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Informe 1/2016, de 6 d’abril, de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent) 
 
Assumpte: Continguts de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre 
contractació pública, que han de ser d’aplicació directa a partir del dia 18 d’abril 
de 2016, data en què finalitza el termini per a la seva transposició. Breu 
referència a l’aplicació directa de la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrer de 
2014, relativa a l’adjudicació de contractes de concessió. 
  
 
ANTECEDENTS 
 
 
I. L’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, actual Direcció 
General de Contractació Pública, ha sol·licitat l’informe d’aquesta Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa sobre els continguts de “la quarta generació de directives 
europees en matèria de contractació pública” que han de ser d’aplicació directa a partir 
de la data límit per a la transposició per part dels estats membres –el dia 18 d’abril de 
2016–, en el cas que l’Estat espanyol incompleixi l’obligació de transposar en aquest 
termini. 
 
També l’Associació Catalana de Municipis ha sol·licitat “un informe en què s’indiqui 
quines són les disposicions de les directives 23, 24 i 25/2014/UE, relatives a la 
contractació del sector públic de la Unió Europea que, segons el parer de la Junta, són 
d’aplicació directa pel sector públic de Catalunya, tot i no haver estat transposades per 
l’estat espanyol”. 
  
Malgrat el tenor literal de les consultes, atesa l’extensió dels textos comunitaris sobre 
l’aplicació directa dels quals se sol·licita el parer d’aquesta Junta Consultiva, aquest 
Informe es circumscriu a dita aplicació en relació amb la Directiva 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 
2004/18/CE, sens perjudici que algunes de les reflexions i les conclusions que s’hi 
contenen puguin extrapolar-se a les altres dues directives que conformen aquella 
quarta generació de directives en matèria de contractació pública i que també han de 
ser objecte de transposició, com a molt tard, el proper dia 18 d’abril1.  
 
Tanmateix, s’inclou una brevíssima anàlisi, en la darrera consideració jurídica d’aquest 
Informe, en relació amb l’aplicació directa de la Directiva 2014/23/UE, de concessions, 
                                                 
1 Directives 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, relativa a l’adjudicació de contractes de 
concessió, i 2014/25/UE, de 26 de febrer de 2014, relativa a la contractació per entitats que 
operen en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals i per la qual es 
deroga la Directiva 2004/17/CE. 
 
Així mateix, també la Directiva 89/665/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1989, relativa a 
la coordinació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives referents a l'aplicació 
dels procediments de recurs en matèria d'adjudicació dels contractes públics de 
subministraments i d'obres, ha estat modificada per la Directiva 2014/23/UE esmentada, 
incloent-hi en l’àmbit d’aplicació les concessions –i ampliant, per tant, l’àmbit del recurs 
especial en matèria de contractació–, la qual tampoc és objecte d’anàlisi en aquest Informe.  
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atesa la rellevància que la seva novetat comporta i la seva afectació al text refós de la 
Llei de contractes del sector públic. 
 
 
II. Els articles 4.1 i 4.9 del Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de 
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, 
estableixen que aquesta Junta informa sobre les qüestions que, en matèria de 
contractació, li sotmetin, els departaments de la Generalitat, les seves entitats 
autònomes i les restants entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia 
vinculades o dependents de l’Administració de la Generalitat, així com les entitats que 
integren l’administració local a Catalunya, respectivament. D’altra banda, l’article 11.3 
del mateix Decret atribueix a la Comissió Permanent l’aprovació dels informes 
corresponents. 
 
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
 
I. La determinació de quins continguts de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, sobre contractació pública (d’ara endavant, Directiva 2014/24/UE), poden ser 
aplicables directament a partir del dia 18 d’abril de 2016, en no estar transposada al 
nostre dret intern de contractes, requereix partir de l’anàlisi de la jurisprudència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre els efectes jurídics que 
produeixen les directives comunitàries un cop exhaurit el termini per a la seva 
transposició per part dels estats membres sense que aquesta s’hagi dut a terme. 
 
Amb caràcter previ convé recordar, però, que d’acord amb el Tractat de Funcionament 
de la Unió Europea2, les directives són actes jurídics de la Unió que obliguen els estats 
membres destinataris quant al resultat que s'hagi d'aconseguir, deixant a les autoritats 
nacionals l'elecció de la forma i dels mitjans per fer-ho (article 2883). No obstant això, 
si bé són actes que es dirigeixen als països de la UE, els quals tenen l’obligació de 
transposar-los als seus drets nacionals en el termini establert per les pròpies 
directives, de manera que, en principi i amb caràcter general, només produeixen 
efectes un cop transposades, el TJUE els reconeix en alguns casos un efecte directe 
amb la finalitat de protegir els drets dels particulars.  
 
L'efecte directe del Dret europeu va ser consagrat pel Tribunal de Justícia –respecte 
del Dret primari de la Unió4– en la Sentència Van Gend a Loos del 5 de febrer de 1963 

                                                 
2 Text consolidat publicat al DOUE C 326/47, de 26 de març 2012. 
 
3 Aquest precepte disposa, literalment, el següent: 
“Per exercir les competències de la Unió, les institucions adoptaran reglaments, directives, 
decisions, recomanacions i dictàmens. 
El reglament tindrà un abast general. Serà obligatori en tots els seus elements i directament 
aplicable en cada Estat membre. 
La directiva obligarà a l'Estat membre destinatari quant al resultat que s'hagi d'aconseguir, 
deixant, tanmateix, a les autoritats nacionals l'elecció de la forma i dels mitjans. 
La decisió serà obligatòria en tots els seus elements. Quan designi destinataris, només serà 
obligatòria per a aquests. 
Les recomanacions i els dictàmens no seran vinculants”. 
4 És a dir, respecte dels tractats constitutius, en contraposició als actes procedents del Dret 
derivat, que són els que han estat aprovats per les institucions partint dels tractats –com és el 
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(Ass. C-26/62)5, en la qual declara que el Dret europeu no només genera obligacions 
per als països de la UE, sinó també drets per als particulars, que poden invocar-los, 
així com també normes europees, directament davant les jurisdiccions nacionals i 
europees. No obstant això, va indicar com a condició que les obligacions han de ser 
precises, clares, incondicionals i no han de requerir mesures complementàries, tant de 
caràcter nacional com europeu6.  
 
En concret, i ja respecte de les directives, el TJUE estableix en la seva jurisprudència7 
que tenen un efecte directe si les seves disposicions són incondicionals i prou clares i 
precises, quan l’estat membre no les transposi en el termini corresponent, o les 
transposi incorrectament. Tanmateix, l’efecte directe de les directives només pot ser de 
caràcter “vertical”, atès que són els països de la UE els que estan obligats a aplicar-
les, i de caràcter “ascendent”, de manera que intervé en les relacions entre els 
particulars i l’estat, podent ser invocades pels particulars davant les autoritats d’un 
estat membre8, però no per un estat contra un particular, ni per un particular enfront 
d’un altre particular –l’anomenat efecte directe horitzontal, predicable, en canvi, d’altres 
actes jurídics de la Unió.  
 
Així, els particulars poden invocar una Directiva directament davant d'una jurisdicció 
nacional o europea contra un país de la Unió9, quan es compleixen aquestes 

                                                                                                                                            
cas dels Reglaments, que tenen sempre un efecte directe (el Tribunal de Justícia indica en la 
Sentència Politi del 14 de desembre de 1971, Ass. 43/71, que es tracta d'un efecte directe 
complet), i les directives.   
 
5 El Tribunal de Justícia va dictar aquesta Sentència amb motiu d’una qüestió prejudicial 
plantejada per un tribunal que havia de resoldre un litigi entre una empresa de transports i una 
Administració tributària, relatiu als drets de duana que l'empresa havia d'abonar –l'empresa 
al·legava que el tipus aranzelari aplicat no respectava la norma del Tractat CEE i 
l'Administració afirmava que l'empresa no podia invocar aquesta norma, ja que es limitava a 
establir una obligació envers els altres estats membres. En aquesta Sentència el Tribunal de 
Justícia estableix un dels principis fonamentals del Dret de la Unió Europea, el principi d'efecte 
directe, en afirmar que el Dret de la Unió no només crea obligacions recíproques entre els 
estats membres, sinó que produeix efectes immediats en benefici dels ciutadans i de les 
empreses, atribuint-los drets individuals que han de ser protegits per les autoritats i els tribunals 
nacionals. 
 
6 En la Sentència de 12 de desembre de 1990 (Ass. acumulats C-100/89 i C-101/89, Kaefer i 
Procacci) el Tribunal de Justícia va recordar que “una disposició és incondicional quan no 
atorga als estats membres cap marge d’apreciació”. 
 
7 Entre altres, sentències del TJUE de 4 de desembre de 1974 (Ass. C-41/74, Yvonne Van 
Duyn), de 5 d'abril de 1979 (Ass. C-148/78, Tullio Ratti), de 14 de juliol de 1994 (Ass. C-91/92, 
Paola Faccini Dori contra Recreb Srl.), i de 27 de gener de 2012 (Ass. C-282/10, Domínguez). 
 
8 En la Sentència de 24 de setembre de 1998 (Ass. C-76/97) el TJUE va considerar, amb 
caràcter general, que les disposicions del títol VI de la Directiva 92/50/CEE –relatives als 
criteris de participació, de selecció qualitativa i d’adjudicació dels contractes– podrien ser 
invocades per un particular davant un òrgan jurisdiccional nacional “en la mesura en què de 
l’examen del seu tenor es desprengui que són incondicionals i suficientment clares i precises”. 
9 En la Sentència de 12 de desembre de 2013 (Ass. C-425/12) el TJUE recorda que, de 
conformitat amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia, l'obligació dels estats membres 
d'adoptar totes les mesures necessàries per assolir el resultat prescrit per una directiva és una 
obligació imperativa imposada pel TFUE i per la pròpia directiva i que “aquesta obligació 
d'adoptar totes les mesures generals o particulars s'imposa a totes les autoritats dels Estats 
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condicions, de manera que pot tenir certs efectes directes, i, addicionalment, el TJUE 
també ha reconegut als particulars la possibilitat d'obtenir, en determinades 
condicions, una compensació per la transposició incorrecta o amb retard d'una 
Directiva10. 
 
Aquesta construcció doctrinal duta a terme pel TJUE serveix de base per determinar 
quins continguts de la Directiva 2014/24/UE han de ser aplicats directament a partir de 
la data en què finalitza el termini per a la seva transposició, ja que “l’efecte directe” que 
produiran les directives d’acord amb aquesta doctrina –és a dir, la possible invocació 
per part dels particulars enfront a l’estat de les seves normes incondicionals, clares, 
precises i que els atribueixen drets subjectius–, té com a conseqüència lògica que 
l’estat –és a dir, les autoritats públiques, inclosos els poders adjudicadors en els 
termes del dret comunitari de contractació pública, tinguin o no caràcter d’administració 
pública d’acord amb el nostre dret intern de contractes públics–, hagi de dur a terme 
“l’aplicació directa” d’aquelles normes que, d’acord amb aquesta doctrina de l’efecte 
directe, poden ser invocades pels particulars, a partir d’aquella data. 
 
Així ho ha entès el TJUE en afirmar que “quan es donin els requisits exigits per la 
doctrina jurisprudencial d'aquest Tribunal perquè els particulars puguin invocar les 
disposicions d'una directiva davant els òrgans jurisdiccionals nacionals, tots els òrgans 
de l'Administració Pública (...) estan obligats a aplicar les esmentades disposicions” i 
que “seria, d'altra banda, contradictori considerar els particulars legitimats per a 
invocar davant dels òrgans jurisdiccionals nacionals, i en contra de l'Administració 
Pública, les disposicions d'una directiva que responguin a les condicions abans 
esmentades; i estimar, no obstant això, que a la referida Administració Pública no li 
incumbeix l'obligació d'aplicar la directiva i d'inaplicar les disposicions de Dret nacional 
que les infringeixin”11. 

                                                                                                                                            
membres així com als organismes que, sota el control d'aquestes autoritats, estan a càrrec d'un 
servei d'interès públic i disposen, a tal efecte, de facultats exorbitants” i que “encara que un 
particular estigui comprès en l'àmbit d'aplicació subjectiu d'una Directiva, les disposicions 
d'aquesta no poden invocar-se com a tals en contra seu davant dels tribunals nacionals”.  
 
En les recents conclusions de l’advocat general del TJUE presentades el 3 de març de 2016 en 
relació amb l’assumpte C-46/15, s’afirma que l’article 48 de la Directiva 2004/18/CE, relatiu a 
capacitat tècnica i professional, compleix els requisits de “ser incondicional i precisa” però es 
proposa negar el possible efecte directe –la possibilitat d’oposar-lo davant òrgans 
jurisdiccionals nacionals– perquè el poder adjudicador que licitava el contracte objecte del litigi 
de què porta causa la qüestió prejudicial plantejada en relació amb l’aplicabilitat directa d’aquell 
precepte, era una entitat –una associació– privada que aplicava la normativa de contractació 
pública pel fet que les seves activitats estiguessin finançades fonamentalment amb fons 
públics. 
 
10 En la Sentència del TJUE de 19 de novembre de 1991 (Ass. acumulats C-6/90 i C-9/90, 
Francovich i Bonifaci), el TJUE estima que els estats membres estan obligats a reparar els 
danys causat als particulars per les violacions del dret comunitari que els siguin imputables i 
afirma que “la possibilitat de reparació a càrrec de l’Estat membre és particularment 
indispensable quan (...) la plena eficàcia de les normes comunitàries està supeditada a la 
condició d’una acció per part de l’Estat i, per consegüent, els particulars no poden, a falta de tal 
acció, invocar davant els òrgans jurisdiccionals nacionals els drets que els reconeix el Dret 
comunitari”. 
11 Sentència de 22 de juny de 1989 (Ass. 103/88), en la qual el TJUE, després de recordar que 
“quan les disposicions d'una Directiva, des del punt de vista del seu contingut, no estiguin 
subjectes a cap condició i siguin prou precises, els particulars estan legitimats per invocar-les 
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A més, també es pot plantejar, com ho fa un sector de la doctrina, que les disposicions 
contingudes en les directives que no han estat transposades en termini i que 
compleixin els requisits necessaris de ser clares, precises i incondicionals s’entenguin 
eficaces, enfront a la mera invocabilitat derivada de la doctrina jurisprudencial de 
l’efecte directe, passant a tenir, un cop finalitzat el seu termini de transposició, vigència 
–en els mateixos termes que els reglaments comunitaris, tot i que continuant requerint 
una norma nacional de transposició– i, per tant, aplicabilitat. 
 
Per tant, com a punt de partida per a la determinació dels continguts de la Directiva 
2014/24/UE que han de ser aplicats directament a partir del proper 18 d’abril es pot 
afirmar que ho seran tots aquells que, havent de ser transposats –no ho han de ser 
totes les disposicions de la Directiva–, no ho han estat; que siguin incondicionals, en el 
sentit que no deixen marge d’elecció als estats membres per a la seva transposició als 
drets interns respectius; clars, en el sentit que el seu significat sigui plenament 
comprensible dels seus propis termes; i precisos, en el sentit que, atès el seu grau de 
detall i concreció, no requereixin un desenvolupament o ser complementats per 
determinar-ne el seu ple significat i abast12; i, especialment, els que atribueixin drets 
subjectius, com és el cas dels que tinguin especial impacte en el respecte als principis 
que informen la contractació pública –per exemple, els que estableixen obligacions de 
publicitat o relacionades amb la promoció de la concurrència i el deure d’igualtat de 
tracte i no discriminació. 
 
En aquest sentit, cal assenyalar que la Directiva 2014/24/UE, lluny de ser un cos 
normatiu que es limita a contenir objectius i finalitats que hagin de ser concretats o 
conformats pels estats membres, té un contingut precís i complet13 que, a més de 
reduir el marge de maniobra d’actuació nacional, permet que gran part del seu 

                                                                                                                                            
davant dels òrgans jurisdiccionals nacionals contra l'Estat, bé quan aquest no hagi adaptat el 
Dret nacional a la Directiva dins del termini assenyalat, bé quan hagi procedit a una adaptació 
incorrecta” assenyala que “si els particulars estan legitimats per, en les condicions a dalt 
apuntades, invocar el disposat en una directiva davant dels òrgans jurisdiccionals nacionals, és 
perquè les obligacions previstes en la mateixa s'imposen a totes les autoritats dels Estats 
membres”. 
 
12 Recentment, en les conclusions de l’advocat general del TJUE presentades el 3 de març de 
2016 en relació amb l’assumpte C-46/15, ja esmentades, després de recordar que conforme 
amb reiterada jurisprudència del TJUE els particulars estan legitimats per invocar les 
disposicions d'una directiva davant dels òrgans jurisdiccionals nacionals contra l'Estat, quan 
aquest no hagi adaptat el dret nacional a la directiva dins dels terminis assenyalats o quan hagi 
fet una adaptació incorrecta, en els casos en què dites disposicions, des del punt de vista del 
seu contingut, no estiguin subjectes a cap condició i siguin prou precises; s’indica que “una 
disposició del Dret de la Unió és incondicional quan estableix una obligació que no està 
subjecta a cap requisit ni supeditada, en la seva execució o en els seus efectes, a que s'adopti 
cap acte de les institucions de la Unió Europea o dels Estats membres”. 
13 El contingut detallat de la Directiva 2014/24/UE ha estat posat de manifest també per 
l’Advocacia de l’Estat en l’Informe Ref.: A.G. ENTES PÚBLICOS 3/15 (R — 612015), en el qual 
afirma, en relació amb el precepte l’aplicació directa del qual analitza, que la Directiva 
“estableix una regulació molt detallada i pormenoritzada que, per això, fa realment innecessària 
la promulgació d’una norma de Dret nacional que desenvolupi o completi les previsions 
d’aquella a fi de possibilitar la seva aplicació efectiva”. 
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contingut pugui ser aplicable directament quan finalitzi el termini per a la seva 
transposició sense que s’hagi produït14. 
 
