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Informe 2/2017, d’1 de març, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent) 
 
Assumpte: Aplicabilitat de la prohibició de presentar ofertes simultànies a 
empreses relacionades entre elles. Conseqüències jurídiques, sobre un contracte 
subscrit, derivades del fet que l’empresa contractista hagi vulnerat dita prohibició 
en el procediment per a la seva adjudicació. 
 
 
ANTECEDENTS 
 
 
I. L’Ajuntament de Sitges ha sol·licitat l’informe d’aquesta Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa en relació amb la prohibició de presentació d’ofertes 
simultànies i a l’efecte que ha de tenir, sobre un contracte subscrit, la vulneració 
d’aquesta prohibició. 
 
En l’escrit de petició d’informe s’exposen els fets següents:  
 
- Mitjançant sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’any 2004 es va 

declarar la nul·litat d’una llicència d’obres concedida per l’Ajuntament per a la 
construcció d’un edifici i es va ordenar el seu enderroc parcial.  
 

- L’any 2014, per interlocutòria del mateix òrgan jurisdiccional, s’ordena a l’Ajuntament i 
a l’empresa titular de la llicència d’obres declarada nul·la, l’execució de les obres 
d’enderroc parcial en un termini de quatre mesos des de la seva notificació. Atès que 
dita empresa “es trobava en situació de concurs de creditors i no podia fer front a les 
obres”, l’Ajuntament va tramitar l’expedient per a la contractació de l’execució de les 
obres d’enderroc mitjançant procediment negociat sense publicitat per raó d’urgència, 
el qual es va adjudicar a una altra empresa que les va executar. 

 
- Posteriorment, l’Ajuntament va constatar l’existència de “relacions mercantils” entre 

l’empresa que havia d’executar les obres d’enderroc i que es troba en situació de 
concurs, i l’empresa a què se li adjudica el contracte de les obres d’enderroc. Les 
relacions consisteixen, d’una banda, en què una tercera societat, que té el mateix 
administrador que l’empresa adjudicatària del contracte d’enderroc, té com a persona 
apoderada l’antic administrador únic de l’empresa que havia d’executar-les i que es 
troba en situació de concurs; i, d’altra banda, que una de les tres empreses 
convidades al procediment negociat té un punt de contacte amb aquesta última, atès 
que el seu administrador és també el de la societat, que és soci únic de l’empresa en 
situació de concurs. 

 
Atesos aquests antecedents es plantegen, en concret, les qüestions següents: 
 
– Si les relacions descrites existents entre les empreses contravindria la prohibició de 

presentació d’ofertes simultànies, establerta en l’article 145.3 del text refós de la Llei 
de contractes del sector públic. 
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– En el cas de resposta afirmativa, quins serien els efectes que podria tenir “sobre la 

validesa i l’eficàcia” del contracte subscrit entre l’Ajuntament i l’empresa que duu a 
terme les obres d’enderroc.  
 

– Finalment, “fins a quin punt el pagament per part de l’Ajuntament a l’empresa (...) 
podria constituir algun tipus de frau envers els creditors de (...) en el procediment 
concursal en que aquesta es troba immersa”. 

 
 
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 Consultiva informa sobre les qüestions que, en matèria de contractació, li 
sotmetin, entre d’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 les qüestions plantejades, s’ha de precisar que la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que preveu el 
Decret 376/1996, de 2 de desembre, ja esmentat, té el caràcter d’òrgan consultiu 
específic en matèria de contractació i, en l’exercici de la seva funció de resoldre consultes 
de caràcter general sobre la interpretació i l’anàlisi de les normes jurídiques en matèria de 
contractació pública, no pot substituir ni suplir les funcions consultives que tenen 
assignades altres òrgans consultius en els seus respectius àmbits de competència, tal 
com es recull en la Instrucció 1/2005, de 4 d’octubre, d’aquesta Comissió Permanent. 
 
Per aquest motiu, l’emissió del present Informe s’efectua sobre les qüestions generals en 
matèria de contractació pública que es desprenen de les dues primeres qüestions que 
planteja l’Ajuntament de Sitges, sense entrar a valorar l’expedient concret que origina la 
consulta, ni la qüestió de l’eventual frau que podria suposar envers els creditors 
concursals el pagament d’un contracte, per excedir de l’àmbit competencial d’aquesta 
Junta Consultiva. 
 
