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Informe 12/2015, de 12 de novembre, de la Junta Con sultiva de Contractació 
Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comi ssió Permanent) 
 
Assumpte: Possibilitat d'adjudicar a una empresa qu e no acredita la classificació 
empresarial de què afirma disposar mitjançant decla ració responsable i que pretén 
renunciar a l’adjudicació de determinats lots per a ls quals ha estat proposada com a 
adjudicatària, la resta dels lots a l’adjudicació d els quals no pretén renunciar i la suma 
del valor estimat dels quals no supera l’import per  a l’exigència de classificació. 
Conseqüències de la manca de coincidència entre la classificació empresarial de què 
s’afirma disposar mitjançant declaració responsable  i la solvència de què es disposa 
efectivament en el moment d’acreditar-la.  
 
 
ANTECEDENTS 
 
 
I. El president del Consell Comarcal del Berguedà sol·licita l’informe d’aquesta Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa respecte a la qüestió de si ha de procedir a 
adjudicar determinats lots d’un contracte, en el cas que l’empresa proposada com a 
adjudicatària d’aquests i altres lots, hagi incomplert l’obligació d'aportar el document 
acreditatiu de classificació empresarial requerida per participar en els lots a què havia 
presentat oferta i de la qual havia declarat disposar. 
 
En l’escrit de consulta s’exposen els antecedents que la motiven, dels quals cal destacar, a 
l’efecte de donar-hi resposta, que, en el marc de la licitació d’un contracte en què l’aportació 
inicial de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs es substituïa per 
una declaració responsable i l’objecte del qual es dividia en lots, l’empresa proposada com a 
adjudicatària de diversos lots, per a la suma dels quals s’exigia classificació empresarial, 
renuncia a l’adjudicació d’alguns d’ells i no presenta el document acreditatiu de dita 
classificació. Literalment, en aquest escrit s’indica que “l’adjudicatari [cal entendre que el 
proposat com a adjudicatari] comunica de forma verbal que no disposa d’aquesta 
classificació i que no cal que l’aporti perquè ha renunciat a dos lots i ara el total no supera 
els 200.000€”. 
 
Davant aquesta situació, el president del Consell Comarcal requereix el pronunciament 
d’aquesta Junta Consultiva sobre si ha d’adjudicar a dita empresa els lots als quals no 
pretén renunciar i, en cas que la resposta sigui negativa, quines actuacions ha d’emprendre 
respecte d’aquesta empresa. 
 
 
II. L’article 4.9 del Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, estableix que 
aquesta Junta informa sobre les qüestions que, en matèria de contractació, li sotmetin les 
entitats que integren l’Administració local. D’altra banda, l’article 11.4 del mateix Decret 
atribueix a la Comissió Permanent l’aprovació dels informes corresponents.  
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CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
 
I. Abans d’analitzar la qüestió plantejada, s’ha de precisar que la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que preveu el 
Decret 376/1996, de 2 de desembre, ja esmentat, té el caràcter d’òrgan consultiu específic 
en matèria de contractació i, en l’exercici de la seva funció de resoldre consultes de caràcter 
general sobre la interpretació i l’anàlisi de les normes jurídiques en matèria de contractació 
pública, no pot substituir ni suplir les funcions consultives que tenen assignades altres  
òrgans consultius en els seus respectius àmbits de competència, tal com es recull en la 
Instrucció 1/2005, de 4 d’octubre, d’aquesta Comissió Permanent. Per aquest motiu, 
l’emissió d’aquest Informe s’efectua sobre la base de l’anàlisi de les normes jurídiques en 
matèria de contractació pública, sense entrar a valorar l’expedient concret que origina la 
consulta. 
 
 
II. Es planteja a aquesta Junta Consultiva el supòsit que, en un procediment de contractació 
en el qual l’objecte del contracte es troba dividit en lots i l’aportació de la documentació 
acreditativa del compliment dels requisits previs es substitueix per una declaració 
responsable, l’empresa proposada com a adjudicatària a diversos lots, per als quals 
s’exigeix classificació empresarial, pretén renunciar a l’adjudicació d’alguns d’ells, per tal que 
el valor estimat de la resta de lots no superi el llindar establert en la normativa de contractes 
del sector públic per exigir-la, i no presenta el document acreditatiu d’aquella classificació, 
per no disposar-ne.  
 