D’altra banda, també cal tenir en compte que, en virtut del principi d’interpretació 
conforme, fonamentat en el principi de primacia del dret comunitari sobre el dret 
nacional, a partir de l’expiració del termini de transposició de les directives al dret 
intern, aquest s’ha d’interpretar i aplicar de conformitat amb el dret comunitari.  
 
Aquest deure, que exigeix “que els òrgans jurisdiccionals nacionals, prenent en 
consideració la totalitat del seu Dret intern i aplicant els mètodes d'interpretació 
reconeguts per aquest, facin tot el que sigui de la seva competència a fi de garantir la 
plena efectivitat de la directiva que es tracti i assolir una solució conforme amb 
l'objectiu perseguit per aquesta”, “s'imposa especialment en el cas que alguna 
disposició de la directiva manqui d'efecte directe, bé perquè la disposició pertinent no 
sigui prou clara, precisa i incondicional com per produir tal efecte, bé perquè el litigi es 
desenvolupi exclusivament entre particulars”, i “neix únicament a partir de l’expiració 
del termini d’adaptació del Dret intern a la Directiva”15. 
Així mateix, també cal recordar que, en virtut del principi de primacia del dret 
comunitari sobre els drets nacionals dels estats membres, a partir del 18 d’abril de 
2016 s’han de deixar d’aplicar les disposicions del dret intern de contractes que siguin 
contràries al dret comunitari directament aplicable16. 
 
En darrer terme, també s’ha de tenir present a l’efecte de determinar l’aplicació directa 
de les previsions de la Directiva 2014/24/UE, que dita aplicació únicament procediria, 
en principi, respecte dels procediments de contractació dels poders adjudicadors 

                                                 
14 En la Sentència de 24 de setembre de 1998 (Ass. C-76/97), abans esmentada, en relació 
amb la Directiva 92/50/CEE, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes 
públics de serveis, el TJUE va examinar si les seves disposicions resultaven “des del punt de 
vista del seu contingut, incondicionals i prou precises perquè un particular pugui invocar-les 
davant l'Estat” i va assenyalar que les del títol I, relatives a l'àmbit d'aplicació material i personal 
de la Directiva, i del títol II, relatiu als procediments, eren incondicionals i prou precises per ser 
invocades davant d'un òrgan jurisdiccional nacional, i que les disposicions detallades dels títols 
III a VI de la Directiva, que es refereixen a la elecció dels procediments d'adjudicació i normes 
relatives als concursos de projectes, a les normes comunes al sector tècnic i de publicitat, així 
com les relatives als criteris de participació, de selecció i d'adjudicació, eren, sens perjudici de 
les excepcions i matisos que es desprenien del seu tenor, incondicionals i prou clares i precises 
per ser invocades pels prestadors de serveis davant dels òrgans jurisdiccionals nacionals. 
 
15 Sentència del TJUE de 4 de juliol de 2006 (Ass. C-212/04), en la qual el Tribunal també 
afirma que “l'obligació del jutge nacional d'utilitzar com a referència el contingut d'una directiva 
quan interpreta i aplica les normes pertinents del seu Dret nacional té els seus límits en els 
principis generals del Dret, en particular en els de seguretat jurídica i irretroactivitat, i no pot 
servir de base per a una interpretació contra legem del Dret nacional”. 
 
Així mateix, en la Sentència de 5 d’octubre de 2004 (Ass. C-397/01) el Tribunal, després 
d’afirmar que “en aplicar el Dret intern, els òrgans jurisdiccionals nacionals estan obligats a 
interpretar-ho en la mesura possible a la llum la lletra i de la finalitat de la directiva que es tracti 
per assolir el resultat que aquesta persegueix”, havia concretat que “aquesta obligació 
d'interpretació conforme concerneix a totes les disposicions del Dret nacional, tant anteriors 
com a posteriors a la directiva que es tracti”.  
16 Així ho afirma el TJUE, per exemple, en la Sentència el TJUE de 22 de juny de 1989 (ass. 
103/88), abans esmentada. 
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inclosos en el seu àmbit d’aplicació, és a dir, tals com la Directiva els delimita i que 
tinguin un valor estimat igual o superior als llindars que estableix –en el nostre dret 
intern, els contractes subjectes a regulació harmonitzada. Tanmateix, procedeix 
entendre que també resulti d’aplicació respecte de les qüestions per a les que el 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) no hagi establert un règim 
diferenciat en funció de la consideració del contracte com a subjecte o no a regulació 
harmonitzada17.  
 
 
II. La qüestió relativa a “l’efecte directe” o “l’aplicació directa” de les directives en 
matèria de contractació pública ha estat analitzada per la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de l’Estat, amb motiu dels diversos incompliments per part 
de l’Estat de transposar en termini les directives en matèria de contractació pública, 
que ha emès tres documents sobre el tema, en els quals va indicar, inicialment18, que 
l’efecte directe de les directives havia d’operar “en relació amb la publicitat en el 
DOCE” –actual DOUE. Posteriorment19, amb motiu d’una petició d’informe en el qual 
se sol·licitava una relació dels articles del text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques –aleshores vigent– que no havien de resultar d’aplicació per 
contravenir la Directiva 2004/18/CE, i tot i afirmar que “l’efecte directe es produeix si 
les disposicions de les directives són incondicionals i suficientment precises”, va 
concloure que “no existeixen raons suficients per admetre l’efecte directe de les 
directives en els termes tan amplis com els que figuren en l’escrit de consulta”, atès 
que l’aplicació de la doctrina de l’efecte directe en “extrems concrets i puntuals” que 
havia fet aquella Junta respecte de la primera i segona generació de directives en 
matèria de contractes “no va suscitar cap objecció de la Comissió Europea".  
Ja en relació amb la Directiva 2014/24/UE, la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de l’Estat ha emès, en data 15 de març de 2016, una Recomanació als 
òrgans de contractació en relació amb l’aplicació de les noves directives de 
contractació pública20 en la qual "davant la impossibilitat de detallar tots els aspectes 
de les noves directives que puguin estar afectats pel citat efecte directe, tan sols 
s'aborden determinats aspectes essencials, com la consideració dels contractes 

                                                 
17 En les sentències de 18 desembre de 2014 (Ass. C-470/13) i de 14 de gener de 2016 (Ass. 
C-234/14), entre altres, el Tribunal de Justícia recorda que “la interpretació de les disposicions 
d'un acte de la Unió en situacions que no estan compreses en l'àmbit d'aplicació d'aquest es 
justifica quan el Dret nacional les ha fet directament i incondicionalment aplicables a tals 
supòsits, a fi de garantir un tractament idèntic d'aquestes situacions i les compreses en l'àmbit 
d'aplicació de l'acte esmentat”. 
 
18 Recomanacions de la Junta Consultiva de l’Estat de 18 d’abril de 1986, emesa amb motiu de 
la necessitat d’adaptació del dret intern a les directives 71/305/CEE i 77/62/CEE, i de 21 
d’octubre de 1994, emesa amb motiu de l’incompliment del termini de transposició de les 
directives 92/50/CEE, 93/36/CEE i 93/37/CEE. 
 
19 Informe de la Junta Consultiva de l’Estat 57/05, de 19 de desembre de 2005, emès amb 
motiu de l’incompliment del termini de transposició de la Directiva 2004/18/CE. 
20 En data 17 de març de 2016 es va publicar al BOE la Resolució de 16 de març de 2016, de 
la Direcció General del Patrimoni de l'Estat, per la qual es publica la Recomanació de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa sobre l'efecte directe de les noves directives 
comunitàries en matèria de contractació pública. 
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subjectes a regulació harmonitzada; la publicitat; o els terminis per a presentar ofertes 
o per enviar invitacions de participació". 
 
D’altra banda, aquesta Junta Consultiva ja havia tractat la qüestió de l’aplicació directa 
de la Directiva 2014/24/UE en l’Informe 19/2014, de 17 de desembre, si bé 
específicament en relació amb l’aplicabilitat de les seves previsions amb incidència en 
matèria de pimes. En aquest Informe es va assenyalar, en resum, que determinades 
previsions recollides en la Directiva 2014/24/CE –fent referència, concretament, a la 
divisió en lots de l'objecte dels contractes i a les contractacions conjuntes, atès 
l’objecte de l’Informe– eren plenament aplicables, fins i tot abans de finalitzar el seu 
termini de transposició, ja que no contravenen el règim jurídic en matèria de 
contractació pública comunitari i intern, i constitueixen un esment exprés en la 
normativa comunitària de possibilitats ja operatives, per no implicar noves possibilitats 
per als poders adjudicadors, sinó únicament la incorporació tècnica al corpus normatiu, 
o constituir aclariments o precisions del règim ja vigent; que altres previsions de la 
Directiva 2014/24/CE requereixen, per a la seva aplicació, la deguda transposició, per 
deixar-se aquesta a elecció dels estats membres; i que altres previsions es 
consideraven com a bones pràctiques i es recomanava la seva aplicació també abans 
que finalitzés el termini de transposició de la Directiva –fent referència, també, a 
previsions amb incidència en matèria de pimes, com les relatives a la reducció de 
càrregues administratives dels operadores econòmics, la no exigència d'un volum de 
negocis mínim anual superior al doble del valor estimat del contracte i la realització de 
consultes del mercat. 
 
Posteriorment, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat 
Autònoma d’Aragó va analitzar els “efectes” de les directives de contractació pública 
un cop finalitzat el termini de transposició, en l’Informe 17/2015, de 3 de desembre,21 
en el qual s’esmenten els “criteris generals” següents:  
 
a) Són d’aplicació directa els aspectes clars i concisos que no requereixin cap acte de 
concreció (s’esmenten com a exemples, respecte de la Directiva 2014/24/UE, el 
concepte de poder adjudicador, les causes d’elecció dels procediments, els criteris de 
participació, selecció i adjudicació, la divisió dels contractes en lots, les normes sobre 
comunicacions electròniques, les definicions i les previsions sobre el càlcul del valor 
estimat dels contractes);  
 
b) Les previsions de les directives que positivitzen la jurisprudència europea en molts 
casos estan ja transposades, com a conseqüència de la incorporació gradual 
d’aquests criteris (s’esmenten com a exemples, respecte de la Directiva 2014/24/UE, 
el concepte de mitjà propi, la cooperació horitzontal, la regla de confidencialitat i els 
principis generals); i  
 
c) Queden exclosos de l’efecte directe els continguts de la Directiva que són 
susceptibles de transposició facultativa (s’esmenten com a exemples, respecte de la 
Directiva 2014/24/UE, l’ús del procediment negociat sense publicació prèvia, la 
possibilitat de preveure ofertes integradores i la possibilitat dels estats membres 
d’establir excepcions als motius d’exclusió obligatòria per raons imperioses d’interès 
general). 

                                                 
21 En concret, respecte de l’efecte que han de tenir les directives de contractació pública en la 
regulació de la Llei autonòmica 3/2011, de 24 de febrer, de mesures en matèria de contractes 
del sector públic d’Aragó. 
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Més recentment, els tribunals administratius de contractació pública han presentat i 
aprovat, en reunió d’1 de març de 2016, un document d’estudi sobre “els efectes 
jurídics de les Directives de contractació pública davant el venciment del termini de 
transposició sense nova Llei de contractes del sector públic”, el qual, segons s’indica 
en el seu apartat I, “únicament pretén servir com a document d’anàlisi i reflexió per 
facilitar la interpretació que de la normativa aplicable a partir del 18 d’abril de 2016 
haurà de realitzar cadascun dels Tribunals administratius de recursos contractuals en 
l’exercici de les seves funcions”. Així mateix, el propi document d’estudi assenyala 
també, en el seu apartat III relatiu a conclusions, que “òbviament, els òrgans de 
contractació hauran d’aplicar aquests criteris d’interpretació” –no queda clar si els 
establerts per la doctrina jurisprudencial comunitària o els fixats pels Tribunals en 
l’annex I del propi document, en el qual s’analitza l’aplicació o no directa de cada 
precepte de la directiva– “per a no iniciar procediments ni dictar actes contraris a 
l’ordenament jurídic vigent”.  
 
 
III. Tenint en compte el marc general d’aplicació directa de les directives, sobre la base 
de la jurisprudència comunitària en matèria d’efecte directe de les directives, així com 
els pronunciaments dels òrgans consultius específics en matèria de contractació 
pública que han analitzat aquesta qüestió, es considera convenient determinar quins 
continguts de la Directiva 2014/24/UE procedeix aplicar a partir del proper dia 18 
d’abril de 2016 distingint entre les tipologies de previsions següents: 
 
 
A. Disposicions relatives a la pròpia Directiva –és a dir, les que delimiten el seu 
propi àmbit d’aplicació i les que estableixen definicions a l’efecte de la seva 
aplicació–, així com les relatives a obligacions d’actuació per part d’institucions i 
organismes de la Unió Europea i dels estats membres. 
 
Aquestes disposicions, algunes de les quals ni tan sols requereixen transposició, es 
consideren aplicables directament i són les establertes en els articles següents:  
 

– Article 1 (objecte i àmbit d’aplicació), article 2 (definicions), article 4 (imports 
dels llindars) i article 5 (mètodes de càlcul del valor estimat de la contractació); 
per tant, a partir del 18 d’abril de 2016 la conceptuació contractual caldrà 
efectuar-la tenint en compte la delimitació efectuada per la Directiva 
2014/24/UE. 
Així, per exemple, l’annex I del TRLCSP s’haurà de substituir per l’annex II 
d’aquesta Directiva, i la determinació de quins contractes cal considerar 
subjectes de regulació harmonitzada també caldrà efectuar-la d’acord amb ella, 
de manera que, per exemple, tindran la consideració de contractes de serveis 
subjectes a regulació harmonitzada els que tinguin un valor estimat superior al 
llindar comunitari i no estiguin exclosos del seu àmbit d’aplicació, i no 
únicament els que, tenint un valor estimat superior a aquell llindar, estiguin 
recollits en les categories 1 a 16 de l’annex II del TRCLSP22. 
 

                                                 
22 La Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat en relació 
amb l’aplicació de les noves directives de contractació pública, ja esmentada, conté un apartat 
específic sobre la delimitació dels contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
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Pel que fa a la possibilitat que s’estableix en el paràgraf segon de l’apartat 2 
de l’article 5, d’estimar el valor total de les contractacions al nivell de les 
unitats funcionals separades i autònomes dels poders adjudicadors, si bé no es 
tracta d’una disposició que delimita el propi àmbit d’aplicació de la Directiva –
com sí ho són la resta d’apartats d’aquest precepte– es considera en tot cas 
aplicable directament per tractar-se d’una possibilitat la regulació de la qual no 
es remet al dret intern dels estats membres i no és contrària al nostre règim 
jurídic de contractes del sector públic vigent, i és clara i precisa. 
 

– Articles 3 i 16 (contractació mixta i contractació mixta que comporti aspectes 
de seguretat o defensa, respectivament). La possibilitat que s’estableix en el 
paràgraf primer de l’apartat 4 de l’article 3 per als poders adjudicadors, 
d’optar per adjudicar contractes diferents per a prestacions diferents, algunes 
de les quals siguin pròpies de contractes regulats per la Directiva 2014/24/UE i 
altres de contractes no regulats per aquesta, o per adjudicar-les en un únic 
contracte, que tampoc és una disposició que delimiti l’àmbit d’aplicació de la 
Directiva –com sí ho són la resta d’apartats d’aquest precepte– es considera 
aplicable directament per tractar-se d’una possibilitat la regulació de la qual no 
es remet al dret intern dels estats membres i no és contrària al nostre règim 
jurídic de contractes del sector públic vigent, i és clara i precisa. 
 

– Article 7 (contractes adjudicats en els sectors de l’aigua, l’energia, els 
transports i els serveis postals), article 8 (exclusions específiques en l’àmbit de 
les comunicacions electròniques), article 9 (contractes públics adjudicats i 
concursos de projectes organitzats d’acord a nomes internacionals), article 10 
(exclusions específiques relatives als contractes de serveis), article 11 
(contractes de serveis adjudicats sobre la base d’un dret exclusiu) i article 12 
(contractes públics entre entitats del sector públic), que conformen la secció 
relativa a “exclusions”, en els quals s’estableixen els contractes no inclosos en 
l’àmbit d’aplicació de la Directiva. 
 
En relació amb aquestes exclusions cal assenyalar que, atès que determinen 
l’àmbit d’aplicació objectiu de la Directiva, no requereixen estrictament 
transposició i tenen efecte directe, de manera que els “contractes públics” a 
què al·ludeixen queden fora del seu àmbit d’aplicació sense necessitat de cap 
actuació per part dels estats membres. En tot cas, també cal tenir en compte 
que, en la mesura que aquests preceptes de la Directiva inclouen alguns 
serveis que el TRLCSP no exclou del seu àmbit d’aplicació, aquests serveis 
continuen estant subjectes al TRLCSP –la qual cosa, evidentment, no és 
contrària a la Directiva–, si bé no han de tenir la consideració de contractes 
subjectes a regulació harmonitzada, amb independència del seu valor estimat, 
ja que, com s’ha dit, no hi estan subjectes d’acord amb la nova Directiva.  
 
Pel que fa específicament al règim establert en l’article 12, l’Advocacia general 
de l’Estat ha afirmat que “aquesta norma del Dret de la Unió Europea estableix 
en la matèria que disciplina una regulació molt detallada que, per això, fa 
innecessària realment la promulgació d'una norma de Dret nacional que 
desenvolupi o completi les previsions d'aquella a fi de possibilitar la seva 
efectiva aplicació”, de manera que l’entén aplicable, fins i tot abans que finalitzi 
el termini de transposició de la Directiva, d’acord amb la jurisprudència del 
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TJUE23. En tot cas, l’excepció a la participació de capital privat en el mitjà propi 
o la persona jurídica controlada, establerta en els apartats 1.c) i 2 d’aquest 
article, requereix, com el propi precepte indica, la imposició d’aquesta 
participació per disposició legal nacional. 
 

