
 
 
 
 

Gran Via, 635, 2a planta 
08010 Barcelona 
Telèfon 93 552 80 90 
Telefax 93 552 82 84 
jcca.eco@gencat.cat 
www.gencat.cat/economia/jcca 
 

 
 

1 

Informe 10/2016, d’1 de desembre, de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent) 
 
Assumpte: Necessitat, a l’efecte d’acreditar la capacitat d’obrar de les empreses 
licitadores, que els acords de modificació dels objectes socials constin en 
escriptura pública i inscrits en el Registre Mercantil en la data de finalització del 
termini de presentació de proposicions. 
 
 
ANTECEDENTS 
 
 
I. L’Alcalde de l’Ajuntament de Vila-seca ha sol·licitat l’Informe d’aquesta Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa sobre si la modificació dels estatuts per adaptar 
l’objecte social d’una empresa licitadora a les prestacions objecte d’un contracte públic ha 
de constar en escriptura pública i inscrita en el Registre Mercantil en la data de finalització 
del termini de presentació de proposicions, a l’efecte d’acreditar la capacitat d’obrar. 
 
Així, es planteja “si en una correcta aplicació dels articles 57.1 i 72.1 del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, RDL 3/2011 (...) és suficient l’adopció i consegüent 
certificació d’un acord societari abans de la finalització del termini de presentació de 
proposicions”, o si “en el cas que no sigui suficient aquest acord societari, és necessari 
només formalitzar-lo en escriptura pública, o cal exigir també la inscripció de l’acord 
societari en el Registre Mercantil”. 
 
 
II. S’adjunten a l’escrit de petició d’informe l’Acord de la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament, pel qual s’acorda suspendre el procediment de contractació en el qual té 
origen la consulta tramesa, així com, d’acord amb la Instrucció 1/2005, de 4 d’octubre, 
d’aquesta Comissió Permanent, sobre els requisits que han de reunir les sol·licituds 
d’informe formulades a la Junta Consultiva, l’Informe jurídic corresponent. 
 
 
III. 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 Consultiva informa sobre les qüestions que, en matèria de contractació, li 
sotmetin, entre altres, les entitats que integren l’administració local a Catalunya. D’altra 
banda, l’article 11.4 del mateix Decret atribueix a la Comissió Permanent l’aprovació dels 
informes corresponents. 
 
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
 
I. Abans d’analitzar la qüestió plantejada, i atesa la constància d’un Acord de suspensió 
del procediment de contractació en el qual té origen la consulta tramesa, s’ha de precisar 
que, d’acord amb el que preveu el Decret 376/1996, de 2 de desembre, ja esmentat, la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya és l’òrgan 
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consultiu específic en matèria de contractació pública per resoldre qüestions de caràcter 
general sobre la interpretació i l’anàlisi de les normes jurídiques en aquesta matèria que li 
plantegin, entre altres, els ens locals de Catalunya, i no pot substituir ni suplir les funcions 
consultives que tenen assignades altres òrgans consultius en els seus respectius àmbits 
de competència, tal com es recull en la Instrucció 1/2005, de 4 d’octubre, ja esmentada. 
 
Per tant, sense entrar a valorar l’expedient concret que origina la consulta, s’emet aquest 
informe sobre la qüestió de caràcter general relativa a si els acords de modificació 
estatutària dels objectes socials han d’estar inscrits en el Registre Mercantil en la data de 
finalització del termini de presentació d’ofertes, als efectes d’acreditar la capacitat d’obrar 
de les empreses licitadores, o si és suficient la seva constància en escriptura pública o  
simplement l’adopció de l’acord de modificació societari. 
 
 
II. Per tal de donar resposta a la qüestió plantejada, cal partir de la regulació que sobre la 
capacitat de les persones jurídiques i la seva acreditació, es conté en la normativa en 
matèria de contractació pública. 
 
L’article 54 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant, TRLCSP), exigeix a les 
persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que vulguin contractar amb el 
sector públic que compleixin amb determinades condicions d’aptitud, que consisteixen a 
tenir plena capacitat d’obrar, no trobar-se incurses en prohibició de contractar i disposar 
de la solvència requerida. 
 
L’article 57.1 del TRLCSP estableix, com a norma especial de capacitat de les persones 
jurídiques, que aquestes “només poden ser adjudicatàries de contractes les prestacions 
dels quals estiguin compreses dins dels fins, objecte o àmbit d’activitat que, d’acord amb 
els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis”. 
 