La normativa sobre contractació pública exigeix a les persones naturals o jurídiques que 
vulguin contractar amb el sector públic que acreditin complir amb determinades condicions 
d’aptitud, que consisteixen a tenir plena capacitat d’obrar, no trobar-se incurses en prohibició 
de contractar i disposar de la solvència requerida.   
 
Pel que fa específicament al requisit de la solvència, l’article 62 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 
(d’ara endavant, TRLCSP), preveu que per subscriure contractes amb el sector públic, les 
empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència econòmica i 
financera, i professional o tècnica que determina l’òrgan de contractació, i que aquest 
requisit se substitueix pel de la classificació empresarial quan aquesta sigui exigible 
conforme amb el que disposa el TRLCSP. 
 
Tradicionalment, el compliment dels requisits de solvència, o la classificació empresarial, 
quan aquesta és exigible, s’ha acreditat per les empreses licitadores juntament amb la resta 
de condicions d’aptitud necessàries per contractar amb el sector públic, mitjançant 
l’aportació dels documents acreditatius corresponents en la fase inicial dels procediments de 
contractació, de manera que, ja en aquesta primera fase, es rebutjaven les proposicions de 
les empreses que no els complissin. 
 
La Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internalització, va 
modificar l’article 146 del TRLCSP, relatiu a la presentació de la documentació acreditativa 
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del compliment dels requisits previs, amb la finalitat, segons s’indica en l’exposició de 
motius, d’eliminar els obstacles en l’accés de les empreses a la contractació pública, 
mitjançant la reducció de les càrregues administratives que han de suportar en els 
procediments de contractació que portin a terme les administracions públiques1. D’acord 
amb la redacció vigent d’aquest precepte, és possible que l’aportació inicial per part de les 
empreses dels documents acreditatius de la solvència, així com de la resta de requisits 
previs per contractar, se substitueixi per una declaració responsable2, de manera que, amb 
caràcter general, únicament l’empresa en la qual recaigui la proposta d’adjudicació ha de 
presentar la relació documental acreditativa del compliment d’aquests requisits. 
 
La possibilitat de valorar les ofertes presentades per les empreses licitadores amb caràcter 
previ a la comprovació de la seva aptitud es troba prevista actualment de manera expressa, 
per als procediments oberts, en l’article 56.2 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es 
deroga la Directiva 2004/18/CE. A més, aquest precepte estableix que quan els poders 
adjudicadors s’acullin a la possibilitat d’examinar les ofertes abans de comprovar la 
inexistència de motius d'exclusió i el compliment dels criteris de selecció, s'han d’assegurar 
que aquesta comprovació es dugui a terme de manera imparcial i transparent “a fi que no 
s'adjudiqui un contracte a un licitador que hauria d'haver estat exclòs”, per incórrer en una 
causa d’exclusió –transposades en el dret intern de contractes del sector públic com a 
causes de prohibició de contractar– o no complir els criteris de selecció establerts pel poder 
adjudicador3.  

                                                
1 Aquesta Llei va introduir un nou apartat 4 a l’article 146 del TRLCSP amb el tenor literal següent: 
“L'òrgan de contractació, si ho estima convenient, pot establir en el plec de clàusules administratives 
particulars que l'aportació inicial de la documentació establerta a l'apartat 1 es substitueixi per una 
declaració responsable del licitador indicant que compleix les condicions establertes legalment per 
contractar amb l'Administració. En aquest cas, el licitador a favor del qual recaigui la proposta 
d'adjudicació, haurà d'acreditar davant l'òrgan de contractació, prèviament a l'adjudicació del 
contracte, la possessió i la validesa dels documents exigits. En tot cas serà suficient amb aquesta 
declaració responsable en els contractes d'obres amb valor estimat inferior a 1.000.000 euros i de 
subministraments i serveis amb valor estimat inferior a 90.000 euros.  
En tot cas, l'òrgan de contractació, amb vista a garantir la bona finalització del procediment, podrà 
requerir, en qualsevol moment anterior a l'adopció de la proposta d'adjudicació, que els licitadors 
aportin la documentació acreditativa del compliment de les condicions establertes per ser adjudicatari 
del contracte”. 
 
