució 624/2017 del TACRC, de 7 de juliol, en aquests moments 

recorreguda davant la Sala Contenciosa administrativa de l’Audiència Nacional. 
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2.2.9. Mesures cautelars 

2.2.9.1. Mesures cautelars en el recurs especial 

En referència a les qüestions processals que ens han estat formulades, hem de 

partir de la situació processal en què es troba el procediment en el moment en 

què se’ns ha sol·licitat l’elaboració del present dictamen jurídic, és a dir, un cop 

ja s’ha interposat el recurs especial en matèria de contractació per part de 

l’empresa licitadora i sobretot per corregir la infracció de procediment que 

suposa la incorporació  d’aquesta clàusula il·legal als Plecs. 

En aquest sentit, tenint en compte que ja s’ha interposat el recurs especial, 

només podrem accedir a l’expedient per la via de l’art. 52 LCSP si encara no 

s’ha exhaurit el termini de 15 dies per interposar el recurs especial. Si aquest 

termini ja ha finalitzat, no podrem accedir a l’expedient per la via de l’article 52 

LCSP. No obstant, atenent al caràcter subsidiari de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques, es podria sol·licitar l’expedició de les còpies autèntiques dels 

documents públics administratius que hagi emès l’òrgan de contractació per la 

via de l’art. 27.4 LPACAP. L’òrgan de contractació disposa de 15 dies des que 

rep la sol·licitud per expedir una còpia de la documentació requerida. A més, 

seria convenient sol·licitar l’accés a la documentació obrant en poder de 

l’Administració en virtut dels articles 12 i 17 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Així doncs, cal recordar que havent-se interposat el recurs especial en contra 

dels PCAP, la suspensió del procediment no és automàtica, ja que aquesta 

suspensió automàtica opera quan l’acte recorregut és el d’adjudicació d’acord 

amb el que preveu l’art. 53 LCSP.  

Per aquest motiu, per aconseguir la suspensió del procediment i del termini de 

presentació d’ofertes, hauríem d’interposar un altre escrit sol·licitant 

exclusivament al TACRC l’adopció de mesures cautelars. En aquest sentit, 

recomanem interposar l’escrit de mesures cautelars el més aviat possible per 

defensar els interessos de l’empresa licitadora i intentar suspendre el 

procediment en la fase de preparació del contracte fins que el TACRC declari la 

nul·litat de la clàusula «amplitud de l’oferta». 

Advertim al nostre client, que és complicat que la suspensió afecte al termini de 

presentació d’ofertes per part dels interessats, ja que la suspensió del 

procediment no sol afectar a la presentació d’ofertes com a norma general 

d’acord amb el que disposa l’art. 49.4 LCSP. No obstant, en defensa dels 

interessos de l’empresa licitadora, creiem que s’hauria de sol·licitar 

expressament, perquè el TACRC podria acordar també, de forma excepcional, 

la suspensió del termini per presentar ofertes. En qualsevol cas, en ares 

d’estricta defensa dels interessos de l’empresa licitadora, recomanem al nostre 
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client que presente igualment la seua proposició a la licitació, sense que això 

supose l’acceptació de la clàusula «amplitud de l’oferta» establerta als PCAP. 

Així doncs, recomanem la sol·licitud de les mesures cautelars encara que es 

demanen amb posterioritat a la interposició del recurs especial. El fet de sol·licitar 

les mesures cautelars després d’interposar el recurs no suposa cap 

inconvenient, doncs és un supòsit previst a l’apartat tercer de l’art. 56.3 LCSP. 

En qualsevol cas, les mesures cautelars es podran acordar d’ofici en qualsevol 

fase del procediment. En aquest sentit, també cal recordar que el Tribunal també 

pot suspendre d’ofici el procediment de preparació del contracte si considera que 

la seua continuació pot causar perjudicis d’impossible o difícil reparació d’acord 

amb el que preveu l’art. 108 LPACAP. 

