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Informe 1/2017, d’1 de març, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent) 
 
Assumpte: Possibilitat d’establir l’obligació de les empreses licitadores de 
presentar les propostes tècniques només en suport informàtic i la consegüent 
exclusió en cas d’incompliment. 
 
 
ANTECEDENTS 
 
 
I. El president d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat l’informe 
d’aquesta Junta Consultiva de Contractació Administrativa en els termes literals següents: 
 
“Possibilitat d’incloure en els Plecs de Bases de les licitacions de contractes sotmesos a 
regulació harmonitzada, així com en les Instruccions Internes de Contractació que 
regulen el procediment de licitació de contractes no sotmesos a regulació harmonitzada, 
que la forma de presentació de les propostes tècniques sigui exclusivament mitjançant 
suport informàtic amb signatura digital que permeti la identificació inequívoca del licitador 
o del seu representant i garanteixi la integritat del contingut, suprimint la possibilitat de 
presentació de les mateixes en paper, en qui supòsit, suposaria l’exclusió del licitador per 
no adequar-se a la forma requerida”.  
 
 
II. L’article 4.9 del Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, estableix que 
aquesta Junta informa sobre les qüestions que, en matèria de contractació, li sotmetin, 
entre altres, 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. D’altra banda, l’article 11.3 del mateix Decret 
atribueix a la Comissió Permanent l’aprovació dels informes corresponents. 
 
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
 
I. Es planteja a aquesta Junta Consultiva la viabilitat jurídica d’exigir a les empreses 
licitadores, mitjançant previsió en els plecs que regeixen les licitacions –derivada, si 
escau, d’una previsió establerta alhora en les instruccions internes de contractació 
aprovades pels poders adjudicadors que no tinguin la consideració d’administració 
pública–, que presentin les seves propostes tècniques necessàriament i únicament en 
“suport informàtic” amb signatura electrònica.  
 
Així, en definitiva, es qüestiona la possibilitat, d’una banda, d’exigir un determinat suport 
formal en el qual haver de presentar les ofertes, o part d’elles; i, d’altra banda, que 
l’efecte de l’incompliment d’aquesta exigència –en l’escrit de petició d’informe es dona a 
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entendre que per presentar-se en suport paper– sigui l‘exclusió. Per tant, la resposta a 
aquesta qüestió no procedeix de l’anàlisi de la normativa reguladora de l’ús de mitjans 
electrònics en els procediments de contractació pública i, en concret, de l’obligació de 
presentació electrònica d’ofertes1, en la mesura que l’escrit de petició d’informe 
únicament planteja, com s’ha dit, el canvi de suport de les proposicions tècniques, del 
suport ordinari, el paper, al suport “informàtic” –cal entendre que d’emmagatzematge 
digital–, però no del mitjà de tramesa que, per tant, no seria electrònic, de manera que 
l’oferta tècnica en suport digital es presentaria dins del sobre “físic” corresponent i de 
forma presencial. 
 
En aquest sentit, cal tenir en compte, en primer terme, que la mateixa normativa en 
matèria de contractació pública estableix certs requisits relatius a la forma de presentació 
de les ofertes2, que tenen per finalitat garantir el respecte dels principis que inspiren la 
contractació pública mitjançant, especialment, el caràcter secret de les proposicions i el 
coneixement del seu contingut per l’òrgan de contractació en el moment procedimental 
adient; i que són aquests requisits els que ha de complir la presentació d’ofertes en els 
termes exposats en la petició d’informe. 
 
Addicionalment a aquests requisits formals exigits per la normativa en matèria de 
contractació pública, en l’Informe 6/2015, de 27 d’abril, aquesta Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa ja va afirmar, en relació amb la possibilitat d’exigir en els 
plecs que la documentació a presentar per les empreses licitadores relativa als aspectes 
tècnics reunís uns determinats requisits formals, que “d’acord amb la normativa vigent, 
existeix la possibilitat que es puguin fixar en els plecs els requisits i condicions per a la 

                                                 
1 L’anomenada licitació electrònica, l’eix central de la qual és la presentació electrònica d’ofertes, 
es troba regulada en l’article 22 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 
26 de febrer de 2014, sobre contractació pública –d’aplicació directa a partir del passat dia 18 
d’abril de 2016, data en què va finalitzar el termini per a la seva transposició, tal com va manifestar 
aquesta Junta Consultiva en l’Informe 1/2016, de 6 d’abril de la Comissió Permanent–, en el qual 
es recullen els requisits que ha de complir dita presentació, els quals, com s’ha dit, no són 
aplicables al supòsit objecte de consulta.   
 
2 Així, l’article 80.1 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions publiques, estableix que la documentació 
per a les licitacions s’ha de presentar en sobres tancats identificats amb la indicació de la licitació a 
què concorri l’empresa i signats per aquesta o la persona que la representi, amb la indicació del 
nom i els cognoms o la raó social de l’empresa; que a l’interior de cada sobre s’ha de fer constar, 
en un full independent, el contingut, enunciat numèricament; i que un dels sobres ha de contenir 
els documents acreditatius del compliment dels requisits previs, i l’altre la proposició, ajustada al 
model que figuri en el plec de clàusules administratives particulars.  
 