2 La Junta Consultiva de l’Estat, en la Recomanació sobre la interpretació d’alguns dels preceptes del 
TRLCSP després de la modificació per la Llei 14/2013, i la Junta Consultiva de Balears, en l’Informe 
6/2013, de 20 de desembre, han interpretat que la substitució de la documentació acreditativa de 
compliment dels requisits previs per una declaració responsable és obligatòria per a les 
administracions públiques en els contractes d’obres de valor estimat inferior a 1.000.000 d’euros i en 
els contractes de subministrament i de serveis de valor estimat inferior a 90.000 euros, i que és 
potestativa en la resta de contractes. 
 
3 Així mateix, la Directiva 2014/24/UE també regula, en l’article 59, el document europeu únic de 
contractació, consistent en una declaració formal i actualitzada dels operadors econòmics, a presentar 
amb les sol·licituds de participació o amb les ofertes, que els poders adjudicadors han d’acceptar com 
a prova preliminar en substitució dels certificats expedits per les autoritats públiques o per tercers, que 
confirmin que l'operador econòmic no es troba en cap situació d'exclusió, que compleix els criteris de 
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Pel que fa als criteris de selecció, l’article 58 de la Directiva 2014/24/UE preveu que aquests 
es poden referir a l'habilitació per exercir una activitat professional, a la solvència econòmica 
i financera, i a la capacitat tècnica i professional; i especifica que els poders adjudicadors 
només poden imposar als operadors econòmics aquests criteris com a requisits “de 
participació”. 
 
Per tant, amb aquest règim jurídic, l’aportació d’una declaració responsable en què s’indiqui 
el compliment dels requisits previs, exigits per poder participar en els procediments de 
contractació, permet a les empreses participar-hi i que es valorin les seves ofertes, sense 
haver d’acreditar-ne el compliment, el qual s’efectua en un moment procedimental posterior 
mitjançant l’aportació documental corresponent. Tanmateix, cal tenir en compte que, tal com 
estableix l’apartat 5 de l’article 146 del TRLCSP, també introduït per la Llei 13/2014 
esmentada, “el moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i 
solvència exigits per contractar amb l’administració serà el de finalització del termini de 
presentació de les proposicions”4.  
 
A més, cal recordar, específicament pel que fa al requisit de la classificació empresarial, que 
si les empreses licitadores es troben pendents de classificació en finalitzar el termini de 
presentació d’ofertes, l’article 146.1.b del TRLCSP possibilita que aportin el document 
acreditatiu d’haver presentat la sol·licitud per obtenir-la “havent de justificar estar en 
possessió de la classificació exigida en el termini previst en les normes de desenvolupament 
d’aquesta Llei per a l’esmena de defectes o omissions en la documentació”.  
 
D’aquesta manera, la pròpia normativa de contractació pública precisa expressament que el 
fet de substituir l’aportació inicial de la documentació acreditativa del compliment dels 
requisits de participació en les licitacions per una declaració responsable no varia l’exigència 
que aquests requisits s’hagin de complir per poder participar-hi, ni el moment temporal en 
què han de concórrer.  
 
Addicionalment, tot i que el moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits 
esmentats sigui el de finalització del termini de presentació de les proposicions, cal tenir 
present que l’exigència del compliment dels requisits de participació té com a finalitat 
garantir l’aptitud de les persones que contractin amb el sector públic, de manera que s’han 

                                                                                                                                                   
selecció pertinents i, quan procedeixi, que compleix les normes i els criteris objectius per a la reducció 
del nombre de candidats en procediments amb negociació. 
 