 
II. L’article 145 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), relatiu a les 
proposicions dels interessats, estableix, en el seu apartat 3, que “cada licitador no pot 
presentar més d’una proposició, sense perjudici del que disposen l’article 147 sobre 
admissibilitat de variants o millores i l’article 148 sobre presentació de nous preus o valors 
en el si d’una subhasta electrònica”, i que “la infracció d’aquestes normes dóna lloc a la 
no admissió de totes les propostes subscrites per ell”.  
 
El principi de proposició única que aquest precepte estableix té com a fonament, d’una 
banda, la impossibilitat que les empreses licitadores presentin més d’una oferta més 
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avantatjosa i que “licitin” contra elles mateixes; i, d’altra banda, el deure de respecte del 
principi d’igualtat, d’acord amb el qual totes les empreses licitadores han de tenir les 
mateixes oportunitats en els procediments de contractació pública, cosa que no es 
donaria si s’admetés que una empresa licitadora presentés més d’una oferta, ja que 
aquest fet podria col·locar-la en una posició d’avantatge respecte de la resta1, així com 
suposar un risc de manipulació del procediment. En definitiva, amb aquest principi es 
pretén garantir la concurrència, la competència i la igualtat en els procediments de 
contractació pública. 
  
A més, l’apartat 4 del mateix article 145 del TRLCSP disposa que “en els contractes de 
concessió d’obra pública, la presentació de proposicions diferents per empreses 
vinculades suposa l’exclusió del procediment d’adjudicació, a tots els efectes, de les 
ofertes formulades”; mentre que “en els altres contractes, la presentació de diferents 
proposicions per empreses vinculades produeix els efectes que es determinin 
reglamentàriament en relació amb l’aplicació del règim d’ofertes amb valors anormals o 
desproporcionats” i que “es consideren empreses vinculades les que estiguin en algun 
dels supòsits que preveu l’article 42 del Codi de comerç”2. 
 
Per tant, d’acord amb la normativa de contractes del sector públic, la presentació 
d’ofertes per empreses vinculades en un mateix procediment de contractació no contravé 
el principi de proposició única, i s’han d’admetre –excepte en el cas de contractes de 
concessió d’obra– les proposicions presentades per dites empreses. 
 
Per aquest motiu, s’ha manifestat per part de diferents òrgans consultius en matèria de 
contractació pública que impera el caràcter de la personalitat jurídica independent de 

                                                 
1 Així ho va manifestar el Tribunal Administratiu de Contractació Pública de Madrid en la Resolució 
núm. 3/2012, de 18 de gener, i la Junta Consultiva de Contractació Administrativa d’Extremadura, 
en l’Informe 1/2014, de 19 de juny, sobre “la qualificació de les ofertes presentades per empreses 
vinculades”. 
 
2 Aquest article 42 del Reial decret de 22 d’agost de 1885, pel qual es publica el Codi de comerç, 
preveu, literalment, que “(...) existeix un grup [de societats] quan una societat ostenti o pugui 
ostentar, directament o indirectament, el control d'una altra o d'altres”, i que “en particular, es 
presumirà que existeix control quan una societat, que es qualificarà com a dominant, es trobi en 
relació amb una altra societat, que es qualificarà com a dependent, en alguna de les situacions 
següents:  
a) tingui la majoria dels drets de vot,  
b) tingui la facultat de nomenar o destituir la majoria dels membres de l'òrgan d'administració,  
c) pugui disposar, en virtut d'acords celebrats amb tercers, de la majoria dels drets de vot,  
d) hagi designat amb els seus vots la majoria dels membres de l'òrgan d'administració, que 
exerceixin el seu càrrec en el moment en què s'hagin de formular els comptes consolidats i durant 
els dos exercicis immediatament anteriors (...) es presumirà aquesta circumstància quan la majoria 
dels membres de l'òrgan d'administració de la societat dominada siguin membres de l'òrgan 
d'administració o alts directius de la societat dominant o d'una altra dominada per aquesta”. 
 
Aquesta Junta Consultiva de Contractació Administrativa va afirmar, en l’Informe 13/2009, de 30 
de setembre, que “es pot considerar que en el cas de les societats vinculades existeix una societat 
dominant que irradia el seu poder sobre les altres i imposa la seva voluntat i que s’estableix, en 
essència, una relació de dependència o filiació”. 
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cadascuna de les empreses vinculades o relacionades i que és aquest requisit de la 
diferent personalitat el que és fonamental per considerar la no existència de proposicions 
simultànies.  
 