– Article 13 (contractes subvencionats i serveis d’investigació i 
desenvolupament), article 14 (serveis d’investigació i desenvolupament), 
article 15 (seguretat i defensa) i article 17 (contractes públics i concursos de 
projectes que comportin aspectes de seguretat o defensa que s’adjudiquin o 
organitzin d’acord a normes internacionals), inclosos en la secció de “situacions 
específiques”, els quals contribueixen a determinar l’àmbit d’aplicació objectiu 
de la Directiva, de manera que no requereixen estrictament transposició i tenen 
efecte directe. 
 

– Article 74 (adjudicació de contractes de serveis socials i altres serveis 
específics) i article 78 (normes aplicables a concursos de projectes), inclosos 
en el títol III de la Directiva, relatiu a “règims de contractació particulars”, en els 
quals es determina l’àmbit d’aplicació objectiu d’aquests règims.  

 
– Article 6, article 22, apartat 7; article 23, apartat 2; article 51, apartat 1, 

paràgraf segon; article 56, apartat 4; article 59, apartat 2, segon incís24, i 
apartat 3; article 61, apartat 3; article 68, apartat 3; article 75, apartat 3; 
article 77, apartat 5; article 79, apartat 3, segon paràgraf; article 85, apartat 
1 i article 87, en la mesura que estableixen obligacions i funcions i atorguen 
poders a la Comissió Europea –entre altres, en relació l’adopció d’actes 
delegats i actes d’execució– i l’article 51, apartats 4 i 5, segon paràgraf, ja 
que estableixen obligacions de l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea. 
De fet, i com ja s’ha avançat, aquestes disposicions no han de ser objecte de 
transposició en no constituir, com és propi de les disposicions de les directives, 
actes jurídics que obliguen als estats membres destinataris. 
 

                                                 
23 Informe ref.: A.G. ENTES PÚBLICOS 3/2015 (R — 612015), abans esmentat, en el qual 
s’afirma que “si, una vegada que ha entrat en vigor una Directiva i durant el termini de 
transposició, els Estats membres s'han d'abstenir de realitzar actuacions que comprometin el 
resultat previst per aquesta nova norma de la Unió Europea, si han d'adoptar les mesures 
necessàries per assolir aquest resultat i si, i això és molt rellevant, l'autorització a continuar 
aplicant les seves normes internes (encara que aquestes no siguin conformes amb la nova 
Directiva) és en realitat una facultat de la qual poden no fer ús, el raonable és entendre que, 
havent entrat en vigor la Directiva 2014/24/UE i encara que estigui pendent de transposició, és 
jurídicament admissible aplicar les previsions contingudes en el seu article 12, especialment 
quan, com s'esdevé en el cas que s'examina i segons s’ha dit, el règim disposat en aquest 
precepte és un règim molt detallat que no fa necessària la promulgació d'una norma de Dret 
nacional per possibilitar la seva efectiva aplicació i quan, com s'ha raonat, l’aplicació del repetit 
precepte no causa perjudici a tercers”. 
 
24 L’obligació d’establir un formulari uniforme sobre la base del qual redactar el document 
europeu únic de contractació, imposada per aquest precepte a la Comissió, ha estat complerta 
mitjançant el Reglament d'execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel 
qual s'estableix el formulari normalitzat del document europeu únic de contractació (DOUE L 
3/16, de 6 de gener de 2016). 
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A més, altres definicions disperses en el text de la Directiva –no contingudes en 
l’article 2, sinó en preceptes diversos– també han de resultar plenament operatives. És 
el cas de les següents: 
 

– Competència restringida artificialment (article 18, apartat 1, paràgraf segon); 
conflicte d’interessos (article 24, segon paràgraf)25; ofertes irregulars i 
inacceptables (article 26, apartat 4, paràgraf últim i article 35, apartat 5, 
paràgraf tercer); oferta no adequada (article 32, apartat 2, lletra a), segon 
paràgraf); acord marc (article 33, apartat 1, paràgraf segon); i oferta 
admissible i d’oferta i sol·licitud de participació no adequada (article 35, 
apartat 5, paràgrafs segon i quart).  

 
Així mateix, també resulten aplicables, sense necessitat de transposició, les 
disposicions de la Directiva que imposen als estats membres determinades 
obligacions, entre d’altres, relatives a facilitar informació o posar-la a disposició de la 
Comissió o d’altres estats membres. És el cas de les establertes en els preceptes 
següents: 
 

– Article 9, apartat 1, darrer paràgraf; article 22, apartat 6, lletra c, punt i), 
paràgraf segon; article 44, apartat 3; article 57, apartat 7; article 59, apartat 
6; article 60, apartat 2, darrer paràgraf, i apartat 5; article 62, apartat 3; 
article 64, apartat 1, segon paràgraf, i apartat 8; article 69, apartat 5; article 
71, apartat 8; article 85, apartats 2 i 3; i article 86.  
 

 
B. Disposicions de la Directiva que són de transposició obligatòria per part dels 
estats membres, en establir previsions imperatives sense fer remissió o esment a 
l’obligació que es regulin en el dret intern dels estats membres, és a dir, les redactades 
ometent qualsevol referència a ells i al·ludint a obligacions dels poders adjudicadors o 
a possibilitats que necessàriament se’ls ha d’atorgar (amb fórmules del tipus “els 
poders adjudicadors hauran de”, “els poders adjudicadors podran” o els poders 
adjudicadors seguit de verb en forma imperativa); o bé les que remeten, amb caràcter 
obligatori, a la regulació d’una determinada qüestió per part del dret intern (amb 
fórmules del tipus “els Estats membres hauran de” o “els Estats membres prendran les 
mesures per”).  
 
D’aquestes previsions, cal distingir, alhora, les que constitueixen una novetat que 
comporta una modificació respecte del règim jurídic vigent –tenint en compte que pot 
tractar-se d’un precepte nou, per ser una qüestió no recollida en directives anteriors, 
però no ser qüestió nova perquè es limiti a recollir jurisprudència del TJUE– de les que 
no. 
 
 

B.1. Disposicions de la Directiva que són de transposició obligatòria per 
part dels estats membres i que constitueixen o comporten una novetat o 
un règim diferent respecte del vigent en el dret intern respectiu: 

 

                                                 
25 Aquesta definició ja ha estat emprada pel Tribunal Administratiu de Contractació Pública de 
la Comunitat de Madrid en les resolucions núm. 219/2014, de 10 de desembre de 2014, i núm. 
87/2015, de 12 de juny de 2015. 
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Amb caràcter general, es pot afirmar que les disposicions de la Directiva que han de 
ser objecte de transposició obligatòriament i que constitueixen o comporten una 
novetat resulten d’aplicació directa un cop finalitzat el seu termini de transposició 
sempre que siguin incondicionals, clares i precises –i poden ser invocades pels 
particulars enfront de l’Estat, és a dir, enfront de les autoritats públiques, si, a més, els 
atribueixen drets subjectius.  
 
Així, atesa la novetat o el nou règim que comporten, les disposicions de la Directiva 
que regulin matèries ja regulades en el nostre dret intern de contractes el desplaçaran 
en allò que aquest s’hi oposi o les contradigui, de manera que caldrà inaplicar 
aquestes normes del dret intern i aplicar les disposicions de la Directiva directament, si 
bé, en la mesura que sigui possible i en el seu cas, també s’ha d’efectuar una 
interpretació de les normes de dret intern conforme amb les disposicions i continuar 
aplicant-les si aquesta és possible.  
 
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el que s’ha indicat en la consideració jurídica 
anterior, caldrà determinar si el règim intern regulador d’aquestes qüestions que ja era 
aplicable conforme amb la directiva anterior i amb la jurisprudència comunitària, 
continua sent-ho respecte de la Directiva 2014/24/UE, de manera que, en cas de 
concórrer alguna divergència, caldria no aplicar la norma interna contrària i, en la 
mesura que la disposició de la Directiva de transposició obligatòria fos prou clara i 
precisa, aplicar-la directament.  
 
En aquest sentit, tenint en compte el contingut de la Directiva i, com ja s’ha indicat, el 
grau de detall i concreció de la major part d’aquest contingut, es pot afirmar ja ara que 
pràcticament només no podran ser objecte d’aplicació directa les disposicions respecte 
de les quals la pròpia Directiva remet al dret intern per a la seva incorporació, de 
manera que l’aplicació requereix d’una actuació per part estats membres. 
 
Així, són d’aplicació directa les disposicions establertes en els preceptes següents: 
 

– Article 22 (normes aplicables a les comunicacions), apartat 2, relatiu a la 
possibilitat de comunicació oral per a determinades comunicacions, apartat 5, 
que estableix la possibilitat dels poders adjudicadors d’exigir eines i dispositius 
no disponibles de forma general, i apartat 6, en el qual es fixen les normes 
aplicables a les eines i dispositius de tramesa i recepció electrònica d’ofertes i 
de recepció electrònica de sol·licituds de participació. 
 

– Article 24 (conflictes d’interessos), paràgraf primer, en el qual s’estableix 
l’obligació dels estats membres de vetllar perquè els poders adjudicadors 
prenguin mesures de prevenció, detecció i solució d’aquests conflictes –cal 
entendre d’aplicació directa tant l’obligació que el precepte imposa als estats, 
com l’obligació dels poders adjudicadors de prendre mesures en la línia que 
estableix, algunes de les quals es troben concretades per la pròpia Directiva i 
altres en el nostre dret intern. 

 
– Article 26 (elecció dels procediments), apartat 4, en el qual es fixa l’obligació 

dels estats membres d’establir la possibilitat dels poders adjudicadors d’aplicar 
un procediment amb negociació o un diàleg competitiu en les situacions que 
aquest mateix precepte, conjuntament per ambdues tipologies de procediment, 
detalla i especifica. Per tant, la utilització dels procediments negociats amb 
publicitat i dels diàlegs competitius –els quals, per cert, es deixen de 
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circumscriure a contractes particularment complexos– únicament procedirà en 
les situacions que aquest precepte de la Directiva estableix, de les quals només 
algunes es troben establertes de manera similar en el TRLCSP.   
 

– Article 28 (procediment restringit), apartat 6, lletra a), pel que fa al termini 
mínim que estableix.26 
 

– Article 29 (procediment de licitació amb negociació) en el qual es configura el 
procediment negociat i se’n regulen els trets principals, entre els quals es 
troben diverses novetats, redactades amb caràcter imperatiu i amb un grau de 
detall i precisió suficient com per ser aplicables directament.  
 
Així, per exemple, seran aplicables directament els terminis mínims de 30 dies 
de presentació de sol·licituds de participació i d’ofertes, i la possibilitat 
d’adjudicar contractes sobre la base d’ofertes inicials sense negociar.  
 
Cal tenir en compte que, si bé aquest precepte fa referència, en general, als 
procediments de licitació amb negociació, algunes de les previsions que conté 
únicament podran ser aplicables, per la seva pròpia naturalesa, als 
procediments negociats amb publicació prèvia. 
 

– Article 30 (diàleg competitiu) –excepte el termini que estableix–, en el qual es 
configura aquest procediment i se’n regulen els trets principals, entre els quals 
es troben diverses novetats, redactades amb caràcter imperatiu i amb un grau 
de detall i precisió suficient com per ser aplicables directament.  
 

– Article 31 (associació per a la innovació), en el qual es regula aquest nou 
procediment, també amb caràcter incondicional i amb detall i precisió, la qual 
cosa també permet la seva aplicació directa.   

– Article 32 (ús del procediment negociat sense publicació prèvia) –excepte 
l’apartat 1, que conté una disposició de transposició potestativa–, en el qual 
s’estableixen els únics casos en què es pot adjudicar un contracte per 
procediment negociat sense publicació prèvia. 
 
Així, atès que, com s’ha indicat, la Directiva únicament habilita la utilització del 
procediment negociat –i del diàleg competitiu– en les situacions establertes en 
l’article 26.4 i del procediment negociat sense publicitat en els casos establerts 
en l’article 32 que s’analitza, i atès que ambdues disposicions són clares, 
precises i imperatives i, per tant, d’aplicació directa, a partir del proper 18 d’abril 
de 2016, no es podrà recórrer a la utilització del procediment negociat per les 
causes establertes en els apartats dels articles següents: 
 
o Article 170, lletres b), f) i g) del TRLCSP –contractes respecte dels quals 

no es pugui determinar el preu global, contractes declarats secrets o 
reservats i contractes inclosos en l’àmbit de l’article 346 del TFUE, 
respectivament;  

                                                 
26 Tal com s’assenyala en la Recomanació de la Junta Consultiva de l’Estat sobre l’aplicació de 
la Directiva, ja esmentada, aquesta aplicació directa comporta no poder aplicar el termini de 10 
dies previst en l’article 112.2.b), paràgraf segon, del TRLCSP, ja que és contrari a la Directiva 
per ser inferior al mínim que estableix aquesta. 
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o Article 171, lletres a), b) i d) del TRLCSP –obres que es realitzin únicament 
amb finalitats d’investigació, obres complementàries i obres de valor 
estimat inferior a 1 milió d’euros o igual o inferior a 200.000 euros, 
respectivament;  

o Article 173, lletres a) i f) –adquisicions de béns mobles integrants del 
patrimoni històric espanyol i subministraments de valor estimat inferior a 
100.000 euros o igual o inferior a 60.000 euros, respectivament; i  

o Article 174, lletres b) i e) –serveis complementaris i serveis de valor estimat 
inferior a 100.000 euros o igual o inferior a 60.000 euros, respectivament.  

 
Així mateix, les altres causes d’utilització d’aquest procediment previstes en el 
TRLCSP, que són coincidents amb les previstes en l’article 32 de la Directiva27, 
caldrà aplicar-les tenint en compte el que aquest precepte de la Directiva 
estableix, tant per contractes subjectes a regulació harmonitzada com pels no 
subjectes ja que, com s’ha indicat, el nostre dret intern no distingeix les causes 
d’utilització d’aquest procediment en funció de si els contractes superen o no 
els llindars comunitaris.  

 
Pel que fa específicament a la causa d’utilització del procediment negociat 
sense publicitat per raó de la quantia, respecte del qual es podria intentar 
argumentar la no aplicació directa d’aquest precepte de la Directiva –i, per tant, 
pretendre continuar utilitzant aquesta causa per recórrer al procediment 
negociat sense publicitat–, per considerar que el TRLCSP conté una distinció 
en aquests casos per contractes no subjectes a regulació harmonitzada, cal 
assenyalar que les previsions de la Directiva respecte d’aquest procediment 
són taxatives i que la utilització d’aquest procediment per aquesta causa és 
contrària tant a la lletra de la Directiva, que disposa que “els Estats membres 
no permetran el recurs a aquest procediment –negociat sense publicitat– en 
cap cas diferent dels contemplats en l’article 32”, com al seu esperit o finalitat.    
 
En aquest sentit, cal recordar que en el considerant 50 de la Directiva s’indica 
expressament que “A raó dels seus efectes perjudicials sobre la competència, 
els procediments negociats sense publicació prèvia d'un anunci de licitació 
s'han d'utilitzar únicament en circumstàncies molt excepcionals. Les excepcions 
s'han de limitar a aquells casos en què la publicació no sigui possible, bé per 
raons d'extrema urgència provocada per esdeveniments imprevisibles i no 
imputables al poder adjudicador, bé quan estigui clar des del principi que la 
publicació no generaria més competència o millors resultats de contractació, 
per exemple perquè objectivament només hi hagi un operador econòmic que 
pugui executar el contracte”. 
 
Tanmateix, la Junta Consultiva de l’Estat ha considerat, en la seva 
Recomanació sobre l’aplicació de la Directiva, ja esmentada, que aquest 

                                                 
27 Certament, la causa establerta en l’article 32.2.a) de la Directiva coincideix substancialment 
amb la prevista en l’article 170.c) del TRLCSP; la de l’article 32.2.b) de la Directiva amb la de 
l’article 170.d) del TRLCSP; la de l’article 32.2.c) de la Directiva amb la de l’article 170.e) del 
TRLCSP; la de l’article 32.3.a) amb la de l’article 173.b) del TRLCSP; la de l’article 32.3.b) de la 
Directiva amb la de l’article 173.c) del TRLCSP; la de l’article 32.3.c) de la Directiva amb la de 
l’article 173.d) del TRLCSP; la de l’article 32.3.d) de la Directiva amb la de l’article 173.e) del 
TRLCSP; la de l’article 32.4 de la Directiva amb la de l’article 174.d) del TRLCSP; i la de l’article 
32.5 de la Directiva amb la dels articles 171.c) i 174.c) del TRLCSP.  
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supòsit d’utilització del procediment negociat sense publicitat continua essent 
d’aplicació per estar sempre referit a contractes de valor estimat inferiors als 
llindars comunitaris. 
 
D’altra banda, cal tenir en compte també que les causes d’utilització del 
procediment negociat que es contenen en la Directiva són amb un únic 
empresari, de manera que no operarà respecte d’aquestes l’obligació de 
sol·licitar oferta com a mínim a 3 empreses.  
 
A més, i pel que fa als aspectes o qüestions procedimentals, no recollits en 
aquest precepte de la Directiva, cal entendre aplicable als procediments 
negociats sense publicació prèvia tot el que estableix l’article 29 de la Directiva, 
relatiu als procediments de licitació amb negociació, que sigui procedent 
d’acord amb la naturalesa i les característiques específiques de la manca de 
publicitat en aquests procediments. 
 

– Article 33 (acords marc), en el qual s’estableix, com a aspecte nou que no es 
contenia en la Directiva 18/2004/CE ni, per tant, en el TRLCSP, la possibilitat 
que els acords marc amb diversos empresaris en els quals s’estableixin totes 
les condicions aplicables a la realització de l’objecte es puguin executar en part 
sense convocatòria de nova licitació i en part amb convocatòria.  
 

– Article 34 (sistemes dinàmics d’adquisició) en el qual s’estableix, de manera 
imperativa i amb detall, el nou règim jurídic d’aquesta tècnica de contractació 
electrònica i agregada, que incorpora diverses novetats respecte de la 
regulació comunitària anterior –i, per tant, de la continguda en el TRLCSP. 
 