4 Tot i que aquesta previsió s’inclogui ara de manera expressa en el TRLCSP, ja era doctrina 
reiterada dels tribunals administratius de resolució de recursos contractuals i de les juntes consultives 
de contractació administrativa, que les condicions d’aptitud i els requisits de solvència havien de 
concórrer amb anterioritat a la data en què expirés el termini de presentació de les proposicions i que 
la seva existència en aquesta data no era esmenable, sinó només la seva acreditació –entre altres, 
Resolució núm. 201/2013, de 29 de maig, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals 
(TACRC); Acord núm. 18/2011, de 29 de juliol, del Tribunal Administratiu de Contractes Públics 
d’Aragó; i Informes 18/2010, de 24 de novembre, 36/2004, de 7 de juny, i 48/2002, de 28 de febrer, de 
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat. Posteriorment a aquesta inclusió 
expressa en el TRLCSP, s’ha pronunciat també al respecte el TACRC en les resolucions núm. 
322/2014, de 25 d’abril, i núm. 470/2014, de 18 de juny. 
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de continuar complint tant en el moment de l’adjudicació dels contractes, com en el de la 
formalització5.  
 
D’altra banda, també s’ha d’assenyalar que, com és sabut, en els casos en què l’objecte 
dels contractes es divideix en lots, les empreses han d’acreditar que disposen de la 
solvència corresponent al lot o lots als quals licitin6 i si, en funció de l’objecte i el valor 
estimat dels lots o de la suma de lots, s’exigeix classificació, l’han d’acreditar en el grup, 
subgrup i categoria que correspongui en funció d’aquells a l’adjudicació dels quals optin7.  
 
D’acord amb el què s’ha exposat, i entrant en l’anàlisi d’un supòsit com el que es planteja en 
l’escrit de consulta, si una empresa participa en una licitació presentant oferta per optar a 
l’adjudicació de varis lots per la suma del valor estimat dels quals s’exigeix classificació 
empresarial, quan s’efectua la proposta d’adjudicació a favor seu ha de presentar el certificat 
del qual hagués declarat disposar –concretament, aquest hauria de ser totalment coincident 
amb la declaració, encara que la classificació requerida per al lot o lots que finalment se li 
proposen adjudicar fos inferior al que s’exigís per tots els presentats, més tenint en compte 
que els certificats de classificació empresarial inclouen la informació relativa a tots els grups, 
subgrups i categories en que està classificada una empresa.  
 
És més, cal considerar que l’empresa hauria de presentar aquest certificat fins i tot en el cas 
que la suma del valor estimat dels lots dels quals és proposada com a adjudicatària fos 
inferior al llindar establert legalment per a la seva exigència, atès que l’acreditació efectiva 
de la solvència en els procediments en què opera la declaració responsable hauria de 
coincidir amb el contingut del que s’ha declarat. Així, si bé és cert que, en els casos en què 
no sigui exigible la classificació, les empreses únicament han d’aportar els documents 
acreditatius de la solvència dels lots de què hagin resultat proposades com a adjudicatàries, 
alguns d’aquests documents propis de les empreses, que no variaran en funció del nombre 
de lots que finalment s’acabin guanyant –com, per exemple, el relatiu al volum de negocis–, 
també han de coincidir amb el que s’ha declarat. És a dir, seguint amb aquest mateix 

                                                
5 Així ho ha afirmat el TACRC, específicament pel que fa al requisit de la classificació empresarial, en 
la resolució núm. 308/2012, de 28 de desembre, amb motiu d’un supòsit de revocació de la 
classificació de l’empresa adjudicatària abans de la formalització del contracte. 
 
6 L’article 58.3 paràgraf 3er de la Directiva 2014/24/UE, ja esmentada, disposa que quan un contracte 
es divideixi en lots, les previsions relatives als criteris de selecció de les empreses s'apliquen en 
relació amb cada un dels lots i que “no obstant això, el poder adjudicador podrà establir el volum de 
negocis mínim anual exigit als operadors econòmics per referència a grups de lots en cas que a 
l'adjudicatari se li adjudiquin diversos lots que s'hagin d'executar alhora”. 
 