Un cop sol·licitades les mesures cautelars, el TACRC donarà trasllat d’aquesta 

sol·licitud als interessats, concedint-los un termini de cinc dies hàbils per formular 

al·legacions, que s’hauran de presentar al registre del TACRC. D’acord amb el 

que preveu el segon paràgraf de l’art. 49.2 LCSP, el mateix dia en què el Tribunal 

rebi la petició de mesura cautelar, l’haurà de comunicar a l’òrgan de contractació, 

que disposarà d’un termini de dos dies hàbils per presentar al·legacions. Si 

l’òrgan de contractació no formula al·legacions, el procediment continuarà. De 

forma simultània a aquest tràmit, el Tribunal decidirà en el termini de cins dies 

hàbils sobre l’atorgament o no de les mesures cautelars de forma motivada 

d’acord amb el que preveuen els articles 56 i 49.2 LCSP. 

Segons el que estableix l’art. 49.2 LCSP, contra les resolucions dictades en el 

procediment cautelar, no hi cap recurs. En qualsevol cas, hauríem d’esperar fins 

que es resolgués el procediment principal, contra el qual sí que podrem recórrer 

a la Jurisdicció Contenciosa administrativa d’acord amb el que preveu l’art. 59.1 

LCSP. En aquest punt del procediment, l’acte impugnat no serien els Plecs, sinó 

que seria la resolució que desestimés el recurs especial. 

Les mesures cautelars s’han d’adoptar per assegurar l’eficàcia de la resolució 

del recurs especial, d’acord amb els principis de proporcionalitat, efectivitat i 

menor onerositat que preveu l’art. 56 LPACAP. 

Les mesures cautelars que s’haurien de sol·licitar per defensar els interessos de 

l’empresa licitadora són, en primer lloc i com ja hem dit, la suspensió del 

procediment i del termini per presentar les ofertes, és a dir, la paralització del 

procediment en la fase de preparació del contracte. Subsidiàriament, si la petició 

de suspensió no és concedida, sol·licitem que l’òrgan de contractació preste 

caució per respondre del cost econòmic que suposarà la presentació de la nostra 

oferta en el procediment de licitació. 

Existeix una aparença de bon dret (fumus boni iuris), en base a tot l’argumentari 

exposat en el punt «Anàlisi jurídic» per tal que la mesura cautelar de suspensió 

ens sigui concedida. En efecte, la imposició d’un nou criteri d’adjudicació 
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anticompetitiu i discriminatori suposa un vici de nul·litat manifest de la clàusula 

«amplitud de l’oferta» que no exigeix un anàlisi profund del cas per detectar-lo. 

D’altra banda, des del punt de vista del periculum in mora, la no suspensió del 

procediment comportarà la pèrdua de la finalitat legítima del recurs, doncs situarà 

a l’empresa licitadora en una situació d’indefensió abans de començar el 

procediment. La importància de que aquestes mesures cautelars ens siguen 

concedides rau en la necessitat de poder participar en el procediment de licitació 

en igualtat de condicions i que el procediment no avance perquè ja naix viciat 

d’origen. En aquest sentit, entenem que el perjudici causat seria d’impossible o 

difícil reparació un cop es coneguin totes les ofertes dels licitadors. 

Per tant, és preferible suspendre el procediment ara que encara es pot subsanar 

a temps que no un cop ja s’ha produït l’adjudicació perquè el dany causat serà 

molt més elevat. Per exemple, a banda de conèixer les ofertes dels licitadors, el 

cost de la presentació d’aquestes s’hauria d’indemnitzar. En aquest sentit, l’art. 

42.1 LCSP estableix que la part que resulte culpable haurà d’indemnitzar a la 

contrària pels danys i perjudicis que aquesta última hagi sofert.  

A més a més, la suspensió del termini per presentar ofertes no pot causar un 

perjudici a l’interès públic ni a tercers, ans al contrari, com hem justificat 

anteriorment, la no operativitat de la clàusula «amplitud de l’oferta», només pot 

tindre una conseqüència: iniciar el procediment de contractació d’acord amb els 

principis de lliure concurrència, igualtat i no discriminació entre licitadors. 

Precisament, la vigència de la clàusula, en ser contrària als principis més bàsics 

de la contractació, també és contrària a l’interès públic i a tercers. 