Així, són aplicables directament, per exemple, la desaparició de les ofertes 
indicatives i el termini mínim de 10 dies per a la presentació d’ofertes a partir de 
la data d’enviament de la invitació.  
 
 

– Article 35 (subhastes electròniques) –a l’apartat 5, paràgrafs segon, tercer i 
quart, que contenen “definicions”, ja s’ha fet referència anteriorment–, en el 
qual no es limita a determinats procediments negociats, com es fa en l’article 
148 del TRLCSP, la utilització de les subhastes electròniques. 
 

– Article 36 (catàlegs electrònics) –excepte el paràgraf segon de l’apartat 1, 
que conté una disposició de transposició potestativa–, en el qual s’estableix el 
règim jurídic d’aquest instrument nou.  
 

– Article 43 (etiquetes), el qual conté diverses novetats, precises i detallades, 
respecte de les etiquetes, les quals podran ser exigides com a mitjans de prova 
del compliment de característiques mediambientals, socials o d’altre tipus, en 
relació amb prescripcions tècniques, criteris d’adjudicació i condicions 
d’execució. 
 

– Article 45 (variants), respecte del qual comporta una novetat, aplicable 
directament a partir de la finalització del termini de transposició de la Directiva, 
la possibilitat dels poders adjudicadors d’exigir la presentació de variants. 
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– Article 47 (determinació de terminis), apartat 3, lletra b) i els dos darrers 
paràgrafs, en el qual s’estableix l’obligació dels poders adjudicadors de 
prorrogar el termini per a la recepció de les ofertes quan s’introdueixin 
modificacions significatives en els plecs i que aquesta pròrroga ha de ser 
proporcional a la importància de la modificació i la possibilitat de no prorrogar 
aquest termini si, tot i no haver facilitat en termini informació complementària, 
aquesta no és important a l’efecte de la preparació de les ofertes.  
 

– Article 48 (anuncis d’informació prèvia) –excepte apartat 2, paràgrafs primer 
i segon, que preveu una opció que requereix transposició per part dels estats 
membres–, del qual cal destacar com a aspectes nous, directament aplicables 
de la mateixa manera que els aspectes que estableix i que ja es troben 
previstos en la normativa anterior, que es deixen de circumscriure els anuncis 
d’informació prèvia a determinada informació de determinats contractes i que 
puguin incloure un període superior als 12 mesos per serveis socials i altres 
serveis específics. 
 
Cal tenir en compte que, tant els anuncis d’informació prèvia com la resta dels 
anuncis en relació amb contractes públics que es publiquin a partir del 18 
d’abril de 2016, han de contenir la informació fixada en els respectius annexos 
de la Directiva 2014/24/UE i s’han de dur a terme mitjançant els formularis 
normalitzats establerts pel Reglament d’execució (UE) 2015/1986 de la 
Comissió, de 11 de novembre de 2015, pel qual s'estableixen formularis 
normalitzats per a la publicació d'anuncis en l'àmbit de la contractació pública i 
es deroga el Reglament d'execució (UE) núm. 842/2011. 
 

– Article 50 (anuncis d’adjudicació de contractes) –excepte el darrer incís del 
paràgraf segon de l’apartat 2, que estableix una disposició de transposició 
potestativa–, en el qual s’estableix, com a novetat, un termini màxim de 30 dies 
per a l’enviament dels anuncis d’adjudicació de tots els contractes, inclosos els 
basats en un sistema dinàmic d’adquisició –tot i que d’aquests se’n permet 
l’agrupació per trimestres–, excepte els basats en acords marc, que continuen 
estant-ne exempts, en comptes del de 48 dies que es preveia en la Directiva 
2004/18/CE i s’estableix en l’article 154 del TRLCSP, el qual deixarà de ser 
d’aplicació. Així mateix, s’estableix la novetat d’haver d’indicar que no 
s’adjudicaran més contractes durant el període cobert per un anunci 
d’informació prèvia en el cas que per a la convocatòria s’hagi utilitzat aquest 
anunci. 
 

– Article 51 (redacció i modalitats de publicació dels anuncis), en el qual 
s’estableix com a novetat l’obligació que els anuncis s’enviïn a l’Oficina de 
Publicacions de la Unió només per mitjans electrònics –a més de la previsió 
relativa a l’obligació de l’Oficina de Publicacions d’assegurar-se que es 
mantenen publicats determinats anuncis, establerta en l’apartat 4, al qual ja 
s’ha fet referència anteriorment. 
 

– Article 52 (publicació en l’àmbit nacional), en el qual s’estableix com a novetat 
que puguin publicar-se anuncis en l’àmbit nacional abans que al DOUE si els 
poders adjudicadors no reben la notificació de la seva publicació per l’Oficina 
de Publicacions de la Unió Europea a les 48 hores de la confirmació de la 
recepció de l’anunci.  
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– Article 53 (disponibilitat electrònica dels plecs de la contractació), en el qual 
s’estableix l’obligació d’oferir per mitjans electrònics un accés lliure, directe, 
complet i gratuït als plecs de la contractació, i l’obligació de perllongar 5 dies el 
termini de presentació d’ofertes en cas que no sigui possible per les raons que 
la mateixa Directiva estableix; així com el termini, de 6 o 4 dies, per 
proporcionar informació addicional sol·licitada.  
 

– Article 54 (invitació als candidats), el qual conté com a novetat l’esment a la 
invitació a confirmar l’interès en els casos en què l’anunci d’informació prèvia 
s’utilitzi com a convocatòria de licitació.  
 

– Article 56 (principis generals), apartat 1, paràgraf segon, que estableix la 
possibilitat dels poders adjudicadors de decidir no adjudicar un contracte al 
licitador que presenti l’oferta més avantatjosa econòmicament quan comprovin 
que l’oferta no compleix les obligacions aplicables en matèria mediambiental, 
social o laboral.  
 

– Article 57 (motius d’exclusió), apartat 4, lletres d) i i), en les quals 
s’estableixen causes d’exclusió no previstes en la Directiva anterior, ni 
transposades al TRLCSP, que fan referència a causes a apreciar directament 
per l’òrgan de contractació i relacionades amb el mateix procediment de 
contractació en què es donen: que el poder adjudicador tingui indicis plausibles 
d’acords amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la competència, i 
haver intentat influir indegudament en el procés de pressa de decisions del 
poder adjudicador, obtenir informació confidencial que pugui conferir-li 
avantatges indeguts o proporcionar negligentment informació enganyosa. 

 
Aquestes causes d’exclusió són potestatives pels poders adjudicadors però es 
preveuen en la Directiva sense deixar marge de maniobra als estats membres 
per a la seva transposició, de manera que es poden considerar directament 
aplicables. Certament, cal entendre que un particular –operador econòmic– que 
participés en una licitació podria invocar aquestes dues causes d’exclusió si 
tingués coneixement que un operador econòmic que participa en la mateixa 
licitació ha incorregut en alguna de les accions a què es refereixen, essent 
l’obligació que estableix la Directiva pels estats membres clara, precisa i 
incondicionada, ja que, com s’ha dit, el marge d’opció es preveu pels poders 
adjudicadors a l’hora d’aplicar-les, no per a la transposició per part seva.  
 
En relació amb l’aplicació directa d’aquestes causes d’exclusió cal assenyalar 
que no es considera com un supòsit d’aplicació d’efecte directe vertical 
descendent –com s’ha dit en la consideració jurídica I d’aquest informe, aquell 
en què l’Estat que ha incomplert l’obligació de transposició d’una directiva la 
pretén al·legar enfront d’un particular–28, en la mesura que no es tracta de 

                                                 
28 En la Sentencia de 26 de febrer de 1986 (Ass. C-152/84, Marshall), el TJUE assenyala que 
amb la prohibició de l’efecte directe vertical descendent de les directives es pretén “evitar que 
l’Estat pugui treure avantatges d’haver ignorat el Dret comunitari”; i en la Sentència de 8 
d’octubre de 1987 (Ass. C-80/86, Kolpinghuis Nijmegen), indica que un estat no pot prevaldre’s 
enfront a un particular de les disposicions d’una directiva si no és a través del dret nacional 
dictat correctament en el seu desenvolupament, de manera que l’estat no es pot beneficiar en 
cap cas del contingut de la directiva que no ha estat transposat correctament o, dit d’altra 
manera, l’efecte útil mai pot afavorir l’infractor estatal. 
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normes que puguin “afavorir” el poder adjudicador que les apliqui, ni que 
“perjudiquin” els operadors econòmics, en el sentit que limitin el dret d’accés a 
les licitacions, sinó que són previsions que garanteixen el respecte als principis 
d’igualtat de tracte i d’oportunitats i beneficien les empreses no incurses en 
dites causes d’exclusió, atès que tenen com a finalitat contribuir a garantir la 
lliure competència i la “netedat” dels procediments.  
 
Així, cal entendre que, en aplicar aquestes causes d’exclusió de manera directa 
de la Directiva, l’Estat –el poder adjudicador– no les estaria invocant davant 
l’operador econòmic que hi incorre, sinó que les estaria aplicant, en ser 
previsions clares, precises i incondicionades que no han estat transposades en 
termini i que poden ser al·legades davant d’ell pels operadors econòmics, als 
quals confereixen un dret subjectiu a que no es doni una vulneració de la 
competència en els procediments en què participin.  

 
A més, tampoc es podria considerar com un supòsit d’aplicació de l’efecte 
directe horitzontal, tot i que el reconeixement d’efecte directe vertical ascendent 
d’una Directiva pot afectar, com succeeix en aquest cas, a altres particulars. 
Certament, en matèria de contractació pública potencialment es donarà 
aquesta afectació, ja que en el cas que un particular al·legui contra un estat 
membre una disposició clara, precisa i incondicionada i es reconegui el seu 
efecte directe, aquest efecte pot afectar la resta de licitadors o a l’adjudicatari 
del contracte; la qual cosa, però, no converteix l’efecte directe de la Directiva en 
horitzontal, ja que el particular –operador econòmic– l'al·legaria enfront de 
l’estat, no enfront de la resta de participants de la licitació. 

  
Tanmateix, es podria qüestionar l’aplicabilitat directa d’aquestes dues causes 
d’exclusió per considerar que requereix que els poders adjudicadors tinguin 
clars els principis d’actuació per a la seva aplicació i, per tant, que manca un 
desenvolupament que reguli com s’han d’aplicar –en concret, l’establiment d’un 
procediment en què es prevegin els principis d’actuació i les garanties a aplicar, 
com la necessària audiència a l’interessat.  

 
D’altra banda, també és d’aplicació directa la novetat establerta en l’apartat 6 
d’aquest precepte, relatiu a la possibilitat dels operadors econòmics de 
demostrar la seva fiabilitat malgrat l’existència d’un motiu d’exclusió –diferent 
de l’incompliment d’obligacions tributàries o amb la seguretat social i de la 
sentència en l’estat membre en què sigui executiva–, i a no ser exclosos del 
procediment si dita demostració és suficient o a rebre una motivació de 
l’exclusió si és insuficient, en la mesura que conté una previsió que atorga un 
dret subjectiu als particulars, invocable enfront dels estats, que és clar, precís i 
incondicionat. 

 
– Article 58 (criteris de selecció), apartat 3, en el qual s’estableixen com a 

novetats que es pugui tenir en compte la ràtio entre actiu i el passiu a l’efecte 
de l’avaluació de la solvència econòmica i financera, la qual ja es troba 
transposada en el nostre dret intern; i les previsions relatives al fet que el volum 
de negocis mínim anual a exigir no excedeixi el doble del valor estimat del 
contracte; que els criteris de selecció s’apliquin en relació amb cadascun dels 
lots i que el volum de negocis a exigir es pugui establir per referència a grups 
de lots en el cas d’adjudicació de diversos lots a un mateix operador econòmic 
que s’hagin d’executar al mateix temps; i que el volum de negocis anual màxim 
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a exigir en el cas de contractes basats en un acord marc després de noves 
licitacions s’ha de calcular d’acord amb la mida màxima prevista dels que 
s’hagin d’executar alhora o, si es desconeix aquesta dada, al valor estimat de 
l’acord marc; les quals són aplicables directament. 

 
Així mateix, també és aplicable directament l’apartat 4 d’aquest precepte i, 
específicament, la nova previsió relativa al fet que els poders adjudicadors 
puguin suposar que un operador econòmic no té les capacitats professionals 
necessàries si estableixen que té conflictes d’interès que poden incidir 
negativament en l’execució del contracte –en consonància amb la causa 
d’exclusió establerta en l’article 57.4.e) de la Directiva. Tanmateix, respecte 
d’aquesta previsió també cal assenyalar la necessitat, posada de manifest amb 
ocasió dels motius d’exclusió, que els poders adjudicadors tinguin clars els 
principis d’actuació per a la seva aplicació i, des d’aquest punt de vista, es 
podria qüestionar la seva aplicabilitat directa per entendre que manca d’un 
desenvolupament requerit.  

 
– Article 59 (document europeu únic de contractació), apartats 1 i 4, en el qual 

s’estableix l’obligació dels poders adjudicadors d’acceptar com a prova 
preliminar en els processos de contractació pública, una declaració formal dels 
operadors econòmics que substitueix els certificats expedits per les autoritats 
públiques o per tercers, mitjançant la qual indiquen que no es troben en cap de 
les situacions d'exclusió o possible exclusió, compleixen els criteris de selecció 
exigits i, quan sigui procedent, compleixen amb les normes i els criteris 
objectius que s'hagin establert amb la finalitat de reduir el nombre de candidats; 
es preveu la possibilitat dels operadors econòmics d’utilitzar-los per diversos 
procediments sempre que la informació que continguin sigui correcta; i 
s’estableix la possibilitat dels poders adjudicadors de sol·licitar els documents 
justificatius en qualsevol moment, així com l’obligació d’exigir al proposat com a 
adjudicatari la presentació de dita documentació, excepte en els contractes 
basats en acords marc subscrits amb un únic empresari o sense convocatòria 
de nova licitació.  

 
Aquestes previsions són aplicables a partir del 18 d’abril de 2016, així com 
també l’obligació d’utilitzar el formulari normalitzat establert per la Comissió 
Europea29.  

                                                 
29 D'acord amb l'article 1 del Reglament d'execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener 
de 2016, pel qual s'estableix el formulari normalitzat del document europeu únic de 
contractació, abans esmentat, a partir del moment en què entrin en vigor les disposicions 
nacionals d'aplicació de la Directiva 2014/24/UE i, com a molt tard, a partir del 18 d'abril de 
2016, per a l'elaboració del document europeu únic de contractació s'utilitzarà el formulari 
normalitzat que figura en el seu annex 2. 
 
Així mateix, aquest Reglament estableix, en el seu annex 1, que “els Estats membres podran 
determinar per via reglamentària, o deixar que els poders i les entitats adjudicadors decideixin, 
si el DEUC s'ha  d'utilitzar també en el marc de procediments de contractació que no estiguin 
subjectes o només estiguin subjectes parcialment a les normes procedimentals de les 
Directives 2014/24/UE o 2014/25/UE, per exemple, per als contractes que se situïn per sota 
dels llindars pertinents o aquells que estiguin subjectes a les normes particulars aplicables als 
serveis socials i altres serveis específics («règim simplificat»). De la mateixa manera, els Estats 
membres podran determinar per via reglamentària, o deixar que els poders i les entitats 
adjudicadors decideixin, si el DEUC s'ha d'utilitzar també en relació amb l'adjudicació de 
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– Article 63 (recurs a capacitats d’altres entitats), en el qual s’estableixen noves 

previsions al règim ja vigent i ja pretransposat en el nostre dret intern, que 
seran aplicables directament, tals com que respecte als títols d’estudis i 
professionals o a l’experiència professional només es puguin recórrer a les 
capacitats d’altres entitats si aquestes executaran la part de l’objecte per al qual 
es requereixen dites capacitats; a l’obligació dels poders adjudicadors de 
comprovar que les entitats a la capacitat de les quals es pretén recórrer 
compleixen els criteris de selecció i no incorren en motius d’exclusió; a la 
possibilitat que els poders adjudicadors exigeixin, quan un operador econòmic 
recorri a les capacitats d’altres entitats pel que fa a la solvència econòmica i 
financera, que ambdós siguin responsables solidàriament; i a la possibilitat dels 
poders adjudicadors d’exigir que determinades tasques siguin executades per 
un participant concret d’una agrupació d’operadors econòmics. 
 

– Article 68 (càlcul del cost del cicle de vida), apartats 1 i 2, aplicable 
directament ja que conté una regulació clara, precisa i incondicionada sobre 
quins costos inclou i com efectuar-ne el càlcul, així com les indicacions que 
s’han d’incloure en els plecs. 

 
– Article 70 (condicions d’execució del contracte), segon incís, en el qual es 

conté com a novetat, aplicable directament, la possibilitat que les condicions 
d’execució incloguin consideracions econòmiques o relacionades amb la 
innovació i relatives a l’ocupació.  
 

– Article 71 (subcontractació), apartat 5, darrer paràgraf, i apartat 6, lletra b), 
els quals es preveu la possibilitat dels poders adjudicadors de fer extensives les 
obligacions de compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social i 
laboral, així com la de comprovar si concorren motius d’exclusió d’algun 
subcontractista i substituir-lo. 

 
– Article 72 (modificació dels contractes durant la seva vigència) –excepte 

l’apartat iii), de la lletra d), de l’apartat 1, que estableix una disposició no 
aplicable d’acord amb la nostra legislació nacional–, en el qual s’estableix, amb 
una regulació clara, precisa i incondicionada, el “nou” règim jurídic de  
modificació dels contractes –nou entre cometes, en la mesura que, si bé, com 
és sabut, no es contenia en la Directiva 2004/18/CE, ja havia estat establert pel 
TJUE.  