En relació amb aquest requisit de capacitat, la doctrina, tant de les diverses juntes 
consultives de contractació, com dels tribunals competents per resoldre els recursos 
especials en matèria de contractació pública, ha manifestat que la capacitat d’obrar de les 
persones jurídiques per contractar amb el sector públic es defineix pel seu objecte social, 
de manera que és necessari que aquest empari les prestacions objecte del contracte en 
qüestió1; que té com a finalitat garantir que la persona jurídica disposa de l’aptitud 

                                                 
1 Així, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat va afirmar, ja en l’Informe 4/99, 
de 17 de març, que “a diferència de les persones físiques que tenen una capacitat d’obrar genèrica 
(...), el tema de la capacitat d’obrar de les persones jurídiques és més complex i necessàriament 
s’ha de posar en relació amb el seu objecte, ja que és indubtable que només poden realitzar i, per 
tant, només tenen capacitat d’obrar per les activitats compreses en el seu objecte”; en el mateix 
sentit, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de les Illes Balears va assenyalar en 
l’Informe 11/02, de 17 de desembre, que “les empreses licitadores per ser adjudicatàries dels 
respectius contractes han de comptar amb la necessària capacitat d’obrar la qual està 
predeterminada pel seu objecte social”; també, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
d’Aragó en l’Informe 2/2013, de 23 de gener, afirma que “la capacitat de les persones jurídiques es 
defineix amb caràcter general i per qualsevol contracte, pel seu objecte social”. 
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necessària per realitzar eficaçment actes jurídics, exercir drets i assumir obligacions2; i 
que la interpretació, pel que fa al seu abast, ha de ser àmplia, en el sentit d’entendre que 
no implica l’obligació d’una identitat absoluta entre els fins, l’objecte o l’àmbit d’activitats 
de les persones jurídiques i l’objecte del contracte, sinó que és suficient que es pugui 
apreciar una relació directa o indirecta entre aquest i l’objecte social de l’empresa3. 
 
D’acord amb l’article 72.1 del TRLCSP, la capacitat d’obrar de les persones jurídiques 
s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte 
fundacional, en què constin les normes per les quals es regula la seva activitat, 
“degudament inscrits, si s’escau, en el registre públic que correspongui, segons el tipus 
de persona jurídica de què es tracti”. Per tant, són els referits documents inscrits, quan la 
inscripció registral sigui exigible en la normativa que sigui aplicable al tipus de persona 
jurídica, els que acrediten la capacitat d’obrar d’aquestes.  
 
D’altra banda, l’article 146.5 del TRLCSP estableix que “el moment decisiu per apreciar la 
concurrència dels requisits de capacitat i solvència exigits per contractar amb 
l’administració serà el de finalització del termini de presentació de les proposicions”. Per 
tant, el requisit de capacitat de vinculació de l’objecte social a l’objecte del contracte, en 
els termes ja exposats, s’ha de complir per les empreses licitadores en la data de 
finalització del termini de presentació d’ofertes, essent admissible després d’aquesta data 
únicament que s’acrediti el seu compliment formal. 
 
En aquest sentit, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat en l’Informe 
18/10, de 24 de novembre, va assenyalar, que “si l’objecte social de l’entitat licitadora des 
d’abans de l’expiració del termini de presentació de proposicions és diferent de l’objecte 
social exigit pels plecs a efectes d’acreditar l’aptitud de l’empresa i, per tant, fos 
necessària una modificació que innovarà en l’objecte social, això és, que fos més enllà 
d’un simple aclariment del mateix, en aquest cas estaríem davant un defecte no 
esmenable”. Tanmateix, aquest informe no es pronuncia sobre si, en el supòsit que la 
modificació de l’objecte social s’acordi abans que expiri el termini de presentació de 
proposicions, aquest acord seria suficient per acreditar la capacitat d’obrar o si, per 
contra, requeriria a més d’inscripció registral. 
 
 
III. Atès que la qüestió objecte de consulta es planteja respecte de les societats 
mercantils, cal posar els preceptes del TRLCSP relatius a la capacitat de les persones 

                                                 
2 Resolució núm. 668/2015, de 17 de juliol, del Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals (d’ara endavant TACRC), entre d’altres. 
 