Preveiem que l’òrgan de contractació s’oposarà a les mesures cautelars 

sol·licitades pel licitador mitjançant les al·legacions en el termini de 20 dies hàbils 

que preveu l’art. 49.2 LCSP. En primer lloc, citant l’art. 49.4 LCSP que preveu 

que a no ser que s’acorde el contrari pel Tribunal, la suspensió del procediment 

no afectarà al termini concedit per la presentació d’ofertes o proposicions pels 

interessats. En segon lloc, argumentant la potestat discrecional de fixació de 

criteris de selecció del contractista. I en tercer lloc, argumentant que el més 

beneficiós per l’interès públic és la continuació del procediment de licitació atès 

que hi ha un servei que s’ha de prestar i que beneficia a la ciutadania en tractar-

se d’un servei de manteniment tècnic d’un edifici públic. 

2.2.9.2. Mesures cautelars en el recurs contenciós-administratiu 

Des del punt de vista processal, si la resolució del recurs especial no és favorable 

als interessos de l’empresa licitadora, podrem interposar recurs contenciós-

administratiu davant l’Audiència Nacional d’acord amb el que preveuen els 

articles 59.1 LCSP i 11.1f) de la Llei 29/1998 reguladora de la Jurisdicció 

Contenciosa administrativa (en endavant, «LJCA»). 
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Un cop interposat el recurs contenciós administratiu, el TACRC, un cop rebuda 

la diligència de l’Audiència Nacional reclamant l’expedient administratiu, 

emplaçarà a l’òrgan de contractació perquè comparegui davant la Sala 

contenciosa administrativa d’acord amb el que preveu l’article 60 LCSP. 

No obstant, s’ha de tindre en compte que la resolució del recurs especial serà 

directament executiva malgrat s’hagi interposat recurs contenciós administratiu 

segons el que disposa l’article 59.2 LCSP. 

En aquest cas, també podrem sol·licitar les mesures cautelars que considerem 

pertinents d’acord amb la fase en què es trobe el contracte en aquell moment 

perquè el recurs no perdi la seua finalitat legítima i per assegurar l’efectivitat de 

la sentència dictada en un moment posterior (arts. 129 i 130 LJCA). 

La via general per sol·licitar les mesures cautelars és la de l’article 131 LJCA, en 

què es dóna audiència a l’altra part per un termini que no excedirà de 10 dies i 

que es resoldrà mitjançant interlocutòria dintre dels cinc dies següents. No 

obstant, l’article 135 LJCA preveu també la via de la sol·licitud de mesures 

cautelars inaudita parte, és a dir, sense donar audiència a l’altra part. Aquestes 

mesures cautelars només se sol·liciten en casos d’especial urgència, en aquest 

cas, l’Audiència Nacional resoldria aquesta mesura cautelar en un termini de dos 

dies mitjançant interlocutòria.  

Tan mateix, és necessari posar en coneixement de l’empresa licitadora que 

l’actuació de l’Administració disposa de presumpció de legalitat i d’encert. És per 

aquest motiu que l’adopció de mesures cautelars sempre és d’especial dificultat. 

No obstant, tal i com preveu l’exposició de motius VI.5 de la LJCA, «l’adopció  de 

mesures provisionals que permetin assegurar el resultat del procediment no ha 

de contemplar-se com una excepció, sinó com una facultat que l’òrgan judicial 

pot exercitar sempre que resulte necessari».  

Com ja hem comentat en l’apartat anterior, per adoptar una mesura cautelar cal 

valorar si el recurs pot perdre la seua finalitat legítima pel transcurs del temps 

fins que es dicta resolució ferma sobre el fons de l’assumpte (periculum in mora). 

La Sentència del Tribunal Suprem (Sala Contenciosa administrativa, Secció 

5a), de 23 de gener de 2008, confirma que existeix periculum in mora quan de 

no adoptar-se la mesura cautelar sol·licitada, el procediment esdevindria 

ineficaç. En aquest sentit, no només hi ha periculum in mora quan la situació 

esdevingui totalment irreparable si no s’adopta la mesura cautelar sinó 

simplement quan el recurs perdi la seua finalitat i tot el procediment esdevingui 

ineficaç: 

« Este precepto [130.1 LJCA], pues, consagra el llamado periculum in mora como 
primer criterio a considerar para la adopción de la medida cautelar. Si bien, ha de 
tenerse en cuenta que el aseguramiento del proceso, nuevo parámetro esencial, para 
la adopción de la medida cautelar, no se agota, en la fórmula clásica de la 
irreparabilidad del perjuicio, sino que su justificación puede presentarse, con 
abstracción de eventuales perjuicios, siempre que se advierta que de modo 
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inmediato puede producirse una situación que haga ineficaz el proceso, si bien se 
debe tener en cuenta que la finalidad asegurable a través de las medidas cautelares es 

la finalidad legítima que se deriva de la pretensión formulada ante los Tribunales». (El 
destacat és nostre). 
 