 
D’aquest règim cal determinar, d’una banda, quines previsions es troben 
pretransposades en els articles 105 a 107 del TRLCSP, els quals continuaran 
resultant d’aplicació en tot allò que no s’oposin a la Directiva –en la mesura 
que, com s’ha dit, aquests preceptes van transposar en el seu moment la 
jurisprudència comunitària a l’efecte i que la Directiva regula aquesta matèria 
tenint-la en compte30, difícilment s’hi oposaran–; així com, d’altra banda, quines 

                                                                                                                                            
contractes de concessió, independentment que estiguin subjectes o no a les disposicions de la 
Directiva 2014/23/UE”. 
30 En el considerant 107 de la Directiva s’afirma literalment que “És precís aclarir les condicions 
en les quals la modificació d'un contracte durant la seva execució exigeix un nou procediment 
de contractació, tenint en compte la corresponent jurisprudència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea”. 
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previsions no es troben pretransposades, les quals hauran de ser objecte 
d’aplicació directa per complir, com també s’ha dit, els requisits a aquest efecte.  

 
En aquest sentit, cal considerar que es pot donar l’efecte directe vertical 
ascendent d’aquestes previsions atès que els particulars podrien al·legar 
enfront de l’Estat l’aplicació directa d’algun dels supòsits de modificació 
contractual permesos per la Directiva i no transposat en el dret intern. Així, es 
considera, tal com s’ha assenyalat també respecte de les causes d’exclusió 
amb ocasió de l’anàlisi de l’article 57.4, lletres d) i i), que no es tractaria d’un 
supòsit d’aplicació d’efecte directe descendent en la mesura que no es tracta 
d’una regulació que l’Estat –incomplidor del deure de transposició– hagués de 
fer valer a favor seu enfront dels particulars. 

 
Tanmateix, els poders adjudicadors han de tenir en compte que en el document 
d’estudi sobre els efectes jurídics de les Directiva, aprovat l’1 de març de 2016 
pels tribunals administratius de contractació pública, al qual s’ha fet referència 
en la consideració jurídica II, es considera respecte d’aquest precepte que 
“encara que alguns aspectes resulten clars, precisos i incondicionals, atès que 
no és possible l’efecte directe descendent no podran ser invocats pels poders 
adjudicadors en tant no es produeixi l’acte de transposició formal”. 

 
L’apartat 1, lletra a), preveu el cas de modificacions de contractes i acords 
marc previstes en els plecs, i es troba parcialment recollit en l’article 106 
TRLCSP –tot i que en la Directiva s’hi inclou també la revisió de preus. 
Tanmateix, en aquest precepte del TRLCSP no es recull el requisit establert per 
la Directiva relatiu a la prohibició que es prevegin modificacions que puguin 
alterar la naturalesa global del contracte, el qual es considera aplicable 
directament. 
 
Pel que fa al supòsit establert en l’apartat 1, lletra b), relatiu a obres, 
subministraments i serveis addicionals, que han deixat de ser un supòsit 
habilitant d’utilització del procediment negociat per passar a ser un cas de 
possible modificació, no es troba prevista com a tal en el nostre dret intern i, per 
tant, ha de ser objecte d’aplicació directa. A més, la previsió establerta en 
l’article 105.2 TRLCSP, relativa a la impossibilitat que la modificació dels 
contractes es realitzi per addicionar prestacions complementàries o incorporar 
una prestació susceptible d'utilització o aprofitament independent i a la 
necessitat que en aquests supòsits es procedeixi a una nova contractació per a 
la qual es pot aplicar el procediment negociat sense publicitat, que és contrària 
al nou règim de la Directiva, ha de ser inaplicada a partir del 18 d’abril de 2016. 

 
El supòsit de modificació dels contractes i els acords marc previst en l’apartat 
1, lletra c), relatiu a que la necessitat de la modificació es derivi de 
circumstàncies que un poder adjudicador diligent no hagués pogut preveure, 
que no alteri la naturalesa global del contracte i que l'increment del preu 
resultant no excedeixi del 50 % del valor inicial, pot semblar més lax que els 
establerts en l’article 107 TRLCSP, tot i que cal entendre’l també sotmès al límit 
que no es tracti d’una modificació substancial d’acord amb l’apartat 4 d’aquest 
precepte31. Aquest supòsit de modificació, no pretransposat en el TRLCSP, cal 

                                                 
31 Certament, d’acord amb la jurisprudència del TJUE, cal entendre que aquest límit relatiu a 
què no es tracti d’una modificació substancial en els termes de la mateixa Directiva és aplicable 
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entendre’l aplicable directament per complir, com s’ha dit, els requisits a aquest 
efecte. 

 
El cas de modificació dels contractes i els acords marc establert en la lletra d) 
del mateix apartat 1 es refereix, d’una banda, a la substitució del contractista 
com a conseqüència d’una previsió en plecs (apartat i), la qual es pot incloure 
en les modificacions previstes en l’article 106 del TRLCSP; i, d’altra banda, a la 
successió del contractista amb motiu d’una reestructuració empresarial (apartat 
ii)), la qual es troba regulada en l’article 85 del TRLCSP com un supòsit aliè a 
la modificació contractual, la qual cosa comporta haver d’aplicar aquesta 
previsió del TRLCSP de manera conforme amb la nova previsió de la Directiva 
no transposada i aplicable directament.  

  
Pel que fa a la previsió establerta en la lletra e), del mateix apartat 1, relativa a 
que les modificacions dels contractes i els acords marc, amb independència del 
seu valor, no siguin substancials, tal com ja s’ha indicat, cal entendre-la 
aplicable directament a totes les causes de modificació contractual, d’acord 
amb la jurisprudència del TJUE.  
 
L’obligació establerta en el darrer paràgraf d’aquest apartat 1, relativa al 
deure de publicació en el DOUE de les modificacions dutes a terme en els 
casos previstos en les lletres b) i c), es considera aplicable directament. 

 
Així mateix, també es consideren aplicables directament les previsions 
establertes en l’apartat 2, en el qual s’estableix la possibilitat de modificar un 
contracte si el seu valor és inferior als llindars comunitaris i al 10 % del valor 
inicial del contracte o al 15 % si es tracta de contractes d’obres, sense que 
operi el límit relatiu a que la modificació no sigui substancial d’acord amb 
l’apartat 4 d’aquest precepte, però sí el relatiu a que no s’alteri “la naturalesa 
global” del contracte o acord marc; i en l’apartat 3, en el qual es preveu que el 
preu a tenir en compte a efectes del càlcul del preu per aplicar les causes de 
modificació és el preu “actualitzat (...) si el contracte inclou una clàusula 
d’indexació”. 

 
L’apartat 4 d’aquest precepte estableix els paràmetres o condicions per 
determinar si una modificació és substancial. Entre aquestes condicions 
s’esmenten, en les lletres a), b) i c), les relatives a que la modificació 
introdueixi condicions que, d'haver figurat inicialment, haguessin permès la 
selecció de candidats o l'acceptació d'una oferta diferents o que haguessin atret 
a més participants; a que alteri l'equilibri econòmic del contracte o de l'acord 
marc en benefici del contractista de manera no inicialment; i a que la 
modificació ampliï de forma important l'àmbit del contracte o de l'acord marc, 

                                                                                                                                            
a tots els casos que possibiliten la modificació dels contractes excepte aquell en què s’exclou 
expressament l’aplicació d’aquest límit –el relatiu únicament al valor de la modificació, establert 
en l’apartat 2– ja que, tal com s’assenyala en el considerant 107 de la Directiva “és obligatori un 
nou procediment de contractació quan s'introdueixen al contracte inicial canvis fonamentals, en 
particular referits a l'àmbit d'aplicació i al contingut dels drets i obligacions mutus de les parts, 
inclosa la distribució dels drets de propietat intel·lectual i industrial. Tals canvis demostren la 
intenció de les parts de renegociar condicions essencials de l'esmentat contracte. En concret, 
així succeeix si les condicions modificades haurien influït en el resultat del procediment, en cas 
que haguessin format part del procediment inicial”. 
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respectivament, les quals es troben ja pretransposades en l’article 107 del 
TRLCSP.  

 
Pel que fa a la condició per considerar una modificació com a essencial 
establerta en la lletra d) del mateix apartat 4, relativa a la substitució del 
contractista per causa diferent a la que estigui prevista en plecs o a que es 
tracti d’una successió derivada d’una reestructuració empresarial, es considera 
aplicable directament. En aquest sentit, de conformitat amb aquesta nova 
previsió de la Directiva, la cessió dels contractes únicament podrà tenir lloc, 
com a modificació del contracte, si així s’ha previst en els plecs.  

 
En darrer terme, la previsió establerta en l’apartat 5, relativa a l’obligació 
d’iniciar un nou procediment de contractació per introduir en un contracte o un 
acord marc, durant el seu període de vigència, modificacions diferents de les 
previstes en els apartats 1 i 2 d’aquest precepte, ja es troba pretransposada en 
l’article 105 del TRLCSP. 

 
– Article 73 (rescissió de contractes), el qual, si bé no semblaria d’aplicació 

directa, ja que estableix l’obligació dels Estats membres de “vetllar perquè els 
poders adjudicadors tinguin la possibilitat de rescindir un contracte públic 
durant el seu període de vigència”, estableix les circumstàncies en què “al 
menys” s’ha de possibilitar dita “rescissió” –que cal entendre equivalent, 
d’acord amb el nostre dret intern, a causes de resolució i supòsits de nul·litat–, 
les quals sí compleixen els requisits per ser considerades aplicables 
directament. 

 
– Article 75 (publicació dels anuncis), apartats 1, 2 i 4, en els quals 

s’estableixen, en relació amb els “serveis socials i altres serveis específics”, les 
regles particulars relatives als anuncis aplicables a aquests serveis. Així, a 
partir del 18 d’abril de 2016 la licitació i l’adjudicació dels contractes de serveis 
socials i altres serveis específics enumerats en l’annex XIV de la Directiva i que 
tinguin un valor estimat igual o superior a 750.000 euros estarà subjecte a 
publicitat en el DOUE. 

 
– Article 83 (execució), inclòs en el títol de la Directiva relatiu a la Governança, 

apartat 6, en el qual s’estableix l’obligació dels poders adjudicadors de 
conservar còpia de determinats contractes, com a mínim durant la seva 
vigència, i de garantir-ne l’accés. 

 
– Article 84 (informes específics sobre els procediments per a l’adjudicació dels 

contractes), en el qual s’estableix i es regula l’obligació dels poders 
adjudicadors de redactar un informe escrit sobre cada contracte o acord marc 
regulat per la Directiva i cada vegada que estableixi un sistema dinàmic 
d’adquisició, el qual s’haurà de trametre a la Comissió o autoritats nacionals 
corresponents quan ho sol·licitin; així com de documentar els procediments de 
contractació i de conservar la documentació com a mínim durant 3 anys des de 
la data d’adjudicació. 
 

En canvi, no són d’aplicació directa les previsions contingudes en els articles següents:  
 

– Article 18 (principis de la contractació), apartat 2, en el qual s’estableix 
l’obligació dels estats membres de prendre les mesures pertinents per garantir 
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que, en l'execució de contractes públics, els operadors econòmics compleixen 
les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral. Aquest 
precepte, per tant, requereix transposició que concreti o estableixi les mesures 
a què es refereix –tot i que la transposició d’aquest apartat requereixi una 
actuació per part dels estats membres, en la mesura que el nostre dret intern ja 
preveu alguna opció o mesura per garantir el compliment de la normativa 
esmentada en fase d’execució dels contractes públics, es pot considerar que 
aquesta obligació està “pretransposada”32, si més no parcialment.  

– Article 26 (elecció dels procediments), apartat 3, en la mesura que estableix 
l’obligació dels estats membres d’establir que els poders adjudicadors puguin 
aplicar associacions per a la innovació –el fet que la transposició d’aquest 
apartat requereixi una actuació per part dels estats membres de “establiment” 
d’aquesta possibilitat, no obsta per a què el procediment a què al·ludeix sigui, 
com ja s’ha dit, aplicable directament per part dels poders adjudicadors, en la 
mesura que es regula de manera incondicional, clara i precisa. 
 

– Articles 27 (procediment obert), 28 (procediment restringit) i 30 (diàleg 
competitiu), pel que fa a les novetats en relació als terminis de recepció i de 
presentació de les ofertes i de les sol·licituds de participació, així com a la 
possibilitat de reducció –excepte el termini establert en l’apartat 6.a) de 
l’article 28 que, com s’ha dit, és directament aplicable.  
 
Aquests terminis ja es troben pretransposats en el dret intern –aplicables 
només als contractes subjectes a regulació harmonitzada, atès que és una de 
les matèries en les que s’efectua una distinció de règim en funció de si el valor 
estimat dels contractes supera o no llindar comunitari–, si bé amb més 
amplitud, la qual cosa no contradiu la “lletra” de la Directiva 2014/24/UE, ja que 
els estableix amb un caràcter de mínims. Des d’aquest punt de vista, s’hauria 
de considerar que continuen essent aplicables els terminis establerts en el 
TRLCSP.  
 
Tanmateix, cal plantejar si aquests terminis mínims establerts en el TRLCSP, 
substancialment més amplis que els fixats en la nova Directiva, poden ser 
contraris al seu “esperit” i, específicament, a la seva finalitat d’agilització, tenint 
en compte, a més, que en el seu considerant 80 estableix que “per fer més 
ràpids i eficients els procediments, els terminis per a la participació en 

                                                 
32 El TJUE ha afirmat en diverses ocasions que l'adaptació de l'ordenament jurídic nacional a 
una Directiva no exigeix necessàriament que s’efectuï mitjançant una acció legislativa 
específica, però sí requereix que “el corresponent Dret nacional garanteixi efectivament la 
plena aplicació de la Directiva per part de l'Administració nacional, que la situació jurídica que 
resulti de l'esmentat Dret sigui prou precisa i clara i que es permeti als beneficiaris conèixer la 
totalitat dels seus drets i, en el seu cas, invocar-los davant dels Tribunals nacionals” (entre 
altres, SSTJUE de 23 de març de 1995, Ass. C-365/93 i de 23 de maig de 1985, Ass. 29/84). 
 
Així mateix, el TJUE també ha afirmat que “no sempre és exigible una transcripció formal d’allò 
establert per una directiva en una disposició legal expressa i específica, ja que per al 
compliment de la directiva n’hi pot haver prou, en funció del seu contingut, amb un context 
jurídic general. En particular, l’existència de principis generals de Dret constitucional o 
administratiu pot fer supèrflua l’adaptació del Dret intern mitjançant mesures legislatives o 
reglamentàries específiques sempre que, no obstant això, dits principis garanteixin 
efectivament la plena aplicació de la directiva per l’administració nacional” (Sentència de 24 
d’octubre de 2013, Ass. C-151/12). 
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procediments de contractació s'han de mantenir tan breus com sigui possible, 
sense crear obstacles indeguts a l'accés dels operadors econòmics de tot el 
mercat interior, i en particular de les PIME”.  
 
A més, també es podria plantejar que, atès que els terminis mínims establerts 
en el TRLCSP varen “transposar” en el seu moment literalment els establerts 
en la Directiva 2004/18/CE, sense prendre l’opció d’ampliar els establerts a 
nivell comunitari, l’ampliació en tants dies dels nous terminis de la Directiva no 
hauria de procedir per pretransposició, sinó que requeriria una transposició 
específica en aquest sentit. 
 

– Article 37 (activitats de compra centralitzada i de centrals de compra), apartat 
4, relatiu a la possibilitat dels poders adjudicadors d’adjudicar contractes 
públics de serveis per realització d’activitats de compra centralitzada sense 
aplicar els procediments de la Directiva. Aquesta “exclusió” de l’àmbit 
d’aplicació de la Directiva opera respecte d’aquesta, però no respecte del 
TRLCSP, que no preveu cap especialitat per a la contractació d’aquests 
serveis. 
 

– Article 56 (principis generals), apartat 2, primer paràgraf, en el qual 
s’estableix la possibilitat dels poders adjudicadors, en procediments oberts, 
d’examinar les ofertes abans de comprovar el compliment dels “criteris de 
selecció qualitativa”, és a dir, l’aptitud de les empreses licitadores –cal entendre 
que aquesta possibilitat d’examen previ de les ofertes no es vincula amb 
l’exigència d’una declaració responsable del compliment dels criteris de 
selecció per part de les empreses, ja que aquesta declaració es configura en la 
Directiva com el “document europeu únic de contractació” el qual, d’acord amb 
l’article 59 de la Directiva que el regula, es pot presentar en tot tipus de 
procediment com a “prova preliminar” d’aquell compliment. Aquesta possibilitat 
es considera que requereix una transposició en la qual es reguli i detalli com 
dur-la a terme. 
 

– Article 61 (dipòsit de certificats en línia (e-Certis)), apartat 1, ja que estableix 
l’obligació dels estats membres de vetllar perquè la informació introduïda a e-
Certis es mantingui actualitzada constantment, sense concretar o establir les 
mesures perquè així sigui. 
 

– Article 62 (normes d’assegurament de la qualitat i normes de gestió 
mediambiental), apartat 1, darrer incís, i apartat 2, paràgraf segon, en els 
quals s’estableix la limitació que els poders adjudicadors acceptin altres proves 
diferents als certificats previstos en aquest precepte, únicament quan l’operador 
econòmic no hagi pogut obtenir-los.  
 
Aquesta disposició, en la mesura que limita la possibilitat de les empreses de 
presentar aquestes altres proves, establerta en el TRLCSP amb caràcter 
general, no seria al·legada per part d’un particular davant les autoritats 
públiques ni, per tant, susceptible de produir efecte directe ni, en conseqüència, 
ha de ser aplicada directament. Tanmateix, cal tenir en compte que, d’acord 
amb el principi d’interpretació conforme –especialment aplicable, com s’ha dit, a 
les disposicions de les directives que no tinguin efecte directe–, caldrà 
interpretar els articles 80 i 81 del TRLCSP en el sentit d’aquest precepte i, per 
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tant, entendre que únicament es puguin acceptar les proves diferents a què 
al·ludeix en els casos que estableix.  
 

– Article 64 (llistes oficials d’operadors econòmics autoritzats i certificació per 
part d’organismes de dret públic o privat), apartat 2, que estableix l’obligació 
dels estats membres d’adaptar les condicions per a la inscripció en llistes 
oficials de contractistes i proveïdors autoritzats. 
 