Així, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat, ja en l’Informe 56/99, 
de 21 de desembre, en el qual analitzava la consideració de simultànies de les 
proposicions presentades per tres societats mercantils que compartien objecte social i 
representació orgànica, va afirmar que cadascuna tenia personalitat jurídica independent 
de la de les altres i de la dels seus propis socis i que malgrat la identitat quasi total de les 
persones dels administradors i de l’objecte social “no pot deduir-se que aquestes 
circumstàncies siguin suficients per alterar la dada de la personalitat jurídica que 
converteix a cada empresa en licitador independent”3.  
 
Posteriorment, en l’Informe 32/05, de 26 d’octubre, aquesta mateixa Junta Consultiva 
analitza el supòsit de dues ofertes presentades per una mateixa persona, com a 
administrador únic d’una societat i com a empresari individual, i considera que no es pot 
apreciar l’existència de proposicions simultànies, atesa la personalitat distinta de 
l’empresari individual i de la societat, de manera que no s’infringia l’article 80 de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, actual article 145.3 del TRLCSP.   
 
I més recentment, en l’Informe 48/11, de 1 de març de 2012, la mateixa Junta Consultiva 
de l’Estat, afirma, en relació amb la concurrència d’ofertes per dues empreses amb el 
mateix administrador, que “donat que cadascuna de las societats que concorren en la 
licitació té la seva personalitat jurídica, es consideren persones distintes, i, per tant, 
independents, essent irrellevant que l’administrador únic de cadascuna d’aquestes sigui 
la mateixa persona física”, i conclou que “la possibilitat que en una única licitació es 
puguin presentar proposicions diferents per dues societats limitades amb CIF diferents, 
encara que presentin el mateix administrador únic, no contravé el disposat en l’article 129 
de la Llei de contractes del sector públic, actual article 145 del TRLCSP”. 
 
També la Comissió Consultiva de Contractació Pública d’Andalusia, en l’Informe 6/2002, 
de 30 de juliol, afirma, sobre la concurrència en una mateixa persona de la condició 
d’apoderat i soci de diverses empreses licitadores, que “els licitadors són, en aquests 
casos, les societats mercantils esmentades, les quals no s’han de confondre ni amb els 
representants que actuen en nombre d’aquestes ni amb els seus socis, fins i tot quan 
coincideixen en la mateixa persona la condició de representant en virtut d’apoderament 
inherent al nomenament d’Administrador, en alguns casos únic i en altres solidari amb 
altre Administrador, i la de soci”; i que “la condició d’apoderat i soci de varies societats 
mercantils dotades de personalitat jurídica independent, a les quals representa en un 
mateix procediment d’adjudicació, no és suficient per considerar-se com a presentació de 
proposicions simultànies”. 
 

                                                 
3 També sota la vigència de la Llei de contractes de les administracions públiques, la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa de Balears, en l’Informe 1/00, de 27 de gener de 2000, 
va entendre que podien contractar amb l’Administració diferents empreses encara que els 
mateixos membres socis, alguns d’ells o la majoria d’ells, formessin part de les distintes empreses 
licitadores. 
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En aquest mateix sentit, i amb ocasió de l’anàlisi i resolució d’un recurs interposat contra 
l’adjudicació d’un contracte, el Tribunal Administratiu de Contractació Pública de la 
Comunitat de Madrid recorda, en la Resolució 215/2014, de 3 de desembre, que no és 
conforme amb el dret comunitari que una norma nacional prevegi l’exclusió sistemàtica 
del procediment de contractació pel mer fet que els licitadors siguin empreses vinculades, 
de manera que cal analitzar cas per cas i en profunditat la vinculació existent entre les 
empreses del grup que participen en una mateixa licitació, per tal de detectar si es tracta 
en realitat de diverses proposicions d’un mateix licitador; i que, a aquest efecte, la 
jurisprudència recorre a la doctrina de “l’aixecament del vel”4, que tracta de descobrir si 
sota l’aparença de la personalitat jurídica de societat o empreses aparentment distintes i 
sense cap relació entre elles, es troba el mateix subjecte. Així, assenyala que “de donar-
se aquesta circumstància, ens trobaríem davant un frau de llei donat que s’infringiria 
l’article 145.3 del TRLCSP, ja que s’estaria admetent que un mateix licitador presentés 
més d’una oferta, trobant-se en una posició d’avantatge sobre la resta de licitadors, 
generant-se un importat risc de manipulació del procediment d’adjudicació, propiciant, a 
la vegada, l’aparició de pactes col·lusoris i vulnerant-se, en qualsevol cas, els principis 
elementals de la contractació pública com els de concurrència competitiva, igualtat, 
transparència i secret de les ofertes”5. 
 