De la mateixa manera, la mesura cautelar s’ha d’adoptar d’acord amb l’existència 

d’una aparença de bon dret (fumus boni iuris). Finalment, cal valorar en quina 

mesura l’interès públic exigeix la immediata execució de l’acte administratiu i si 

l’adopció de la mesura cautelar comporta una pertorbació pels interessos de 

tercers. En aquest sentit, la Sentència del Tribunal Suprem (Sala Contenciosa 

administrativa, Secció 3a), de 3 de desembre de 2013 disposa: 

«Si bien tales medidas suelen requerir la presencia de un fumus boni iuris fundado, 

ello no implica pronunciarse sobre el fondo, puesto que la decisión final no está en 
modo alguno predeterminada por la medida cautelar que, como toda justicia cautelar, 
trata tan solo de preservar que el recurso no pierda su finalidad como 

consecuencia de la dilación en resolver [periculum in mora]». (El destacat és 
nostre). 

Efectivament, la sol·licitud de mesures cautelars no pot entrar a discutir el fons 

de l’assumpte. Es tractaria tan sols de garantir que l’empresa licitadora pogués 

participar del procediment de licitació en igualtat de condicions a través de 

l’adopció d’aquestes mesures fins que es dictés sentència sobre el fons. En el 

cas que ens atén, el vici de nul·litat és tan manifest que no és necessari un 

examen profund de l’assumpte per advertir-lo. En aquest sentit s’ha pronunciat 

el Tribunal Suprem en la Interlocutòria de 5 de maig de 2017: 

«En efecto, es reiterado el criterio de que únicamente cabrá fundamentar en él una 
medida cautelar cuando se impugnen actos aplicativos de disposiciones declaradas 
nulas, aquellos que reiteren o reproduzcan otros cuya nulidad haya sido igualmente 
declarada antes o los que adolezcan de manera tan manifiesta de vicios de esa 

naturaleza que no sea preciso un examen detenido para advertirlos». (El destacat 
és nostre). 
 

Finalment, citem també la Sentència del Tribunal Suprem (Sala Contenciosa 
administrativa, Secció 2a), de 14 de desembre de 2015, que al Fonament de 
Dret quart disposa que: 
 

«El «fumus boni iuris» o apariencia de buen derecho es considerado en el derecho 
común de la justicia cautelar como un requisito exigible para que pueda adoptarse una 
resolución de esta naturaleza, pues no parece que a quien, manifiestamente, asiste 
la razón a limine litis deba resultar perjudicado por el retraso en obtener una 
resolución de fondo». 

 
En definitiva, la mesura cautelar, tant en el procediment del recurs especial en 

matèria de contractació com en el procediment contenciós-administratiu, es 

configura com una facultat que l’òrgan (administratiu o jurisdiccional, segons el 

cas) ha d’exercitar sempre que resulte necessari, per tal d’assegurar l’objecte del 

procediment, ponderant les circumstàncies concurrents i els interessos en 

conflicte en cada cas concret. Es tracta d’una garantia més que es desprèn del 

dret a una tutela judicial efectiva, consagrat a l’article 24 CE. 
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3. Conclusions 

I. Amb la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, els criteris que han 

de regir les adjudicacions estaran fonamentats en la millor relació 

qualitat-preu. Aquesta interpretació és més favorable a les PIMES 

atesa la seua importància en l’economia estatal i europea. En aquest 

sentit, és necessari que els poders adjudicadors promoguin la 

participació de les PIMES als procediments de contractació pública 

dividint el contracte en lots sense restringir la competència entre 

licitadors. Les PIMES poden presentar la millor oferta per a cada lot 

d’acord amb la millor qualitat-preu i el seu alt nivell d’especialització en 

la matèria. 