– Article 71 (subcontractació), apartat 1, en el qual s’estableix l’obligació de les 
autoritats nacionals competents d’assegurar “mitjançant l’adopció de mesures 
adequades” que els subcontractistes compleixin les seves obligacions en 
matèria mediambiental, social i laboral; i apartat 6, lletra a), que estableix 
l’obligació dels estats membres d’assegurar-se que els mecanismes de 
responsabilitat conjunta entre el contractista i els subcontractistes que, en el 
seu cas tingui, s’apliquin de conformitat amb les obligacions aplicables en 
matèria mediambiental, social o laboral. 
 

– Article 72 (modificació dels contractes durant la seva vigència), apartat 1, 
lletra d), apartat iii), el qual estableix el supòsit de modificació dels contractes i 
els acords marc per substitució del contractista com a conseqüència de 
l'assumpció pel propi poder adjudicador de les obligacions del contractista 
principal envers els seus subcontractistes, la qual no es troba prevista en la 
nostra legislació nacional. 

 
– Article 76 (principis d’adjudicació de contractes), apartat 1 i apartat 2, primer 

incís, relatius a l’obligació dels estats membres d’establir normes nacionals per 
a l’adjudicació dels contractes de “serveis socials i altres serveis específics”, 
amb llibertat per determinar les normes de procediment aplicables sempre que 
permetin tenir en compte l’especificitat d’aquests serveis, i a l’obligació de 
vetllar perquè els poders adjudicadors puguin tenir en compte la necessitat de 
garantir la qualitat, l’accessibilitat, l’assequibilitat, la disponibilitat i l’exhaustivitat 
dels serveis, les necessitats i la implicació i responsabilització dels usuaris, així 
com la innovació.  
 

– Article 83 (execució), inclòs en el títol de la Directiva relatiu a la Governança, 
apartats 1 a 5, en els quals s’estableixen diverses obligacions dels estats 
membres de supervisió, informació i suport als poders adjudicadors i als 
operadors econòmics. 

 
Així mateix, tampoc seran aplicables directament les previsions que tenen ajornada la 
seva aplicació, fent ús de la possibilitat prevista en l’article 90 de la Directiva:  

 
– Article 22 (normes aplicables a les comunicacions), apartat 1; article 37 

(activitats de compra centralitzada i de centrals de compra), apartat 3; article 
59 (Document europeu únic de contractació), apartat 2, primer incís del 
paràgraf primer i paràgraf segon, i apartat 5; i article 61 (dipòsit de 
certificats en línia (e-Certis)), apartat 2. 
 
 
B.2. Disposicions de la Directiva que són de transposició obligatòria per 
part dels estats membres però que no constitueixen o comporten una 
novetat o un règim diferent respecte del vigent en el dret intern respectiu  
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Les disposicions de la Directiva que han de ser objecte de transposició obligatòriament 
i que no constitueixen una novetat, tant per ser previsions ja contingudes en els 
mateixos termes en la Directiva anterior, com per ser previsions noves però que es 
limiten a establir concrecions o aclariments respecte de disposicions establertes en la 
normativa anterior, o bé a positivitzar determinada jurisprudència del TJUE, es podien 
considerar aplicables inclús abans que finalitzés el termini de transposició de la 
Directiva –tal com ja va indicar aquesta Junta Consultiva en l’Informe 19/2014, de 17 
de desembre, abans esmentat– i, en tot cas, ho són un cop finalitzat aquest termini. A 
més, algunes d’aquestes previsions es poden considerar “pretransposades”, per estar 
ja recollides en el dret intern de contractes anterior.  
 
En concret, es consideren aplicables directament i, com s’ha dit, algunes ja pre-
transposades, les disposicions contingudes en els preceptes següents:  
 

– Article 18, apartat 1 (principis de la contractació), en el qual, com a novetat, 
s’inclou l’esment exprés a la proporcionalitat la qual, no obstant això, ja era 
aplicable amb el règim anterior.  

 
– Article 19 (operadors econòmics) –excepte el darrer incís del paràgraf 

segon de l’apartat 2, en el qual s’estableix una disposició de transposició 
potestativa–, en el qual es recull la impossibilitat de rebutjar operadors 
econòmics habilitats d'acord amb la legislació de l'estat membre d'establiment, 
pel sol fet que, d'acord amb la legislació de l'estat membre on s'adjudica el 
contracte hagin de ser persones físiques o persones jurídiques; i la possibilitat 
d’exigir a les persones jurídiques que indiquin, en el cas de contractes que 
tinguin per objecte treballs de col·locació i instal·lació, els noms i la qualificació 
professional del personal responsable d'executar el contracte; així com 
previsions relatives a agrupacions d'operadors econòmics, ja incorporades en 
el nostre dret intern. 

 
– Article 21 (confidencialitat), en el qual s’estableix la possibilitat de què el dret 

nacional prevegi altrament l’obligació dels poders adjudicadors de no divulgar 
informació facilitada pels operadors econòmics que aquests hagin designat 
com a confidencial, la qual requeriria de transposició expressa que no s’ha dut 
a terme en el nostre dret intern, el qual incorpora aquest article de la Directiva 
en termes molt similars en l’article 140 del TRLCSP. 

 
– Article 22, apartat 3 (normes aplicables a les comunicacions), relatiu a la 

integritat i la confidencialitat de les ofertes i les sol·licituds de participació. 
 
– Article 23 (nomenclatures), que estableix l’obligació d’utilitzar, en el marc de la 

contractació pública el “vocabulari comú de contractes públics (CPV)”. 
 
– Article 25 (condicions relatives l’ACP i altres acords internacionals), en el qual 

s’estableix l’obligació dels poders adjudicadors de concedir a les obres, els 
subministraments, els serveis i els operadors econòmics signataris de l'ACP i 
d’altres acords internacionals que vinculin a la Unió, un tracte no menys 
favorable que el concedit a les obres, els subministraments, els serveis i els 
operadors econòmics de la Unió. 
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– Article 26 (elecció dels procediments), apartats 1, 2 i paràgraf primer de 
l’apartat 5, en els quals s’estableix que els poders adjudicadors apliquin, en 
adjudicar contractes públics, els procediments nacionals adaptats a la Directiva; 
que els estats membres han de disposar que els poders adjudicadors puguin 
aplicar procediments oberts o restringits d’acord amb la pròpia Directiva; i que 
la convocatòria de licitació s’efectuï mitjançant un anunci de licitació, d’acord 
amb l’article 49 de la Directiva, respectivament. 

 
– Article 27 (procediment obert) que conceptua el procediment obert en els 

mateixos termes en què ho feia la Directiva 2004/18/CE, establint novetats 
bàsicament pel que fa al termini per a la recepció de les ofertes, als quals ja 
s’ha fet referència.  

 
En relació a l’aplicació directa de les disposicions de la Directiva reguladores 
dels procediments, cal tenir en compte que continuaran essent aplicables les 
previsions del TRLCSP que no siguin contraries a les disposicions de la 
Directiva que els regulen, les quals caldrà integrar –per exemple, les 
disposicions relatives a l’examen de les proposicions, la proposta d’adjudicació 
i l’adjudicació en procediments oberts. 

 
– Article 28 (procediment restringit) apartats 1, 2, 3, 5 i 6, en els quals es 

conceptua el procediment restringit en els mateixos termes en què ho feia la 
Directiva 2004/18/CE i s’estableixen novetats bàsicament pel que fa als 
terminis, a les quals ja s’ha fet referència.  

 
Com s’ha indicat, tot i l’aplicació directa d’aquest precepte, parcialment ja 
pretransposat, continuaran essent aplicables les previsions del TRLCSP 
relatives a aquest procediment que no siguin contràries a les disposicions de la 
Directiva que els regulen, les quals caldrà integrar –per exemple, les 
disposicions relatives al contingut de les invitacions i informació als convidats 
en procediments restringits. 

 
– Article 37 (activitats de compra centralitzada i de centrals de compra), apartat 

2, relatiu al compliment dels poders adjudicadors de les obligacions que imposa 
la directiva en adquisicions o a través d’una central de compres, el qual, si bé 
no constitueix una novetat respecte del règim anterior, precisa la responsabilitat 
dels poders adjudicadors de les parts de què ells s’encarreguin –adjudicació de 
contractes mitjançant sistema dinàmic d’adquisició, convocatòria de nova 
licitació derivada d’un acord marc i encàrrec a una empesa determinada derivat 
d’un acord marc.  

 
– Article 38 (contractació conjunta esporàdica), el qual constitueix una novetat 

en sí mateix, ja que no existeix un precepte similar en la normativa comunitària 
de contractació pública anterior, si bé recull una possibilitat ja operativa abans 
de la seva previsió expressa33 i, a més, concreta el règim de responsabilitat 
dels poders adjudicadors en els diferents supòsits que es poden donar.  

 

                                                 
33 Aquesta Junta Consultiva ja s’havia pronunciat sobre la possibilitat de realitzar licitacions 
conjuntes en l’Informe 12/2012, de 30 de novembre. A més, en l’àmbit de Catalunya es va 
establir el règim de contractacions conjuntes en la disposició addicional segona, apartat 2, de la 
Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. 
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– Article 39 (contractació amb intervenció de poders adjudicadors de diferents 
estats membres) –excepte el paràgraf segon de l’apartat 2, que conté una 
disposició de transposició potestativa–, el qual, si bé també constitueix una 
novetat en sí mateix, recull possibilitats ja operatives abans de la seva previsió 
expressa i estableix el règim jurídic bàsic de les contractacions conjuntes entre 
poders adjudicadors de diferents estats membres.  

 
– Article 40 (consultes preliminars del mercat), el qual també és una novetat en 

sí mateix, ja que aquestes consultes no estaven regulades en la normativa 
comunitària de contractació pública anterior –únicament s’hi feia esment en el 
considerant 8 de la Directiva 2004/18/CE–, però constitueixen una possibilitat ja 
operativa abans de la seva previsió expressa.  

 
– Article 41 (participació prèvia de candidats o licitadors), el qual també és nou ja 

que la normativa comunitària anterior no contenia un precepte amb el seu 
contingut o equivalent, si bé en l’article 56.1 del TRLCSP sí es conté una 
previsió similar, que haurà de ser completada amb la d’aquest precepte de la 
Directiva, aplicable directament.   
 

– Article 42 (especificacions tècniques), substancialment similar a l’article 117 
del TRLCSP.  

 
– Article 44 (informes de proves, certificació i altres mitjans de prova)34, apartats 

1 i 2, que estableix els informes de proves que els poders adjudicadors poden 
exigir i han d’acceptar, amb quins requisits i en quines condicions.  

 
– Article 46 (divisió de contractes en lots), apartats 1 i 2, relatius a la possibilitat 

dels poders adjudicadors d’adjudicar els contractes en forma de lots separats, 
decidir-ne la mida i l’objecte, i a l’obligació d’indicar les principals raons de no 
fer-ho, així com a la possibilitat de limitar el nombre de lots a què es pot 
presentar oferta i el nombre de lots que pot adjudicar-se a una sola empresa 
licitadora –tal com ja es va indicar en l’Informe d’aquesta Junta 19/2014, de 17 
de desembre, aquestes previsions són plenament aplicables fins i tot abans 
d’haver finalitzat el termini de transposició de la Directiva35.  

 
– Article 47 (determinació de terminis), apartats 1 i 2 i lletra a) de l’apartat 3, 

relatius a la determinació els terminis de presentació de proposicions i a la seva 
eventual pròrroga.  

                                                 
34 L'Entitat Nacional d'Acreditació va ser designada com a Organisme Nacional d'Acreditació pel 
Reial Decret 1715/2010, de 17 de desembre, d’acord amb el Reglament (CE) núm. 765/2008 
del Parlament Europeu i del Consell de 9 de juliol de 2008 pel qual s'estableixen els requisits 
d'acreditació i vigilància del mercat relatius a la comercialització dels productes i pel qual es 
deroga el Reglament (CEE) núm. 339/93. 
 
35 Tal com s’assenyalava en aquell Informe “aquestes previsions en relació amb els lots 
introduïdes en la Directiva 2014/24/CE no fan més que confirmar la viabilitat jurídica i la 
conformitat al dret comunitari de les possibilitats que, en relació amb la divisió de l’objecte dels 
contractes en lots, ja es donen en l’actualitat; de manera que les previsions sobre aquest 
aspecte de la Directiva no impliquen noves possibilitats per als poders adjudicadors, sinó 
únicament la seva menció explícita per ‘animar als poders adjudicadors a, en particular, dividir 
grans contractes en lots’ amb la finalitat d’augmentar la competència i facilitar la participació de 
les PIME en la contractació pública (considerant 78 de la Directiva 2014/24/CE).” 
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– Article 49 (anuncis de licitació), en el qual s’indica que els anuncis de licitació 

s’utilitzen com a mitjà de convocatòria de licitació de tots els procediments, 
excepte els negociats sense publicitat; la informació que han de contenir, per 
remissió a l’annex V, també aplicable directament; i la publicació per remissió a 
l’article 51.  

 
– Article 55 (informació als candidats i als licitadors), ja pretransposat en l’article 

151 del TRLCSP, per imperatiu de la Directiva 89/665/CEE, en la redacció 
dada por la Directiva 2007/66/CE, d’11 de desembre de 2007, de coordinació 
de disposicions referents a l’aplicació dels procediments de recurs en matèria 
d’adjudicació de contractes públics. 

 
– Article 56 (principis generals), apartat 1, paràgraf primer, d’acord amb el qual 

l’adjudicació dels contractes s’ha de realitzar amb base en els criteris establerts 
de conformitat amb la directiva, sempre que el poder adjudicador hagi 
comprovat que l’oferta compleix tots els requisits, condicions i criteris i que ha 
estat presentada per un licitador que no estigui exclòs i que compleixi els 
criteris de selecció, i apartat 3, relatiu a la possibilitat dels poders adjudicadors 
de sol·licitar als operadors econòmics que “presentin, completin, aclareixin o 
afegeixin la informació o documentació pertinent” quan la que presentin sigui o 
sembli incompleta o errònia, la qual, si bé constitueix una novetat en l’àmbit de 
la normativa comunitària –ja que la Directiva anterior no la preveia–, no ho és a 
nivell intern. 

 
– Article 57 (motius d’exclusió), apartat 1, en el qual s’estableix l’obligació dels 

poders adjudicadors d’excloure de la participació en un procediment de 
contractació dels operadors econòmics condemnats mitjançant sentència ferma 
per determinats delictes; apartat 2, relatiu a l’exclusió dels operadors 
econòmics per incompliment d’obligacions de pagament d’impostos o 
cotitzacions a la seguretat social, obligatòria o potestativa per als poders 
adjudicadors, segons si es fixa o no per resolució judicial o administrativa ferma 
i vinculant; i apartat 4, lletres a), b), c), g) i h), en les quals s’estableixen 
causes d’exclusió, potestatives per als poders adjudicadors, relatives a 
incompliment d’obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, a 
situacions d’insolvència, a la comissió de faltes professionals greus, a 
l’incompliment d’un contracte anterior que hagi donat lloc a la seva terminació 
anticipada i a la falsedat greu en proporcionar informació relativa als criteris de 
selecció qualitatius, les quals es poden considerar transposades en les lletres 
b), c) i e) de l’apartat 1 i c) i d) de l’apartat 2 de l’article 60 del TRLCSP.  

 
Així mateix, també es poden considerar pretransposades al dret intern els 
“motius d’exclusió” establerts en l’apartat 4, lletres e) i f) d’aquest precepte en 
la mesura que, si bé són causes d’exclusió “noves” perquè no es recollien en la 
Directiva 2004/18/CE, es poden correspondre amb la prohibició de contractar 
relativa a les incompatibilitats i els conflictes d’interessos prevista en les lletres 
g) i h) de l’apartat 1 de l’article 60 del TRLCSP i amb la condició especial de 
compatibilitat establerta en l’article 56 del TRLCSP, respectivament.  

 
A més, també es troba transposat al TRLCSP l’apartat 5 d’aquest precepte, 
que estableix la obligació i la possibilitat d’excloure a un operador econòmic 
d’un procediment, segons si concorren causes d’exclusió obligatòries o 
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potestatives d’acord amb la Directiva, si bé l’opció emprada pel legislador 
estatal va ser, ja amb motiu de la Directiva 2004/18/CE que també establia 
aquesta doble tipologia de causes d’exclusió, establir-les totes en el nostre dret 
intern com a prohibicions de contractar obligatòries. Ambdós paràgrafs d’aquest 
apartat estableixen que l’exclusió es pot dur a terme “en vista dels actes 
comesos o omesos abans del procediment o durant el mateix” atès que, com 
és sabut, la no concurrència de prohibicions de contractar s’ha de donar tant en 
el moment de presentació d’ofertes com en els moments posteriors anteriors a 
l’adjudicació i la formalització dels contractes. 

 
L’apartat 7 d’aquest precepte, que preveu que els estats membres precisin les 
condicions d'aplicació d’aquest article de la Directiva i que el període d'exclusió 
màxim en cas d’una sentència ferma que no l’hagi establert no podrà excedir 
de cinc anys a partir de la data de la condemna per sentència ferma, ni de tres 
anys a partir de la data del fet rellevant en els altres casos, també es troba 
transposat al TRLCSP. 

 
– Article 58 (criteris de selecció), apartats 1, 2 i 5, relatius als “requisits de 

participació” que han de ser proporcionats i vinculats a l’objecte del contracte, a 
la possibilitat d’exigència d’habilitació i d’inscripció en un registre professional o 
mercantil, i a la necessària indicació dels nivells mínims de capacitat exigits i 
els mitjans de prova adequats, previsions totes elles no novedoses respecte del 
règim anterior i ja pretransposades. 
 

– Article 60 (mitjans de prova), apartats 1 a 4 –el darrer paràgraf de l’apartat 2 
estableix una obligació pels estats membres a la qual ja s’ha al·ludit i que no 
requereix transposició–, que estableixen, amb remissió a l’annex XII, els 
certificats, declaracions i mitjans de prova que es poden exigir i que s’han 
d’acceptar, com a demostració de la inexistència de motius d’exclusió i del 
compliment dels criteris de selecció. 