3 Per exemple, per aquesta Junta Consultiva de Contractació Administrativa en l’Informe 8/2013, 
de 26 de juliol; per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Balears en l’Informe 
11/08, de 30 d’abril; per la Junta Consultiva de Canàries en l’Informe 4/2010, de 25 de març; i per 
la Junta Consultiva d’Andalusia en l’Informe 1/2014, de 20 de març. Així mateix, pel TACRC en les 
Resolucions 58/2014, de 28 de gener, i 2/2016, de 12 de gener, entre d’altres; i pel Tribunal 
Administratiu de Contractació Pública de Madrid en la Resolució 114/2013, de 24 de juliol; entre 
altres tribunals. 
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jurídiques i a la seva acreditació, en relació amb la normativa reguladora d’aquesta 
tipologia de persona jurídica. 
 
El Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
societats de capital (d’ara endavant, TRLSC), disposa que la constitució de les societats 
de capital4 exigeix escriptura pública, la qual s’ha d’inscriure en el Registre Mercantil 
(article 20); que amb la inscripció registral la societat adquireix personalitat jurídica (article 
33); que l’escriptura de constitució de les societats de capital ha d’incloure, entre altres 
aspectes, els estatuts socials (article 22); i que en aquests estatuts, que regeixen el 
funcionament de la societat, hi ha de constar l’objecte social determinant les activitats que 
l’integren (article 23).  
 
Així, amb la inscripció registral de l’escriptura pública de constitució, que ha d’incloure els 
estatuts socials, la societat adquireix personalitat jurídica, i l’objecte social, inclòs en els 
estatuts socials inscrits, determina la seva capacitat d’obrar per contractar amb el sector 
públic5. 
 
La modificació de l’objecte social d’una societat, que suposa una modificació dels seus 
estatuts socials, pot tenir per objecte ampliar, reduir o substituir, amb posterioritat a la 
constitució de la societat, l’objecte social predeterminat, i està subjecta a determinats 
requisits de forma i de publicitat, com tot seguit es veurà. 
 
La modificació dels estatuts socials de les societats de capital es regula en el títol VIII del 
TRLSC. En concret, l’article 285.1 estableix que “qualsevol modificació dels estatuts serà 
competència de la Junta General”6, i l’article 290.1, relatiu a l’escriptura i inscripció 
registral de la modificació, determina que “en tot cas, l’acord de modificació d’estatuts 
s’ha de fer constar en escriptura pública que s’ha d’inscriure en el Registre Mercantil”, i 
que “el registrador mercantil remetrà d’ofici de forma telemàtica i sense cap cost 
addicional, l’acord inscrit per a la seva publicació en el Butlletí Oficial del Registre 
Mercantil”. 

En els mateixos termes, el Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del Registre Mercantil (d’ara endavant, RRM), estableix el règim d’inscripció 
de les societats de caràcter mercantil i dels diferents actes que les afecten, entre ells, els 

                                                 
4 D’acord amb l’article 1 del TRLSC són societats de capital la societat de responsabilitat limitada, 
la societat anònima i la societat comanditaria per accions. 
 
5 El TACRC, en la Resolució núm. 188/2015, de 20 de febrer, declara que l’objecte social de les 
societats de capital determina la capacitat per contractar amb l’administració i la resta de subjectes 
del sector públic i que “es tracta, per tant, no de determinar si la societat està o no ben constituïda, 
i en virtut d’allò té una genèrica capacitat per contractar sigui quin sigui el seu objecte social i la 
prestació del contracte al qual licita, sinó si l’objecte del contracte licitat està comprès entre les 
activitats contemplades en el seu objecte social i, per tant, té capacitat per contractar en el 
procediment de licitació concret”. 
 
6 També, l’article 160, lletra c, atribueix a la Junta General la competència per acordar la 
modificació dels estatuts socials. 
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de modificació dels estatuts socials, i preveu, en l’article 94.17, que en cada full obert a 
cada societat s’ha d’inscriure obligatòriament, entre altres circumstàncies, “la modificació 
del contracte i dels estatuts socials”, que, d’acord amb l’article 95, per a la seva inscripció, 
ha de constar en escriptura pública8. 
 
Així, aquesta normativa exigeix als acords de modificació dels estatuts socials, per tant, 
als de modificació dels objectes socials, els mateixos requisits de forma i de publicitat –
això és, escriptura pública i inscripció registral–, que als estatuts preexistents objecte de 
modificació, perquè l’acord tingui plena eficàcia.  
 