D’altra banda, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, preveu en l’article 26 que la 
documentació relativa als criteris la ponderació dels quals depengui d’un judici de valor s’ha de 
presentar, en tot cas, en sobre independent de la resta de proposició a l’objecte d’evitar el 
coneixement d’aquesta última abans que s’hagi efectuat la valoració d’aquells; i en l’article 27 que 
l’obertura dita documentació es durà a terme en un acte de caràcter públic. 
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presentació de la documentació que es considerin oportuns, ara bé, els requisits que 
s’estableixen han de respectar, en tot cas, els principis que informen la contractació 
pública”; i que, per tant, “l’establiment d’aquests requisits no pot ser discriminatori, ni 
tampoc imposar càrregues desproporcionades, de manera que només les puguin complir 
algunes empreses”. 
 
D’altra banda, també cal recordar que l’article 145 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic 
(d’ara en endavant, TRLCSP) estableix que les proposicions dels interessats s’han 
d’ajustar al que preveu el plec de clàusules administratives particulars i que la seva 
presentació suposa l’acceptació incondicionada per les empreses del contingut de la 
totalitat de les clàusules o condicions, sense cap excepció o reserva.  
 
En aquest sentit, és unànime –i reiterada– la doctrina i la jurisprudència que estableixen 
el caràcter imperatiu i vinculant dels plecs, tant de clàusules administratives particulars 
com de prescripcions tècniques, els quals qualifiquen com a llei del contracte, i que 
regeixen la contractació entre les parts amb eficàcia jurídica, no només per a l’òrgan de 
contractació, sinó també per a qualsevol interessat en el procediment de licitació.  
 
Així ho recorden, entre altres, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en la 
Resolució núm. 1/2016, de 4 de gener de 2016, en la qual afirma expressament que “els 
plecs constitueixen la llei del contracte com expressió dels principis generals essencials 
que regeixen les relacions nascudes de la convenció de voluntats, tals com el sintetitzat 
en l’aforisme ‘pacta sunt servanda’ amb els seus corol·laris de l'imperi de la ‘bona fe’ i del 
‘non licet contra els actes propis’”; i en les Resolucions núm. 116/2015, de 9 de juliol de 
2015, i núm.  26/2015, de 10 de febrer de 2015, en indicar que “els plecs són lex inter 
partes i en conseqüència obliguen a totes les parts del procediment de licitació”; així com 
el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en la Resolució núm. 62/2016, 
de 29 de gener de 2016. 
 
Per tant, en la mesura que amb l’exigència d’haver de presentar les proposicions 
tècniques en suport informàtic no es vulneren els principis rectors de la contractació 
pública, en concret, els principis d’igualtat i de no discriminació, de concurrència i 
transparència, es considera conforme amb la normativa de contractació pública establir-la 
en els plecs que regeixen les licitacions, tant dels contractes subjectes a regulació 
harmonitzada, com dels contractes que no ho estiguin, i amb independència que dita 
exigència s’estableixi, o no, per preveure-ho així les instruccions internes de contractació 
que aprovin els poders adjudicadors que no tinguin la consideració d’administració 
pública. 
 
En tot cas, i com ja s’ha avançat anteriorment, cal reiterar la necessitat que amb el suport 
d’emmagatzematge digital quedi garantit, tal com succeeix amb el suport paper, el 
caràcter secret de les ofertes fins al moment de l’acte públic d’obertura –que es garantirà 
per la inclusió d’aquell suport d’emmagatzematge digital en el sobre de paper, tal com 
s’indica en la petició d’informe–, així com l’autenticitat i la inalterabilitat dels fitxers que 
continguin l’oferta durant el procés de licitació.  
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En aquest sentit, cal garantir, tenint en compte la normativa reguladora de la signatura 
electrònica –essencialment, la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, 
i el Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 
2014,  relatiu a la identificació electrònica i als serveis de confiança per a les transaccions 
electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93/CE–, a més 
de la identificació de la persona signant, la detecció de qualsevol canvi ulterior de les 
dades signades i, si escau, l’ús de la signatura electrònica que tingui, respecte de les 
dades consignades en forma electrònica, el mateix valor que la signatura manuscrita en 
relació amb les dades consignades en paper.  
 
 
II. Un cop constatada la viabilitat jurídica d’establir en els plecs que regeixen les 
licitacions l’exigència a les empreses licitadores que presentin les seves propostes 
tècniques en suport informàtic, amb signatura electrònica, procedeix analitzar si 
l’incompliment de dita exigència per part de les empreses licitadores pot o ha de donar 
lloc a la seva exclusió del procediment.  
 
A aquest efecte, cal partir de l’existència d’una ja consolidada doctrina antiformalista, 
contrària a l’exclusió d’empreses licitadores per l’incompliment de consideracions de tipus 
formals establertes en plecs, i que ha estat recollida de manera reiterada en diverses 
resolucions dels tribunals encarregats de resoldre els recursos especials en matèria de 
contractació pública3. També aquesta Junta Consultiva, en l’Informe 6/2015, de 27 d’abril, 
abans esmentat, va assenyalar que l’exclusió per incompliment de requisits formals no 
procedeix de forma automàtica, ni amb caràcter general, sinó només en cas que es tracti 
d’un incompliment d’elements essencials o substancials. 
 