7 Respecte de l’exigència de classificació empresarial en els casos de divisió en lots de l’objecte dels 
contractes es va pronunciar la junta consultiva de contractació administrativa de l’Estat en l’informe 
21/94, de 19 de desembre, en el qual conclou que “en el supòsit d’adjudicació per lots la categoria de 
la classificació s’ha d’exigir als licitadors en funció de l’import dels lots als quals concorrin i no en 
funció de l’import dels lots, en el seu cas, els siguin adjudicats”. En aquest mateix sentit, la junta 
consultiva de contractació administrativa de València, en l’informe 4/2013, de 29 de juliol, afirma que 
en la contractació per lots pels quals sigui exigible la classificació, cadascuna de les empreses ha 
d’acreditar la classificació en els subgrups i categories que correspongui exigir en funció dels lots a 
l’adjudicació dels quals optin, i pel seu import. 
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exemple, si una empresa que declara tenir un volum de negocis suficient per participar en la 
licitació d’un determinat nombre de lots acaba resultant adjudicatària d’un nombre inferior, el 
volum de negocis que hauria d’acreditar tenir hauria de ser aquell declarat, encara que per 
als lots de què finalment resulta proposada adjudicatària fos suficient un d’inferior. 
 
Un cop efectuades aquestes reflexions, cal assenyalar que la conseqüència general  
derivada de la manca d’aportació per part de l’empresa proposada com a adjudicatària de la 
documentació acreditativa del compliment dels requisits previs i, en particular, de la 
classificació empresarial o la manca de coincidència entre el que s’ha declarat i el que 
s’acredita, ha de ser l’exclusió de l’empresa del procediment de contractació, tant si aquesta 
manca d’aportació es deu al fet que l’empresa l’hagi perdut durant el procediment de 
contractació, com si es deu al fet que l’empresa ja no disposava d’aquesta solvència o 
classificació en participar en la licitació. Tanmateix, les conseqüències d’aquestes manques 
d’aportació i de coincidència poden variar en determinats supòsits i en funció de la raó que 
les motiva. 
 
Així, en els casos en què l’objecte dels contractes es divideix en lots, si bé continua essent 
aplicable l’obligació de les empreses de participar només en la licitació dels lots respecte 
dels quals compleixin els requisits de solvència o de classificació empresarial en el moment 
de presentació de les seves ofertes, es podria produir el supòsit que, disposant les 
empreses licitadores de la solvència o la classificació requerida per participar en la licitació 
d’un determinat nombre de lots, la perdessin durant el procediment de contractació, de 
manera que ja no poguessin resultar adjudicatàries de tots els lots a l’adjudicació dels quals 
optaven, però si d’algun ells. Si es dóna aquest supòsit, es pot considerar que la pèrdua de 
la solvència o la classificació empresarial hauria d’impedir l’adjudicació únicament dels lots 
afectats per aquesta pèrdua.  
 
En aquest supòsit es podria donar el cas, d’una banda, que la pèrdua de la classificació no 
afectés els lots dels quals l’empresa és proposada com a adjudicatària, de manera que la 
manca de coincidència entre la solvència que es declara tenir a l’inici del procediment –i que 
efectivament es té– i la solvència de què es disposa en el moment d’acreditar-la –diferent, 
cal insistir, per variacions produïdes durant el procediment de contractació– sigui irrellevant 
a l’efecte de l’adjudicació dels lots.  
 
D’altra banda, podria succeir, per exemple, que una empresa que participa en la licitació de 
dos lots d’un contracte i que resulta proposada com a adjudicatària d’ambdós, perdés la 
classificació empresarial que havia acreditat o que havia declarat disposar, però que un 
d’aquells dos lots tingués un valor estimat inferior al que determina l’exigència de 
classificació. En aquest cas, es considera conforme amb la normativa i els principis en 
matèria de contractació pública, així com l’opció més respectuosa amb el deure 
d’adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa, que se li adjudiqués aquest lot, si 
acredita mantenir la solvència requerida. 
 