Per tant, en principi, es podria afirmar que si la normativa que regula les societats 
mercantils esmentada exigeix als acords de modificació dels objectes socials que constin 
en escriptura pública –que, com s’ha assenyalat, és requisit per a l’accés de l’acte al 
registre–, i que s’escriguin en el Registre Mercantil, serà la certificació9 de l’acord de 
modificació del registre la que acreditarà el compliment del requisit de capacitat de 
vinculació de l’objecte social a l’objecte del contracte exigit en la normativa de contractes 
del sector públic. 
 
El TACRC s’ha referit a la qüestió objecte d’aquest Informe en diverses resolucions10, en 
les quals va afirmar que l’acord de modificació estatutària que amplia l’objecte social 
d’una empresa licitadora per incloure les prestacions objecte d’un contracte ha de constar 
inscrit en el Registre Mercantil amb anterioritat a la data de finalització del termini per a la 

                                                 
7 Aquest precepte desenvolupa l’article 22, apartat 2, del Reial decret de 22 d’agost pel qual es 
publica el Codi de comerç (d’ara endavant, Codi de comerç), el qual estableix que en el full obert a 
les societats mercantils “s’inscriuran l’acte constitutiu i les seves modificacions, la rescissió, 
dissolució, reactivació, transformació, fusió o escissió de l’entitat (...)”.  
 
8 L’article 5, relatiu a la titulació pública, del RRM estableix, com a regla general, que la inscripció 
en el Registre Mercantil s’ha de fer en virtut de document públic. Es tracta d’un principi que pretén 
garantir l’autenticitat de l’acte que accedeix al registre. 
 
9 D’acord amb l’article 77.2 del RRM, la certificació serà l’únic mitjà d’acreditar fefaentment el 
contingut  dels assentaments del registre. 
  
10 En la Resolució núm. 568/2013, de 29 de novembre, el TACRC declara que la publicitat registral 
de la modificació estatutària gaudeix d’eficàcia constitutiva i que, per tant, “no és suficient amb què 
l’acord adoptat per l’òrgan de govern de la mercantil es protocol·litzi en escriptura notarial sinó que 
a més, el principi de publicitat registral, exigeix que dita modificació estatutària quedi inscrita en el 
Registre Mercantil”. Així, afirma que per acreditar la vinculació entre l’objecte social de l’empresa 
licitadora i l’objecte del contracte, no és suficient l’aportació de l’acord de modificació estatutària 
adoptat per la Junta General de l’empresa, ni es pot admetre l’escriptura d’ampliació de l’objecte 
social atorgada i inscrita en el Registre Mercantil amb posterioritat a la finalització del termini de 
presentació d’ofertes, atès que això no suposaria l’esmena d’un defecte formal en la documentació 
acreditativa de la capacitat de la societat, sinó la del contingut material d’aquesta capacitat. En el 
mateix sentit, s’ha manifestat en la Resolució núm. 988/2015, de 23 de octubre.  
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presentació de proposicions11, en virtut de l’eficàcia constitutiva de la publicitat registral 
en aquesta matèria. 
 
Tanmateix, el TACRC ha afirmat, en la recent Resolució núm. 614/2016, de 29 de juliol, 
que no és oposable en la data de finalització del termini per a la presentació d’ofertes una 
modificació estatutària que s’eleva a escriptura pública en una data posterior, després 
d’assenyalar que els requisits d’elevació a escriptura pública i d’inscripció en el Registre 
Mercantil no tenen caràcter constitutiu per l’existència i la validesa de l’acord de 
modificació, si bé són pressupost d’eficàcia i d’oposabilitat davant tercers12. Així, 
assenyala que “la doctrina considera [en relació amb la inscripció dels acords de 
modificació dels estatuts], que la seva no pràctica no obsta a la seva validesa, de manera 
que l’absència d’aquests (dels requisits formals exigits per l’article 290 del TRLSC 
esmentat), sigui perquè l’acord de la junta no s’eleva a escriptura pública, sigui perquè 
aquesta no s’inscriu, sigui perquè la inscripció no es publica en el Butlletí Oficial del 
Registre Mercantil, no afecta a la validesa de l’acord regularment adoptat”; i que “seguint 
en aquest punt el criteri doctrinal i jurisprudencial més estès, cal afirmar que aquests 
requisits formals, i particularment la inscripció registral, no tenen caràcter constitutiu per 
l’existència o la validesa de l’acord de modificació (...), són pressupost d’eficàcia i la 
oposabilitat front a tercers, però no en l’àmbit intern on s’estableix la relació entre la 
societat i els socis, davant aquests, el coneixement dels quals, o la possibilitat de 
coneixement, es suposa, donat que van participar, o van poder participar, en la seva 
adopció, l’acord és eficaç i oposable (...)”13. 
 