En tot cas, aquesta doctrina limita l’antiformalisme amb l’exigència que l’esmena d’una 
determinada forma de presentació de les ofertes que s’hagués requerit no alteri l’oferta 
inicial, essent aquesta exigència un requisit imprescindible per poder esmenar les ofertes, 
tal com s’ha posat de manifest en múltiples ocasions, tant per la doctrina com per la 
jurisprudència, fins i tot la comunitària4. 
 
Així, en la Resolució núm. 532/2016, de 8 de juliol, del Tribunal Administratiu Central de 
Recursos Contractuals, en la qual es resol un recurs interposat en el marc d’una licitació 
en la qual el plec de clàusules administratives particulars establia, justament, l’obligació 
d’incloure en el sobre B la documentació tècnica de les ofertes en format digital –“Cd, 
pendrive, etc.”–, es recorda que perquè sigui admissible l’esmena de les ofertes és 
necessari que de la presentada sigui possible deduir clarament quina era la voluntat de 

                                                 
3 Pel Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en les resolucions núm. 898/2016, 
de 4 de novembre, i núm. 29/2015, de 14 de gener; i pel Tribunal Administratiu de Contractes 
Públics d’Aragó en l’acord núm. 73/2014, de 21 de novembre.  
 
4 Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 29 de març de 2012 (ass. C-599/10), 
entre altres. 
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l’empresa licitadora, de manera que l’esmena no és possible, si pot suposar una alteració 
de l’oferta inicial. 
 
També en la Resolució núm. 498/2016, de 24 de juny, el Tribunal Administratiu Central de 
Recursos Contractuals recorda, en primer terme, la seva “tradicional doctrina” sobre la 
interpretació antiformalista en l’esmena de documentació, sempre que no suposi 
modificació de l’oferta, i declara conforme a dret un requeriment d’esmena d’una oferta de 
la qual s’havia presentat la documentació del sobre B només en paper, tot i exigir el plec 
la seva presentació també en suport digital, en entendre que dit requeriment no “suposa 
en sí mateix alterar l’oferta, que ha de ser la mateixa” i que “és obvi que sí s’alteraria 
l’oferta si s’aprofités l’esmena per modificar els termes de la mateixa, però això suposa fer 
supòsit de la qüestió, doncs no pot presumir-se ni que tal fos la finalitat perseguida per 
l’òrgan de contractació en realitzar el requeriment, ni menys que hi hagi hagut 
connivència posterior acceptant tal irregularitat”, afegint que consten en l’expedient 
ambdós conjunts documentals i no s’observen discrepàncies. 
 
Anteriorment, en la Resolució 810/2014, de 31 d’octubre, el mateix Tribunal, després de 
recordar que s’admet la possibilitat d’esmenar les ofertes sempre que no afecti el seu 
contingut material, ja havia declarat que l’omissió per part d’una empresa en el sobre 
corresponent als criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depèn de judici de valor, 
d’una segona còpia dels CD que, juntament al suport paper, s’exigia presentar en els 
plecs, no podia comportar la seva exclusió del procediment, encara que el plec hagi 
previst l’exclusió automàtica. 
 
Per tant, d’acord amb la doctrina i amb la jurisprudència, es pot entendre, amb caràcter 
general, que compliria el requisit de no alteració de l’oferta inicial la petició d’esmena de 
l’error consistent en la manca de presentació de l’oferta tècnica en format digital –i, per 
tant, la presentació en paper malgrat establir el plec l’obligació del suport informàtic– 
procedint, així, l’exclusió d’una empresa licitadora, únicament en el supòsit de què no 
presentés la seva oferta en aquest suport tampoc en el termini d’esmena que se li 
atorgués a aquest efecte.  
 
En tot cas, no es pot deixar de constatar que l’esmena consistent en l’aportació de la 
documentació en suport informàtic comporta la translació, a la mesa o a l’òrgan de 
contractació, de la càrrega d’haver de fer una comprovació exhaustiva de la identitat de 
les ofertes, amb el temps i el risc que se’n derivaria, més tractant-se, com és el cas, 
d’oferta tècnica.  
 
 
Sobre la base de les consideracions anteriors la Comissió Permanent de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa formula la següent 
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CONCLUSIÓ 
 
 
És conforme amb la normativa de contractació pública establir en els plecs que regeixen 
les licitacions l’obligació de les empreses licitadores de presentar les seves propostes 
tècniques en suport informàtic, amb signatura electrònica. Tanmateix, l’incompliment de 
dita obligació per part d’una empresa licitadora únicament podria donar lloc a exclusió, si 
no presentés la seva oferta en aquest suport tampoc en el termini d’esmena que 
procediria atorgar a aquest efecte.    
 
 
 
Barcelona, 1 de març de 2017 
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