Certament, aquesta solució pot no resultar tan pacífica en el cas que, sense disposar de la 
classificació necessària per resultar adjudicatària de tots els lots, fossin diverses les 
combinacions de lots pels quals l’empresa disposa de solvència suficient, de manera que es 
requerís haver d’optar entre les diferents opcions de lots pels quals no s’exigeix classificació 
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i dels que es compleixen els requisits de solvència, per tal de determinar quins se li han 
d’adjudicar. 
 
En relació amb aquesta situació, resulta il·lustratiu el fet que la Directiva 2014/24/UE, ja 
esmentada, prevegi expressament, en l’article 46.2, i en relació amb la possibilitat que les 
empreses puguin optar a la licitació de més lots dels que poden resultar adjudicatàries, que 
els poders adjudicadors “han d’indicar en els plecs de la contractació els criteris o normes 
objectius i no discriminatoris que es proposen aplicar per determinar quins lots han de ser 
adjudicats, en cas de què l’aplicació dels criteris d’adjudicació pugui donar lloc a què a un 
sol licitador se li adjudiqui un nombre de lots superior al màxim indicat”.8 
 
En canvi, si la manca de solvència o de classificació empresarial o la manca de coincidència 
entre el que s’ha declarat i el que s’acredita es dóna en un supòsit en què l’empresa no 
disposava dels requisits de participació en la licitació ja en el moment de presentar la seva 
oferta, a causa d’un error o d’una apreciació incorrecta de l’empresa a l’hora de determinar 
si disposava de la solvència requerida per participar en la licitació, o amb motiu d’haver 
efectuat una declaració responsable falsa, seria contrari a les normes reguladores dels 
procediments de contractació pública i als principis que informen la normativa en aquesta 
matèria, admetre que una empresa proposada com a adjudicatària pogués, en el moment 
procedimental en què ha d’acreditar el compliment dels requisits que va declarar, alterar la 
seva proposició, per la via d’una pretesa renúncia a l’adjudicació d’alguns dels lots en la 
licitació dels quals va participar, amb la finalitat d’adequar la seva efectiva solvència –
diferent de la manifestada en la declaració responsable– a la requerida en la licitació9.  
 

                                                
8 En la Resolució núm. 31/2013, de 25 de març, el Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals 
d’Andalusia, amb ocasió de l’anàlisi d’un supòsit en què l’empresa adjudicatària de determinats lots 
en què es divideix un contracte havia adscrit els mateixos mitjans, va afirmar que les empreses 
només poden concórrer als lots per als quals disposin dels requisits exigits en el moment de participar 
en la licitació, ja que, en cas contrari, s’estarien admetent ofertes en les quals concorreria ab initio una 
impossibilitat per resultar adjudicatàries en la seva totalitat, la qual cosa “suposaria deixar en mans de 
l’administració o del propi licitador la determinació, en un moment posterior, de quins lots, entre els 
oferts han d’adjudicar-se i quins no”. Així, considera que l’adjudicació parcial de l’oferta, sense cap 
criteri de determinació establert prèviament en la llei o en els plecs “no pot acceptar-se per raons de 
seguretat jurídica per als propis licitadors, els quals resultarien adjudicataris d’uns lots i no d’altres, no 
en atenció exclusiva a què la seva oferta sigui o no l’econòmicament més avantatjosa en els lots de 
què es tracti, sinó en atenció al que ells mateixos hagin decidit i/o l’administració acordat” i que el 
procediment d’adjudicació “no pot veure’s alterat per circumstàncies no regulades legalment i que 
només obeeixen a la mera voluntat dels intervinents en el procés selectiu”.  
 