 
Així mateix, aquest precepte preveu, en el segon paràgraf de l’apartat 3, que 
als operadors econòmics que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de 
presentar les referències sol·licitades pel poder adjudicador, se’ls autoritzi a 
acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre 
document que el poder adjudicador consideri apropiat. Aquesta opció dels 
operadors econòmics, que no es troba prevista actualment en l’article 75 del 
TRLCSP36, es considera aplicable directament.  

 
– Article 62 (normes d’assegurament de la qualitat i normes de gestió 

mediambiental), apartat 1 –excepte el darrer incís–, i apartat 2 –excepte el 
paràgraf segon–, en els quals s’estableix els sistemes a què han de fer 
referència els poders adjudicadors quan exigeixin la presentació de certificats 
que acreditin normes d’assegurament de la qualitat i de gestió mediambiental, i 
que ja es troben pre-transposats en els articles 80 i 81 del TRLCSP. 

 
– Article 64 (llistes oficials d’operadors econòmics autoritzats i certificació per 

part d’organismes de Dret públic o privat), apartats 3 a 7, en els quals 

                                                 
36 Aquesta possibilitat estava prevista en l’apartat 2 de l’article 75 del TRLCSP i es va suprimir 
per la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el sector públic. 
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s’estableix el règim jurídic de les llistes oficials de contractistes i proveïdores 
autoritzats i dels certificats en relació amb especificacions tècniques, fent 
referència a les possibilitats i els drets dels operadors econòmics, així com a 
les característiques, les exigències i les possibilitats d’utilització dels certificats 
corresponents. 

 
– Article 65 (reducció del nombre de candidats qualificats als que s’invita a 

participar), en el qual s’estableix la possibilitat dels poders adjudicadors de 
limitar el nombre de candidats en els procediments restringits, de licitació amb 
negociació, de diàleg competitiu i les associacions per a la innovació i se’n 
regula el règim, el qual ja es troba pre-transposat en els articles 163, 117.3 i 
181 del TRLCSP per a tots els procediments, excepte per l’associació per a la 
innovació, respecte del qual és aplicable directament. 

 
– Article 66 (reducció del nombre d’ofertes i de solucions), en el qual s’estableix 

que la reducció d’ofertes o de solucions es dugui a terme per part dels poders 
adjudicadors aplicant els criteris d’adjudicació indicats en els plecs, i que ja es 
troba prevista en els articles 150.4, 178.2 i 182.3 del TRLCSP. 

 
– Article 67 (criteris d’adjudicació del contracte) –excepte el darrer paràgraf de 

l’apartat 2, que conté una previsió de transposició potestativa per als estats 
membres–, algunes de les disposicions del qual ja es troben incloses en el 
TRLCSP i, per tant, pretransposades, i altres recullen la jurisprudència del 
TJUE al respecte –com la possibilitat d’establir com a criteri d’adjudicació 
l’organització, la qualificació i l’experiència del personal encarregat d’executar 
el contracte en el cas que la qualitat d’aquest pugui afectar de manera 
significativa l’execució, o l’intent de concreció de quan cal considerar que els 
criteris estan vinculats a l’objecte d’un contracte. 

 
En tot cas, s’ha d’assenyalar la necessitat d’interpretar i aplicar l’article 150 del 
TRLCSP, a partir del 18 d’abril de 2016, d’acord amb aquest precepte, del qual 
cal destacar l’obligació d’haver de determinar l'oferta més avantatjosa 
econòmicament sobre la base del preu o cost “utilitzant un plantejament que 
atengui la relació cost-eficàcia, com el càlcul del cost del cicle de vida”, així 
com la possibilitat que el factor cost adopti la forma de preu o cost fix sobre la 
base del qual els operadors econòmics competeixin només en funció de criteris 
de qualitat. 

 
– Article 69 (ofertes anormalment baixes), apartats 1 a 4, els quals ja es troben 

transposats en l’article 152 del TRLCSP, si bé contenen esments no previstos 
en la Directiva 2004/18/CE, que han de ser tinguts en compte en aplicar el 
règim intern, relatius a la possibilitat que les explicacions del preu o dels costos 
proposats es refereixi al compliment de les obligacions en matèria 
mediambiental i social –la laboral ja està prevista– i de subcontractació, i a 
l’obligació dels poders adjudicadors de rebutjar l’oferta si comproven que és 
anormalment baixa perquè no compleix les obligacions en matèria 
mediambiental, social i laboral. 

 
– Article 70 (condicions d’execució del contracte), primer incís, el qual ja es 

troba transposat en l’article 118 del TRLCSP.  
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– Article 71 (subcontractació), apartat 2, apartat 4 i apartat 5, primer paràgraf, 
els quals ja es troben parcialment transposats en l’article 227 del TRLCSP, que 
continua essent d’aplicació, i no només pels contractes de les administracions 
públiques, sinó també per als de la resta de poders adjudicadors. 

 
– Article 79 (anuncis), article 80 (normes relatives a l’organització dels 

concursos de projectes i la selecció dels participants), article 81 (composició 
del jurat) i article 82 (decisions del jurat), en els quals s’estableixen diverses 
previsions clares, precises i incondicionades sobre el règim jurídic aplicable als 
concursos de projectes, substancialment previstes en els articles 184 a 188 del 
TRLCSP.  

 
 
C. Disposicions de la Directiva que són de transposició potestativa per part dels 
estats membres, en establir previsions respecte de les quals es deixa a l’elecció dels 
estats membres el recollir-les o no en els drets interns respectius, de manera que 
remeten, amb caràcter potestatiu, a la seva eventual regulació per part de les 
normatives internes (amb fórmules del tipus “els Estats membres podran preveure” o 
“els Estats membres podran establir”).  
 
D’aquestes previsions, també cal distingir, alhora, les que constitueixen una novetat 
que comporta una modificació respecte del règim jurídic vigent –tenint en compte que 
pot tractar-se d’un precepte nou, per ser una qüestió no recollida en directives 
anteriors, però no ser qüestió nova perquè es limiti a recollir jurisprudència del TJUE– 
de les que no. 

 
 
C.1. Disposicions de la Directiva que són de transposició potestativa per 
part dels estats membres i que constitueixen o comporten una novetat o 
un règim diferent respecte del vigent en el dret intern respectiu 

 
Aquestes disposicions, que requereixen ser transposades per poder ser aplicables, de 
manera que no procedeix la seva aplicació directa, són les contingudes en els 
preceptes següents:  
 

– Article 19 (operadors econòmics), apartat 2, paràgraf segon, darrer incís, en 
el qual es preveu la possibilitat dels estats membres d’establir condicions 
normalitzades per a les agrupacions d’operadors econòmics.  
 

– Article 22 (normes aplicables a les comunicacions), apartat 4, relatiu a la 
possibilitat dels estats membres d’exigir l’ús d’eines electròniques específiques. 
 

– Article 26 (elecció dels procediments), apartat 5, paràgrafs segon i tercer, en 
la mesura que estableix la possibilitat que els estats membres disposin que els 
poders adjudicadors subcentrals o determinades categories d’ells efectuïn 
convocatòries mitjançant anuncis d’informació prèvia; i apartat 6, mitjançant el 
qual es deixa a elecció dels estats membres que possibilitin als poders 
adjudicadors recórrer a un procediment negociat sense publicitat, en els casos 
que estableix la pròpia directiva. 
 
Certament, aquesta opció que atorga la Directiva als estats membres per a què 
puguin no disposar aquesta possibilitat als poders adjudicadors –i, per tant, 
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excloure l’opció de recórrer a procediments negociats sense publicitat– és una 
novetat respecte del règim derivat de la Directiva 2004/18/CE, en la qual 
s’establia directament la possibilitat dels poders adjudicadors de recórrer a un 
procediment negociat, amb i sense publicitat, en els casos que establia la 
pròpia directiva; però aquesta previsió nova, de moment i fins que no es 
produeixi la transposició de la Directiva, no comporta una modificació del règim 
establert pel TRLCSP pel que fa a la possibilitat d’utilització d’aquest tipus de 
procediment sense publicitat, de manera que dita possibilitat és vigent, ja que 
no contradiu a la Directiva no transposada. Tanmateix, com ja s’ha indicat, la 
regulació de les causes d’utilització del procediment negociat sense publicitat 
previstes en el TRLCSP sí s’ha vist afectada per la de la Directiva, i haurà de 
ser desplaçada, en tot allò que s’hi oposi, a partir del proper 18 d’abril de 2016. 
 

– Article 28 (procediment restringit) apartat 4, en el qual s’estableix la possibilitat 
dels estats membres de disposar un règim de fixació del termini per a la 
recepció d’ofertes en els procediments restringits, diferenciat pels poders 
adjudicadors subcentrals o determinades categories d’ells.  
 

– Article 32 (ús del procediment negociat sense publicació prèvia) apartat 1, que 
reitera l’opció dels estats membres de possibilitar als poders adjudicadors 
recórrer a un procediment negociat sense publicitat en els casos que estableix 
la pròpia directiva, la qual ja ha estat analitzada anteriorment. 
 

– Article 36 (catàlegs electrònics) apartat 1, paràgraf segon, en el qual 
s’estableix la possibilitat que els estats membres facin obligatòria la utilització 
de catàlegs electrònics en determinades contractacions.  
 

– Article 39, apartat 2, paràgraf segon, que estableix la possibilitat dels estats 
membres d’especificar que els seus poders adjudicadors només puguin 
recórrer a les “activitats de compra centralitzades” definides en l’article 2.1.14, 
lletres a) i b) de la pròpia Directiva.  
 

– Article 46 (divisió de contractes en lots) apartat 3, en el qual s’estableix la 
possibilitat dels estats membres de disposar que els poders adjudicadors 
puguin adjudicar contractes que combinin lots, i apartat 4, que estableix la 
possibilitat dels estats membres d’imposar, mitjançant les normes en matèria 
de contractació pública que aprovin per a la transposició de la Directiva i en les 
condicions que en elles s’especifiquin, la divisió en lots per a determinats 
contractes.  
 

– Article 48 (anuncis d’informació prèvia), apartat 2, paràgrafs primer i segon, 
en el qual es preveu la possibilitat que els poders adjudicadors subcentrals els 
utilitzin, si compleixen les condicions que estableix, com a convocatòria de 
licitació, tot i que aquesta opció requereix transposició per part dels estats 
membres, d’acord amb l’article 26, apartat 5, de la pròpia Directiva. 
 

– Article 50 (anuncis d’adjudicació de contractes), apartat 2, paràgraf segon, 
darrer incís, en el qual s’estableix la possibilitat que els estats membres 
disposin que els poders adjudicadors agrupin trimestralment els anuncis dels 
resultats del procediment de contractació basats en l’acord marc i que, si ho 
fan, han d’enviar els anuncis agrupats dins dels 30 dies següents a la 
finalització de cada trimestre.  
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– Article 56 (principis generals), apartat 2, paràgraf segon, en el qual 

s’estableix l’opció dels estats membres d’excloure o de limitar a determinats 
tipus de contractació o circumstàncies específiques, la possibilitat dels poders 
adjudicadors d’examinar les ofertes abans de comprovar el compliment dels 
criteris de selecció qualitativa en els procediments oberts, i la possibilitat 
establerta en l’apartat 3 de què el dret intern disposi altrament la possibilitat 
dels poders adjudicadors de sol·licitar als operadors econòmics que “presentin, 
completin, aclareixin o afegeixin la informació o documentació pertinent” quan 
la que presentin sigui o sembli incompleta o errònia.  
 

– Article 57 (motius d’exclusió), apartat 3, en el qual s’estableix la possibilitat 
dels estats membres d’establir l’excepció de l’exclusió obligatòria per 
determinades raons i circumstàncies; i apartat 4, darrer paràgraf, en el qual 
s’estableix la possibilitat dels estats membres d’exigir o preveure la possibilitat 
que els poders adjudicadors no excloguin a un operador econòmic que es trobi 
en situacions d’insolvència si comprova que estarà en condicions d’executar el 
contracte.  
 

– Article 64 (llistes oficials d’operadors econòmics autoritzats i certificació per 
part d’organismes de dret públic o privat), apartat 1, segon incís del paràgraf 
primer, el qual estableix la possibilitat dels estats membres de preveure una 
certificació realitzada per organismes que compleixin les normes europees de 
certificació a efectes de determinades especificacions tècniques. 
 

– Article 67 (criteris d’adjudicació del contracte), apartat 2, darrer paràgraf, en 
el qual s’estableix la possibilitat dels estats membres, no prevista en la 
Directiva 2004/18/CE, de disposar que els poders adjudicadors no puguin 
utilitzar només el preu o el cost com a únic criteri d’adjudicació, o de limitar 
l’aplicació d’aquest criteri a determinades categories de poders adjudicadors o 
a determinats tipus de contractes. 
 
Aquesta previsió requereix transposició perquè deixa marge d’acció als estats 
membres, sense que es pugui entendre pretransposada per l’article 150.3 del 
TRLCSP en la mesura que només preveu els contractes en què “procedeix, en 
particular”, la valoració de més d’un criteri –no podent equiparar procedència a 
obligació. 
 

– Article 71 (subcontractació), apartats 3 i 7, que estableixen la possibilitat dels 
estats membres de disposar que el poder adjudicador transfereixi directament 
als subcontractistes les quantitats que se li deguin, i la possibilitat d’establir en 
el dret nacional normes de responsabilitat més estrictes o disposicions de 
pagaments directes a subcontractistes més àmplies, respectivament. 
 

– Article 76 (principis d’adjudicació de contractes), apartat 2, segon incís, 
relatiu a la possibilitat dels estats membres de disposar que, en el cas dels 
serveis socials, l’elecció del proveïdor de serveis es faci sobre la base de 
l’oferta més avantatjosa econòmicament, tenint en compte criteris de qualitat i 
sostenibilitat. 
 

– Article 77 (contractes reservats per a determinats serveis), apartats 1 a 4, en 
els quals s’estableix la possibilitat dels estats membres de disposar que els 



Generalitat de Catalunya 
Departament de la Vicepresidència  
i d’Economia i Hisenda 
Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa 

 

Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 2a 
08010 Barcelona 
Telèfon 93 552 80 90  37 
Telefax 93 552 82 84 

 

poders adjudicadors estiguin facultats per reservar a determinades 
organitzacions el dret de participació “exclusivament” en determinats contractes 
de serveis socials, culturals i de salut, els CPV dels quals s’enumeren, així com 
les condicions en què es pot dur a terme. 
 

 
C.2. Disposicions de la Directiva que, tot i ser de transposició potestativa 
per part dels estats membres, no constitueixen o comporten una novetat 
o un règim diferent respecte del vigent en el dret intern respectiu 

 
Com que són disposicions ja previstes o aplicables amb anterioritat a la finalització del 
termini per a la seva eventual transposició, es poden considerar “pretransposades” i, 
per tant, són –continuen sent– lògicament aplicables, si bé no per aplicació directa de 
la Directiva, sinó per aplicació de les normes que en el seu moment varen transposar 
aquestes disposicions, de caràcter no obligatori per als Estats membres i que no 
comporten una novetat.  
 
Per tant, mentre no es produeixi, en el seu cas, la seva transposició, són aplicables les 
normes de dret intern que varen transposar en el seu moment determinades previsions 
de la Directiva. És el cas dels articles següents: 
 

– Article 20 (contractes reservats) el qual, si bé no és d’aplicació directa per no 
ser incondicional i clar, es troba transposat al dret intern a través de la 
disposició addicional cinquena del TRLCSP.  

 
– Article 37 (activitats de compra centralitzada i centrals de compra), apartat 1, 

paràgrafs primer i segon, en el qual s’estableix la possibilitat que els estats 
membres disposin que els poders adjudicadors puguin adquirir 
subministraments i serveis a una central de compres i que els poders 
adjudicadors puguin adquirir obres subministraments i serveis recorrent a 
contractes adjudicats per una central de compres, a sistemes dinàmics 
d’adquisició administrats per una central de compres o a un acord marc subscrit 
per una central de compres. D’altra banda, paràgraf tercer d’aquest mateix 
apartat preveu que els estats membres puguin disposar que determinades 
contractacions es facin recorrent a centrals de compra o a una o varies centrals 
de compra específiques. Aquestes possibilitats, de transposició potestativa per 
part dels estats membres, ja es donen en l’actualitat en el nostre dret intern. 

 
– Article 64 (llistes oficials d’operadors econòmics autoritzats i certificació per 

part d’organismes de dret públic o privat), apartat 1, primer incís del paràgraf 
primer, que preveu la possibilitat dels estats membres d’establir o mantenir 
llistes oficials de contractistes, la qual ja es troba prevista i, per tant, 
pretransposada en el nostre dret intern. 

 
– Article 71 (subcontractació), apartat 5, paràgraf 2 i darrer incís del paràgraf 

3, relatius a la possibilitat dels estats membres d’imposar directament al 
contractista principal l’obligació de facilitar la informació relativa als 
subcontractistes en el cas de contractes d’obres i de serveis que s’hagin de 
prestar sota la supervisió directa del poder adjudicador; i a la possibilitat de 
disposar –mitjançant disposició legal, reglamentària o administrativa– que els 
subcontractistes que es presentin amb posterioritat a l’adjudicació del contrato 
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hagin de facilitar els certificats i demés documents justificatius en lloc d’una 
declaració, respectivament.  
 

A la vista de l’anàlisi del contingut de la Directiva 2014/24/UE a efectes de la seva 
aplicació directa, es considera procedent efectuar unes breus i darreres 
consideracions generals al respecte, no podent deixar de constatar i d’alertar, en 
primer terme, l’absoluta inseguretat jurídica i ineficiència que aquesta situació 
d’incompliment de transposició de les directives en matèria de contractació pública 
comporta, notablement agreujada per les constants modificacions parcials, mitjançant 
normativa dispersa, que es pateix en aquesta matèria. 
 