 

II. En qualsevol cas, els criteris d’adjudicació hauran d’estar vinculats a 

l’objecte del contracte, ser formulats de manera objectiva i amb ple 

respecte als principis d’igualtat i no discriminació entre licitadors, de 

forma que no confereixin a l’òrgan de contractació una llibertat de 

decisió il·limitada, garantint que les ofertes són avaluades en 

condicions de competència efectiva. 

 

III. Considerar que una gran empresa, en qualsevol cas, prestarà un millor 

servei, és prejutjar abans d’avaluar les ofertes que presenten els 

licitadors i a més, significa contradir el principis bàsics que regeixen la 

contractació pública: la igualtat i no discriminació entre licitadors i la 

lliure concurrència. L’òrgan de contractació ha imposat una clàusula 

anticompetitiva als Plecs, afavorint als grans empresaris i discriminant 

a les PIMES, doncs aquestes no tenen la suficient capacitat per 

presentar ofertes a tots els lots i tampoc es pot imposar als licitadors 

l’obligació de presentar-se en UTE. 

 

IV. Amb la transposició a l’ordenament jurídic intern de la Directiva 

2014/24/UE, el vot particular de la Resolució 624/2017 del TACRC, de 

7 de juliol de 2017, està més vinculat amb l’esperit de la nova Llei i per 

tant, és un pronunciament jurídic més actualitzat. 

 

V. La mesura cautelar de suspensió del procediment i del termini per 

presentar les ofertes es pot sol·licitar també un cop interposat el recurs 

especial. Existeix una aparença de bon dret (fumus boni iuris) atès que 

el vici de nul·litat de la clàusula és manifest i no cal entrar al fons de 

l’assumpte per advertir-lo. A més a més, s’ha acreditat que de no 

suspendre el procediment el recurs perdria la seua finalitat legítima pel 

transcurs del temps fins que es dictés la resolució sobre el fons 

(periculum in mora). Finalment també ha quedat acreditat que 
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l’adopció de la mesura cautelar no perjudicaria en cap cas l’interès 

públic ni el de tercers, ans el contrari, aquesta mesura garantiria la 

participació de tots els empresaris en igualtat de condicions. Per 

aquest motiu, considerem que la probabilitat de que la mesura cautelar 

ens sigui concedida és alta. 

 

VI. Enfront la desestimació del recurs especial en matèria de contractació 

per part del TACRC, podrem interposar recurs contenciós-

administratiu davant l’Audiència Nacional perquè es declare la nul·litat 

de ple dret de la clàusula «amplitud de l’oferta». Les mesures cautelars 

també es podran sol·licitar sempre que sigui necessari i en qualsevol 

estat del procediment contenciós-administratiu. 

Emissió del dictamen 

En primer lloc i en estricta defensa dels seus interessos, recomanem a l’empresa 

licitadora que presente la seua oferta a la licitació sense que això supose 

l’acceptació tàcita de la clàusula «amplitud de l’oferta».  

En segon lloc, com que ja s’ha interposat el recurs especial en matèria de 

contractació sol·licitant la nul·litat de dita clàusula incorporada als Plecs de 

Clàusules Administratives Particulars, recomanem a l’empresa licitadora 

sol·licitar, el més aviat possible, la mesura cautelar de suspensió del procediment 

i del termini per presentar les ofertes. Dit això, posem en coneixement del client, 

que és complicat que se suspengui el termini per presentar ofertes, per aquest 

motiu hem recomanat presentar l’oferta a la licitació abans que transcorri el 

termini per presentar les ofertes. Subsidiàriament, sol·licitem que l’òrgan de 

contractació preste caució per respondre del cost econòmic que suposarà la 

presentació de l’oferta. 

Si la Resolució del recurs especial interposat és desfavorable a les pretensions 

de l’empresa licitadora, recomanem interposar recurs contenciós-administratiu 

davant l’Audiència Nacional, contra la Resolució desestimatòria del recurs 

especial. 
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Annex 

 S’aporta a efectes il·lustratius, la Resolució 624/2017 del Tribunal 

Administratiu Central de Recursos Contractuals, de 7 de juliol de 2017. 