9 En la Resolució núm. 75/2013, de 21 de juny, el Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals 
d’Andalusia, després d’afirmar que les empreses tenen l’opció licitar a tots o només a alguns dels lots 
que es convoquin en el moment de presentar la seva oferta i que han d’acreditar tenir solvència 
econòmica respecte d’aquells als que liciti, assenyala que “un cop presentada la seva oferta, l’òrgan 
de contractació no pot requerir-li perquè opti per un o altre lot amb la finalitat d’adequar la solvència 
econòmica insuficient per ambdós lots, a l’exigible per licitar a un d’ells. D’aquesta forma s’estaria 
alterant l’oferta del licitador un cop iniciat el procediment d’adjudicació, ja que la seva proposició i la 
documentació corresponent a la mateixa van referida a ambdós lots i no a un d’ells”.  
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Addicionalment, cal recordar en aquest sentit que la normativa en matèria de contractes del 
sector públic no estableix amb caràcter general la possibilitat de renúncia a l’adjudicació dels 
contractes per part de les empreses proposades com a adjudicatàries10 i que únicament 
preveu, en l’article 161 del TRLCSP, la possibilitat de les empreses licitadores de retirar les 
seves proposicions quan l’adjudicació dels contractes per procediment obert no es produeixi 
dins dels terminis que assenyala11. 
 
Tanmateix, tot i no ser una potestat de les empreses retirar les seves ofertes o renunciar a 
l’adjudicació dels contractes, el TRLCSP preveu les conseqüències jurídiques d’aquestes 
actuacions, atès que no es pot impedir que les empreses no mantinguin les ofertes que 
havien presentat o que no formalitzin els contractes que se’ls ha adjudicat, si efectivament 
ho fan. Així, d’una banda, en l’article 103 preveu que, en els casos en què s’exigeixi garantía 
provisional, aquesta respongui del manteniment de les ofertes fins a l’adjudicació dels 
contractes; i, d’altra banda, en l’article 60 estableix com una de les causes de prohibició de 
contractar la retirada indeguda de les proposicions o candidatures per part de les empreses 
licitadores o el fet d’impossibilitar l’adjudicació dels contractes per no aportar, en el termini 
corresponent, la documentació justificativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries i 
amb la seguretat social, de disposar dels mitjans compromesos per a l’execució del 
contracte i d’haver constituït la garantia definitiva (apartat 2 lletra a). 
 
 
III. En relació amb la consulta relativa a les “actuacions que cal emprendre” respecte de 
l’empresa proposada com a adjudicatària que no acredita el compliment dels requisits previs 
malgrat haver-lo declarat i que pretén renunciar a part de l’adjudicació dels lots proposats a 
favor seu, per no disposar de la classificació requerida per licitar a tots, cal distingir també 
els dos supòsits que es poden donar en funció de la raó o el motiu d’aquest fet, avançats 
anteriorment, ja que les conseqüències d’un i altre seran diferents. D’una banda, si la 
incongruència entre el que ha declarat l’empresa i la solvència de què efectivament disposa 
en el moment d’haver d’aportar el certificat acreditatiu corresponent deriva d’una pèrdua de 
la classificació empresarial durant el procediment de contractació, la conseqüència que s’ha 
de derivar amb caràcter general, tal com ja s’ha indicat en la consideració jurídica anterior, 
és l’exclusió del procediment de contractació, per no complir el requisit de solvència exigida 
en el moment de l’adjudicació del contracte. Tanmateix, i com també s’ha assenyalat en la 
consideració jurídica anterior, aquesta conseqüència pot no donar-se, quan l’objecte dels 
contractes es troba dividit en lots, en determinats supòsits ja esmentats. 
 
D’altra banda, si aquella incongruència entre el que es declara i el que s’acredita –o el que 
es pretén acreditar– deriva del fet que l’empresa va participar en la licitació d’un nombre de 
                                                
10 De fet, l’article 80.5 del Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques, 
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, estableix que “una vegada lliurada o tramesa la 
documentació, no pot ser retirada, llevat que la retirada de la proposició sigui justificada”.  
 