Per tant, d’acord amb aquest posicionament, la inscripció dels acords de modificació dels 
objectes socials no té eficàcia constitutiva, en el sentit que la inscripció registral no 
afectaria la validesa de l’acord de modificació internament perfeccionat, és a dir, entre els 
socis de la societat, però sí que afectaria l’eficàcia14 i l’oposabilitat davant tercers.  
                                                 
11 El Tribunal Superior de Justícia de Castilla i Lleó en la Sentència núm. 372/2000, de 24 de 
novembre de 2000, va declarar conforme a dret l’acord d’exclusió d’una empresa licitadora d’un 
procediment de contractació per considerar no esmenable el fet de no trobar-se l’ampliació de 
l’objecte social en escriptura pública i inscrita en el Registre Mercantil en el moment de tancament 
de la presentació de les proposicions. 
 
12 També, en la Resolució núm. 188/2015, de 20 de febrer, aquest Tribunal va assenyalar que la 
modificació de l’objecte social d’una empresa per tal d’ajustar-lo a l’objecte del contracte licitat no 
es pot admetre com a esmena, “tant més quan el títol presentat manca d’efectes respecte de 
tercers en no haver estat objecte d’inscripció en el Registre Mercantil, sinó només d’un 
assentament de presentació”. 
 
13 El Tribunal Superior de Justícia de Cantabria en la Sentencia núm. 599/2008, de 29 de juliol de 
2008, també assenyala que la inscripció en el registre mercantil i la publicació de l’escrit en el 
BORME no són constitutives, sinó que tenen per finalitat donar publicitat a uns fets sorgits fora del 
Registre, a l’efecte de la legitimitat registral; si bé, en el supòsit examinat, tots els licitadors 
presentaven un objecte social conforme amb el requerit en la convocatòria, després de les 
modificacions que també constaven inscrites en el Registre Mercantil. 
 
14 En aquest sentit, el Tribunal Administratiu de Contractació Pública de Madrid en la Resolució 
núm. 114/2013, de 24 de juliol, davant un supòsit en què, en tràmit d’esmena, una de les 
empreses integrants d’una unió temporal aporta l’elevació a públic d’un acord de Junta General 
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En aquest sentit, sembla que es pot distingir entre les inscripcions que internament –no 
en relació amb tercers– tenen un efecte constitutiu, ja que l’assentament del registre, a 
més de declarar el que s’ha inscrit, perfecciona la situació o l’acte que declara, d’aquelles 
que no tenen aquest efecte, en el sentit que l’acte neix al marge del registre, si bé aquest 
l’afegeix eficàcia. Entre les inscripcions que tenen un efecte constitutiu podrien trobar-se 
la de constitució de les societats de capital que, com ja s’ha indicat, atorga personalitat 
jurídica a aquestes, i entre les inscripcions no constitutives i amb efecte declaratiu, la 
inscripció de les modificacions estatutàries la qual no és condició perquè la modificació 
vinculi des de l’acord de Junta General als socis, però sí perquè sigui eficaç i oposable a 
tercers.  
 
En aquest sentit, cal fer referència a tres principis relatius a l’eficàcia del registre, els 
quals operen externament, i que són els de legitimació, fe pública i oponibilitat, continguts 
en els articles 7, 8 i 9, respectivament, del RRM. Aquests principis són el fonament de 
l’activitat registral i són efectes que dimanen de totes les inscripcions. 
 