Per tant, encara que estrictament el criteri per determinar si es dona una presentació 
d’ofertes simultànies és el relatiu a l’existència o no de personalitats diferenciades, 
procedeix una anàlisi de cas per cas per apreciar si de les situacions de fet, les 
actuacions i les relacions o vinculacions de diferents empreses –amb independència que 
es tracti o no d’empreses vinculades en els termes de l’article 42 del Codi de comerç–, es 
pot apreciar una vulneració del que disposa l’article 145.3 del TRLCSP, de manera que 
es tracti en realitat d’ofertes presentades per la mateixa persona malgrat estar formalment 

                                                 
4 Tal com ha assenyalat, entre molts d’altres, el Tribunal Administratiu Central de Recursos 
contractuals en la Resolució 527/2014, d’11 de juliol, es pot recórrer a aquesta doctrina “en els 
casos en què, malgrat concórrer entitats formalment distintes entre si, l’existència de les mateixes 
sigui merament aparent, a mode de pantalla per dissimular una realitat unitària subjacent i 
aconseguir un propòsit fraudulent” i “en aquests supòsits, la jurisprudència permet traspassar 
l’aparença de personalitat independent ‘per desfer allò fictici i irrompre en la realitat’ (SSTS, Sala I, 
5 de abril de 2001 i 27 de setembre de 2006), la qual cosa, en supòsits com l’ara analitzat, es 
traduiria en què els ofertes procedents de dos o més societats haurien de ser considerades com 
formulades per un mateix licitador, a fi d’aplicar les conseqüències que el TRLCSP i els plecs 
respectius poguessin preveure per dita hipòtesi”. 
  
5 En concret, d’indicis tals com l’aparent connivència en l’oferta de preus i en la contractació de 
treballadors minusvàlids, la coincidència d'oficines en la mateixa seu i la coincidència en altres 
licitacions amb proposicions coordinades, el Tribunal dedueix, malgrat que es tracti d’empreses 
que no formen part d'un grup empresarial, ni estan vinculades en el sentit de l'article 42 del Codi 
de comerç, que han establert una coordinació per a la presentació d'ofertes en frau de llei, 
vulnerant el que disposa l’article 145.3 del TRLCSP i el principi de lliure competència, i per aquest 
motiu anul·la l’adjudicació del contracte efectuada a favor d’una d’elles. 
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davant de persones jurídiques diferents, mitjançant acords o la utilització d’una altra 
persona jurídica a efectes merament instrumentals6.  
 
Així ho ha considerat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en les sentències de 19 
de maig de 2009 (assumpte C-538/07), i de 23 de desembre de 2009 (assumpte C-
376/08), afirmant que seria contrari al dret comunitari una mesura que tendís a excloure 
automàticament d’un procediment de licitació a empreses vinculades que es presentessin 
separadament, ja que el mateix dret europeu tendeix a garantir la participació més àmplia 
possible d'empresaris en un procediment d'adjudicació; i considerant que, atès que una 
relació de vinculació entre empreses pot influir en el contingut de les seves ofertes 
presentades separadament, cal un examen i una apreciació dels fets, i que la constatació 
d’una influència, sense importar la forma, és suficient per excloure les empreses 
esmentades del procediment. 
 
A més, en el cas que es tractés, com s’indica en l’escrit de petició d’informe, d’un 
procediment negociat sense publicitat, la posició activa de l’Administració en l’elecció de 
les empreses convidades requeriria que apliqués una diligència encara major en l’anàlisi 
de les vinculacions de diferents empreses, per garantir que no es vulneri el principi de 
proposició única, mitjançant la utilització de persones jurídiques en frau de llei, ni la lliure 
competència, mitjançant acords contraris a aquesta. 
 