11 D’acord amb els apartats 1 a 3 d’aquest precepte l’adjudicació dels contractes s’ha de produir en el 
termini màxim de 15 dies des del següent al d’obertura de les proposicions, quan s’hagi establert el 
preu com a únic criteri d’adjudicació, i en el termini màxim de dos mesos o del que s’hagi fixat en el 
plec, quan s’hagin establert una pluralitat de criteris d’adjudicació, i que aquests terminis s’amplien en 
15 dies hàbils quan s’hagi identificat una proposició presumptament anormal i s’hagi de seguir el 
tràmit d’audiència i de justificació de la proposició. 
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lots pels quals no era suficientment solvent, cal distingir alhora les conseqüències que n’han 
de derivar en funció de si aquest fet es produeix per un error o una apreciació incorrecta de 
l’empresa a l’hora de determinar si disposa de la solvència requerida per participar en la 
licitació –cosa que difícilment succeirà en el cas que el mitjà establert per acreditar-la sigui la 
classificació empresarial, que es té o no es té–, o bé si deriva d’una declaració responsable 
falsa per part de l’empresa, efectuada amb la finalitat de poder optar a l’adjudicació de més 
lots d’aquells per als quals compleix els requisits de participació. Així, en aquest darrer 
supòsit, addicionalment a la conseqüència ja assenyalada d’haver de ser exclosa del 
procediment de contractació, es donarà també la del fet que l’empresa hagi incorregut en 
una de les causes de prohibició de contractar amb el sector públic. Certament, l’article 60 del 
TRLCSP, relatiu a les prohibicions de contractar i modificat recentment per la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, preveu com a causa de prohibició de 
contractar amb el sector públic “haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració 
responsable a què es refereix l’article 146 o en facilitar qualssevol altres dades relatives a la 
seva capacitat i solvència (...)” (apartat 1.e)12.    
 
 
Sobre la base de les consideracions anteriors, la Comissió Permanent de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa formula les següents 
 
 
CONCLUSIONS 
 
 
1. La manca d’aportació per part de l’empresa proposada com a adjudicatària de la 
documentació acreditativa del compliment dels requisits previs i, en particular, de la 
classificació empresarial, ha de comportar la seva exclusió del procediment de contractació.  
 
2. La conseqüència que s’ha de derivar de la incongruència entre la solvència de què 
disposa efectivament una empresa en el moment d’haver d’aportar el certificat acreditatiu 
corresponent i el contingut de la seva declaració responsable és, com a regla general, la 
seva exclusió del procediment de contractació. 
 
Tanmateix, aquesta conseqüència pot no ser procedent, quan l’objecte dels contractes es 
troba dividit en lots i la incongruència entre el que ha declarat l’empresa i la solvència de què 
efectivament disposa en el moment d’haver d’aportar els documents acreditatius deriva de 
variacions produïdes durant el procediment de licitació –com per exemple, de la pèrdua de la 
classificació empresarial durant aquest període–, en determinats supòsits com els que s’han 
assenyalat en la consideració jurídica II d’aquest Informe. 
 

                                                
12 També l’article 57.4.h de la Directiva 2014/24/UE, ja esmentada, preveu que els poders adjudicadors 
puguin excloure un operador econòmic de la participació en un procediment de contractació, per si 
mateixos o a petició dels estats membres, entre altres situacions, “quan l'operador econòmic hagi estat 
declarat culpable de falsedat greu en proporcionar la informació exigida per verificar la inexistència de 
motius d'exclusió o el compliment dels criteris de selecció, hagi retingut la informació esmentada o no pugui 
presentar els documents justificatius requerits”. 
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En canvi, si aquesta incongruència deriva del fet que l’empresa va participar en la licitació 
d’un nombre de lots per a l’adjudicació dels quals no disposava de la solvència suficient, per 
un error o una apreciació incorrecta de la seva solvència, o per haver efectuat una 
declaració responsable falsa, seria contrari a les normes reguladores dels procediments de 
contractació pública i als principis que informen la normativa en aquesta matèria, admetre 
que aquesta pogués alterar la seva proposició, per la via d’una pretesa renúncia a 
l’adjudicació d’alguns dels lots en la licitació dels quals va participar, amb la finalitat 
d’adequar la seva solvència efectiva, diferent de la manifestada en la declaració 
responsable, a la requerida en la licitació. Addicionalment, l’empresa que efectua una 
declaració responsable falsa incorre en una de les causes de prohibició de contractar amb el 
sector públic. 
 
 
Barcelona, 12 de novembre de 2015 
 
         
 