La finalitat pròpia del Registre Mercantil és donar publicitat legal de fets i actes rellevants 
pel tràfic jurídic15, i no només proporciona informació a l’efecte del seu coneixement, sinó 
que atribueix uns determinats efectes al que s’ha inscrit i, així, la inscripció gaudeix de 
presumpció de veracitat. En aquest sentit, l’article 7 del RRM estableix que “el contingut 
del Registre es presumeix exacte i vàlid, mentre que no es demostri el contrari” i que “els 
assentaments del Registre estan sota la salvaguarda dels tribunals i produiran els seus 
efectes mentre que no s’inscrigui la declaració judicial de la seva inexactitud o nul·litat”. 
Aquesta presumpció de validesa implica que l’acte inscrit existeix i, en conseqüència, és 
eficaç. 
 
Per això, l’article 8 del RRM, relatiu a la fe pública, determina que la declaració 
d’inexactitud o nul·litat dels assentaments del Registre Mercantil no perjudica els drets de 
tercers de bona fe adquirits conforme a dret16. Es tracta d’un principi que té per finalitat 
principal protegir els tercers de bona fe que han confiat en el contingut del registre, essent 
el seu fonament la seguretat que aquest atorga als actes inscrits i una conseqüència de la 
presumpció de veracitat del contingut del registre. 
 

                                                                                                                                                 
d’ampliació de l’objecte social que incloïa, en aquest moment, les prestacions contractuals, 
assenyala que “tal com afirma l’òrgan de contractació dita modificació no podia produir efectes 
davant tercers a la data de finalització del termini de presentació de proposicions ja que la 
normativa mercantil (...) exigeix per això, a més de l’Acord de la Junta General de la societat, la 
seva elevació a escriptura pública i inscripció en el Registre Mercantil”. 
 
15 Cal tenir en compte que el nostre sistema registral mercantil obeeix al principi de tipicitat o de 
numerus clausus del registrable. 
 
16 Per la seva banda, l’article 9 del RRM, relatiu a l’oposabilitat, preveu que els actes que es troben 
subjectes a inscripció només són oposables a tercers de bona fe des que es publiquin en el Butlletí 
Oficial del Registre Mercantil, excepte els efectes propis de la inscripció –la bona fe del tercer es 
presumeix en tant que no es provi que coneixia l’acte subjecte a inscripció i no inscrit, l’acte inscrit i 
no publicat, o la discordança entre la publicació i la inscripció. 
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Així, malgrat que no es requereixi als acords de modificació dels objectes socials el 
complement registral per considerar-los perfeccionats, la seva inscripció en el Registre 
Mercantil els atorga l'eficàcia derivada dels principis registrals de legitimació, fe pública i 
oposabilitat, abans esmentats, en relació amb tercers. En aquest sentit, la inscripció dels 
acords de modificació dels objectes socials acredita davant tercers –i, per tant, també 
davant l'Administració o entitat del sector públic contractant–, l'existència i la validesa de 
la modificació adoptada internament. 
 
En tot cas, si de conformitat amb l’article 72.1 del TRLCSP, abans esmentat, la capacitat 
d’obrar de les persones jurídiques s’ha d’acreditar, entre d’altres documents, mitjançant 
els estatuts degudament inscrits en el registre, quan aquest requisit fos exigible en la 
normativa que regula cada tipus de persona jurídica, l’acord de modificació estatutària 
d’adaptació de l’objecte social d’una empresa a les prestacions objecte d’un contracte 
només pot acreditar aquella capacitat quan consti inscrit en el registre, si la seva 
inscripció fos obligatòria, com és el cas de les modificacions estatutàries de les societats 
de capital. 
 
En virtut del que s’ha exposat, cal entendre que és necessari, a l’efecte d’acreditar la 
capacitat d’obrar de les empreses licitadores, que els acords de modificació dels objectes 
socials estiguin inscrits en el Registre Mercantil, la inscripció dels quals requereix la 
prèvia constància en escriptura pública, en la data de finalització del termini per a la 
presentació de les proposicions, no essent suficient en aquest termini l’acord de 
modificació societari adoptat internament. 
  
Sobre la base de les consideracions anteriors la Comissió Permanent de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa formula la següent  
 
 
CONCLUSIÓ  
 
 
Els acords de modificació estatutària pels quals les empreses licitadores adapten el seu 
objecte social a l’objecte d’un contracte públic han de constar en escriptura pública i 
inscrits en el Registre Mercantil en la data de finalització del termini de presentació de 
proposicions, a l’efecte d’acreditar-ne la capacitat d’obrar.   
 
 
 
Barcelona, 1 de desembre de 2016 
 

user
Resaltado

user
Resaltado