Pel que fa a les darreres consideracions generals, únicament recordar la importància 
dels considerants de la Directiva per a la seva aplicació i, per tant, la necessitat de 
tenir-los en compte com a elements aclaridors i complementaris de la part dispositiva 
de la Directiva; assenyalar la necessitat de distingir entre la “possibilitat” d’aplicar 
directament les disposicions de la Directiva i la “obligació” de fer-ho, en funció del tenor 
literal dels preceptes; recordar que no s’han de veure afectades per l’aplicació directa 
de la 2014/24/UE, tant les situacions jurídiques consolidades –contractes i acords 
marc formalitzats–, com els expedients iniciats amb anterioritat al 18 d’abril de 2016 –
d’acord amb el règim transitori tradicionalment aplicable en matèria de contractació 
pública, establert actualment en la disposició transitòria primera del TRLCSP–; i, per 
últim, indicar la necessària adaptació de les instruccions internes dels poders 
adjudicadors derivada dels continguts de la Directiva.  
 
 
IV. Tot i que, com s’ha indicat a l’inici del present informe, aquest es circumscriu a 
l’anàlisi de l’aplicació directa de la Directiva 2014/24/UE, es considera convenient 
efectuar algunes consideracions en relació a la Directiva 2014/23/UE, relativa a 
l’adjudicació de contractes de concessió (d’ara endavant, Directiva 2014/23/UE), 
d’acord amb la doctrina sobre l’efecte directe de les directives comunitàries, exposada 
en la consideració jurídica I. 
 
En primer terme, cal recordar que la Directiva 2014/23/UE regula, per primera vegada, 
el règim jurídic específic de les concessions de serveis –la Directiva 2004/18/CE 
únicament les defineix i les exclou del seu l’àmbit d’aplicació–, establint una regulació 
més completa que la de les concessions d’obres inclosa en la Directiva 2004/18/CE.  
 
En segon lloc, i d’acord amb els criteris generals respecte de l’aplicació directa dels 
preceptes de les directives comunitàries ja exposats en aquest informe, cal afirmar que 
els preceptes de la Directiva 2014/23/UE que reuneixen els requisits per tenir efecte 
directe, és a dir, aquells que siguin clars, precisos i incondicionals, han de ser aplicats 
a partir del dia 18 d’abril i, en conseqüència, es desplaça, amb caràcter general, la 
regulació que estableix el nostre dret intern per als contractes de concessió d’obra i de 
gestió de serveis públics en la modalitat de concessió, mentre sigui contrària. 
 
Així, atès el caràcter també precís i complet de la Directiva 2014/23/UE, es pot afirmar 
que la majoria dels seus preceptes són susceptibles d’efecte directe i, per tant, 
aplicables directament a partir del 18 d’abril d’enguany, per ser clars, precisos i 
incondicionals. En concret, de l’anàlisi del seu articulat, i sense ànim d’exhaustivitat, es 
considera que no tenen efecte directe els articles següents: 
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– Article 17 (concessions entre entitats del sector públic), apartats 1 c i 2, pel 
que fa a l’excepció a la participació de capital privat en el mitjà propi o la 
persona jurídica controlada, la qual requereix la previsió d’aquesta participació 
per disposició legal nacional. 

 
– Article 24 (concessions reservades), el qual no és d’aplicació directa per no ser 

incondicional i clar, si bé el seu contingut es pot considerar transposat al nostre 
dret intern a través de la disposició addicional cinquena del TRLCSP.  

 
– Article 29 (normes aplicables a les comunicacions), apartat 1, últim paràgraf, 

relatiu a què els estats membres podran imposar l’ús obligatori de mitjans 
electrònics de comunicació per a les concessions.  

 
– Article 30 (principis generals), apartat 3, el qual estableix l’obligació dels estats 

membres de prendre les mesures pertinents per garantir que, en l’execució de 
contractes de concessió, els operadors econòmics compleixen les obligacions 
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral.  

 
Aquest precepte, al igual que l’article 18, apartat 2, de la Directiva 2014/24/UE, 
requereix transposició tot i que, en la mesura que el nostre dret intern ja preveu 
alguna opció o mitjà per garantir el compliment de la normativa esmentada en 
fase d’execució dels contractes públics, es pot considerar que aquesta 
obligació està pretransposada, si més no parcialment. 

 
– Article 38 (selecció i avaluació qualitativa dels candidats), apartat 6, el qual 

requereix transposició per ser aplicat, en la mesura que preveu la possibilitat 
dels estats membres d’establir l’excepció a l’exclusió obligatòria dels operadors 
econòmics en circumstàncies determinades per raons imperioses d’interès 
general o per aplicació del principi de proporcionalitat. 

 
Respecte de les causes d’exclusions previstes en l’apartat 7 d’aquest precepte, 
cal efectuar una remissió al que ja s’ha indicat en relació amb l’article 57, 
apartat 4, de la Directiva 2014/24/UE, atès que són coincidents.  

 
– Article 42 (subcontractació), apartat 1, en el qual s’estableix l’obligació de les 

autoritats nacionals competents d’assegurar, mitjançant l’adopció de mesures 
adequades, que els subcontractistes compleixin les seves obligacions en 
matèria mediambiental, social i laboral; apartat 4, lletra a, que estableix 
l’obligació dels estats membres d’assegurar que els mecanismes de 
responsabilitat conjunta entre el concessionari i els subcontractistes que, en el 
seu cas tingui, s’apliquin de conformitat amb les obligacions aplicables en 
matèria mediambiental, social o laboral; i apartat 5, el qual estableix la 
possibilitat dels estats membres d’establir normes més estrictes de 
responsabilitat en virtut del dret nacional.  

 
– Article 43 (modificacions dels contractes durant el seu període de vigència), 

respecte del qual procedeix efectuar una remissió a les consideracions 
efectuades respecte de l’article 72 de la Directiva 2014/24/UE, relatiu a les 
modificacions. 

 
D’altra banda, i entrant a analitzar, si bé sumàriament, la rellevància pràctica de 
l’efecte directe de la Directiva 2014/23/UE, cal partir del fet que els conceptes de 
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concessió d’obres i de concessió de serveis que recull són aplicables directament, de 
manera que la qualificació d’un contracte com a concessió d’obres o de serveis 
requereix que concorrin els requisits que estableix l’article 5.1 de la Directiva 
esmentada, en particular el relatiu a què la concessió impliqui la transferència a 
l’empresa concessionària del risc operacional en l’explotació de les obres o serveis. 
Aquesta qualificació comportarà l’aplicació a aquests contractes d’un règim jurídic 
particular, en la mesura que se’ls aplicarà amb caràcter preferent les previsions de la 
Directiva de concessions que tinguin efecte directe i, en segon lloc, els articles del 
TRLCSP que, en el seu cas, resultin aplicables. 
 
L’efecte directe de la Directiva 2014/23/UE té especial incidència en el contracte de 
gestió de serveis públics, en la mesura que desplaça la categoria d’aquest contracte 
respecte de la modalitat de concessió. En tot cas, cal entendre que, fins a la 
transposició expressa, el règim jurídic vigent previst en el nostre dret intern per al 
contracte de gestió de servei públic es segueix aplicant, en tot allò que no contradigui 
a aquella Directiva.  
 
Per tant, convé precisar que no desapareix la categoria de contracte de gestió de 
serveis públics, continuant vigents la resta de modalitats recollides actualment en 
l’article 277 del TRLCSP –gestió interessada, concert i societat d’economia mixta– que 
no tinguin encaix en el concepte de concessió, mentre que no hi hagi una transmissió 
del risc operacional relacionat amb la prestació del servei públic. No obstant això, no 
es pot desconèixer que la utilització de la resta de modalitats de gestió indirecta dels 
serveis públics podria plantejar dubtes quant a l’aplicació de determinats preceptes del 
TRLCSP que les regulen –en particular, els relatius a la durada i al règim de publicitat, 
entre d’altres– i la seva adequació als principis derivats dels tractats comunitaris. 
 
Així mateix, cal tenir en compte que quan l’objecte de la concessió sigui la prestació i 
gestió d’un servei que no compleixi els requisits per ser qualificat com de servei públic, 
s’aplicaran els preceptes de la Directiva de concessions amb efecte directe, i els del 
TRLCSP aplicables als contractes de serveis mentre no els contradiguin.  
 
Per últim, es considera convenient destacar d’entre les previsions amb efecte directe, 
que el termini de durada dels contractes de concessions de serveis i d’obres a partir 
del 18 d’abril s’ha d’adequar al previst en l’article 18 de la Directiva 23/2014/UE, el 
qual estableix un mandat als poders adjudicadors de calcular la durada de les 
concessions en funció de les obres o serveis que constitueixen el seu objecte, establint 
un termini general de durada de cinc anys. Tanmateix, també preveu que, en cas que 
la durada superi dit termini, aquestes no podran excedir del temps que es calculi 
raonable per a què el concessionari recuperi les inversions realitzades per a 
l’explotació del servei o les obres, juntament amb un rendiment sobre el capital invertit, 
tenint en compte les inversions necessàries per aconseguir els objectius contractuals 
específics.  
 
A més, cal tenir present que les previsions de l’article 8 relatives als mètodes de càlcul 
del valor estimat de les concessions són de directa aplicació, de manera que per 
l’estimació del valor de les concessions s’han de tenir en compte les previsions que 
estableix, en concret, l’apartat 3 del mateix.  
 
 
Sobre la base de les consideracions anteriors, la Comissió Permanent de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa formula les següents 
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CONCLUSIONS 
 
 
I. D’acord amb l’anàlisi del contingut de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre 
contractació pública, efectuada en la consideració jurídica III d’aquest informe, i dels 
pronunciaments jurisprudencials i doctrinals emesos en relació als efectes jurídics que 
han de tenir les directives un cop finalitzat el seu termini de transposició sense que 
aquesta s’hagi produït, recollida en les consideracions jurídiques I i II d’aquest informe, 
aquesta Junta Consultiva considera que, a partir del 18 d’abril de 2016, són aplicables 
directament les previsions contingudes en els articles següents de la Directiva 
2014/24/UE: 
 
Articles 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (excepte un incís dels apartats 1.c i 2), 13, 14, 
15, 16, 17, 18.1, 19 (excepte un incís de l’apartat 2), 21, 22.2, 22.3, 22.5, 22.6, 23, 24, 
25, 26.1, 26.2, 26.4, 26.5 (paràgraf 1er), 27 (excepte els terminis), 28.1 (excepte el 
termini), 28.2 (excepte el termini), 28.3 (excepte el termini), 28.5 i 28.6 (excepte el 
termini establert a la lletra b), 29, 30 (excepte el termini), 31, 32 (excepte l’apartat 1), 
33, 34, 35, 36 (excepte el paràgraf 2on de l’apartat 1), 37.2, 38, 39 (excepte un 
paràgraf de l’apartat 2), 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.1 i 46.2, 47 (excepte determinats 
paràgrafs de l’apartat 3), 48 (excepte determinats paràgrafs de l’apartat 2), 49, 50 
(excepte un incís de l’apartat 2), 51, 52, 53, 54, 55, 56.1 i 56.3, 57 (excepte l’apartat 3 i 
el darrer paràgraf de l’apartat 4), 58, 59.1 i 59.4, 60, 62 (excepte determinats incisos), 
63, 64 (excepte un incís de l’apartat 1 i l’apartat 2), 65, 66, 67 (excepte un paràgraf de 
l’apartat 2), 68, 69, 70, 71.2, 71.4, 71.5 (excepte alguns paràgrafs) i 71.6.b, 72 
(excepte la lletra d, apartat iii, de l’apartat 1), 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83.6 i 84.  
 
 
II. Es considera convenient assenyalar, com a alguns dels aspectes principals posats 
de manifest en aquest informe, els següents:  
 

– L’àmbit d’aplicació de la normativa en matèria de contractació pública i les 
categories contractuals caldrà delimitar-les, a partir del 18 d’abril de 2016, 
d’acord amb les directives 2014/24/UE i 2014/23/UE.  
 
Així, per exemple, l’annex I del TRLCSP s’ha de substituir per l’annex II de la 
Directiva 2014/24/UE, i seran contractes de serveis subjectes a regulació 
harmonitzada els que tinguin un valor estimat superior al llindar comunitari i no 
estiguin exclosos del seu àmbit d’aplicació –no ja únicament els recollits en les 
categories 1 a 16 de l’annex II del TRCLSP.    
 
D’altra banda, els contractes exclosos de la Directiva que el TRLCSP no exclou 
del seu àmbit d’aplicació continuen estant-hi subjectes, tot i que no tindran la 
consideració de subjectes a regulació harmonitzada amb independència del 
seu valor estimat. 
 

– En relació als operadors econòmics, a partir del 18 d’abril de 2016 resultarà 
aplicable l’obligació d’utilitzar el document únic europeu de contractació, 
d’acord amb el formulari normalitzat facilitat per la Comissió, en contractes 
subjectes a regulació harmonitzada; únicament podran presentar les proves 
diferents a què al·ludeixen els articles 80 i 81 del TRLCSP, en relació a les  
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normes d’assegurament de la qualitat i normes de gestió mediambiental, en els 
casos en què no hagin pogut obtenir els certificats previstos; quan, per una raó 
vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències sol·licitades pel 
poder adjudicador, se’ls ha d’autoritzar a acreditar la seva solvència econòmica 
i financera per mitjà de qualsevol altre document que el poder adjudicador 
consideri apropiat. 
 
Específicament pel que fa al recurs a capacitats d’altres entitats, els poders 
adjudicadors hauran de comprovar que les entitats a la capacitat de les quals 
es pretén recórrer compleixen els criteris de selecció i no incorren en motius 
d’exclusió; i podran exigir, quan un operador econòmic recorri a les capacitats 
d’altres entitats pel que fa a la solvència econòmica i financera, que ambdós 
siguin responsables solidàriament; així com que determinades tasques siguin 
executades per un participant concret d’una agrupació d’operadors econòmics.  

 
– Pel que fa als procediments, serà plenament operatiu el nou d’associació per a 

la innovació; aquesta Junta Consultiva considera que únicament es podrà 
recórrer a la utilització del procediment negociat sense publicitat en els supòsits 
taxats establerts en l’article 32 de la Directiva –havent desaparegut, per tant, 
les causes habilitants relatives a obres i serveis complementaris i a la quantia, 
entre altres–; els procediments negociats caldrà dur-los a terme tenint en 
compte la nova configuració del procediment de licitació amb negociació 
establerta per la Directiva 2014/24/UE, que també inclou un nou termini de 
presentació d’ofertes que serà d’aplicació per contractes subjectes a regulació 
harmonitzada; els criteris d’adjudicació s’hauran d’establir i aplicar d’acord amb 
la regulació continguda en la Directiva; els poders adjudicadors tenen 
l’obligació d’oferir per mitjans electrònics un accés lliure, directe, complet i 
gratuït als plecs de les contractacions i de perllongar 5 dies el termini de 
presentació d’ofertes en cas que no sigui possible per les raons que la pròpia 
Directiva estableix; i els anuncis en relació a contractes públics que es 
publiquin a partir del 18 d’abril de 2016, han de contenir la informació fixada en 
els respectius annexos de la Directiva 2014/24/UE i s’han de dur a terme 
mitjançant els formularis normalitzats establerts pel Reglament d’execució (UE) 
2015/1986 de la Comissió. 

– Pel que fa a la modificació dels contractes i dels acords marc, aquesta Junta 
Consultiva considera (a diferència, com s’ha dit, del què s’indica en el 
document d’estudi aprovat pels tribunals administratius de contractació pública) 
que a partir del 18 d’abril de 2016, podran tenir per objecte, en determinats 
supòsits, obres, subministraments i serveis addicionals –la contractació dels 
quals, respecte d’obres i serveis ha deixat de ser un supòsit habilitant 
d’utilització del procediment negociat–, així com altres supòsits no previstos en 
el TRLCSP, que són aplicables directament per complir els requisits de ser 
clars, precisos i incondicionals, tenint en compte sempre la jurisprudència del 
TJUE; el supòsit de modificació relatiu a la successió del contractista amb 
motiu d’una reestructuració empresarial, que es troba regulat en l’article 85 del 
TRLCSP com un supòsit aliè a la modificació contractual, s’haurà d’aplicar ara 
de manera conforme amb la nova previsió de la Directiva no transposada i 
aplicable directament; hauran de ser objecte de publicitat en el DOUE les 
modificacions que tinguin per objecte obres, serveis o subministraments 
addicionals o que la seva necessitat hagués derivat de circumstàncies que un 
poder adjudicador diligent no hagués pogut preveure i que no alterin la 
naturalesa global del contracte i l'increment del preu resultant no excedeixi del 
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50% del valor inicial; i, atesa l’aplicació directa de la condició per considerar 
una modificació com a essencial relativa a la substitució del contractista per 
causa diferent a que estigui prevista en plecs o a què es tracti d’una successió 
derivada d’una reestructuració empresarial, la cessió dels contractes únicament 
podrà tenir lloc, com a modificació del contracte, si així s’ha previst en els plecs.  
 

– Pel que fa als contractes de concessions de serveis i d’obres, el seu termini de 
durada a partir del 18 d’abril s’ha d’adequar al que preveu l’article 18 de la 
Directiva 23/2014/UE, de manera que els poders adjudicadors n’han de calcular 
la durada en funció de les obres o serveis que constitueixen el seu objecte, 
establint-se un termini general de durada de cinc anys, amb possibilitat de 
superar-lo sense excedir el temps raonable perquè el concessionari recuperi 
les inversions realitzades, juntament amb un rendiment sobre el capital invertit; 
i la regulació en l’àmbit comunitari de les concessions de serveis no comporta 
la desaparició de la categoria de contracte de gestió de serveis públics, 
continuant vigents les modalitats recollides actualment en l’article 277 del 
TRLCSP que no tinguin encaix en el concepte de concessió mentre no hi hagi 
una transmissió del risc operacional relacionat amb la prestació del servei 
públic. 

 
 
 
Barcelona, 6 d’abril de 2016 
 
         
 