En definitiva, cal respondre a la primera de les qüestions plantejades en el sentit que, en 
principi, no vulnera l’article 145.3 del TRLCSP el fet de participar dues persones 
jurídiques diferents en una licitació, malgrat l’existència de relacions entre ambdues, tals 
com les que es posen de manifest en l’escrit de petició d’informe, si bé cal analitzar les 
circumstàncies concurrents en cada cas concret per tal de comprovar que no es tracti en 
realitat d’ofertes presentades per la mateixa persona en frau de llei, així com, en la 
mesura del possible, confirmar l’absència de pràctiques contràries a la lliure 
competència7. 

                                                 
6 És un altre exemple de la necessitat d’analitzar la realitat subjacent en una determinada 
aparença jurídica l’extensió de l’efecte de les prohibicions de contractar, establerta en l’article 60.3 
del TRLCSP, a les empreses de les quals es pugui presumir “per raó de les persones que les 
regeixen o d’altres circumstàncies” que són continuació o que deriven d’altres empreses incurses 
en prohibició. Aquesta previsió ha estat objecte d’anàlisi per aquesta Junta Consultiva en l’Informe 
13/2009, de 30 de setembre, en el qual es va concloure que l’aplicació automàtica de la prohibició 
de contractar d’una empresa dominant d’un grup d’empreses a les empreses del mateix grup no es 
considera jurídicament viable, si bé es podria fer extensiva si quedés degudament acreditat, la 
relació de dependència és utilitzada en frau de llei per evitar l’aplicació de la prohibició de 
contractar de l’empresa matriu; i en l’Informe 7/2011, de 28 de novembre, en el qual s’assenyala 
que té per finalitat evitar el frau de llei produït quan la creació o modificació d’empreses té per 
finalitat eludir l’aplicació de les prohibicions de contractar; i per part de la Junta Consultiva de la 
Comunitat de Madrid, en l’Informe 7/2009, ja esmentat, en el qual afirma que aquesta previsió 
“està en sintonia amb la consolidada doctrina de l’aixecament del vel de les persones jurídiques 
com a rebuig de l’abús del dret i de no tolerància amb el frau de llei”. 
 
7 Cal recordar que la disposició addicional vint-i-tresena del TRLCSP, relativa a “Pràctiques 
contràries a la lliure competència”, estableix l’obligació dels òrgans de contractació, entre altres, de 
notificar a l’Autoritat Catalana de la Competència, en el cas de l’àmbit de Catalunya, qualssevol 
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Addicionalment, cal tenir en compte que la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, preveu en l’article 57.4.d 
–d’aplicació directa des del passat 18 d’abril de 20168– que els poders adjudicadors 
poden excloure a un operador econòmic de la participació en un procediment de 
contractació quan “tingui indicis prou plausibles que l'operador econòmic ha arribat a 
acords amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la competència”. 
 
 
III. Pel que fa a la qüestió relativa a quines haurien de ser les conseqüències, sobre un 
contracte subscrit, de constatar la vulneració, durant el procediment per a la seva 
adjudicació, de la prohibició de presentació d’ofertes simultànies establerta en l’article 
145.3 del TRLCSP, cal recordar que el règim d’invalidesa dels contractes es troba regulat 
en els articles 31 a 39 del TRLCSP.   
 
Tal com disposa l’article 31 del TRLCSP, els contractes de les administracions públiques 

són invàlids quan ho sigui algun dels seus actes preparatoris o el d’adjudicació, per 
concórrer en aquests alguna de les causes de dret administratiu o de dret civil a què es 
refereixen els articles 32 i següents del TRLCSP. 
 
Pel que fa a les causes de nul·litat de dret administratiu, es recullen en l’article 32 del 
TRLCSP, entre les quals s’inclou una remissió a les causes de nul·litat de ple dret 
establertes en l’article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, referència que cal 
entendre efectuada actualment a les causes de nul·litat de ple dret establertes, en 
idèntics termes, en l’article 47.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú, d’acord amb la seva disposició final quarta. 
 
En concret, l’article 47.1.e de la Llei 39/2015 estableix com a causa de nul·litat la relativa 
al fet que els actes s’hagin dictat “prescindint totalment i absolutament del procediment 

                                                                                                                                                 
fets de què tinguin coneixement en l’exercici de les seves funcions que puguin constituir infracció 
de la legislació de defensa de la competència i, en particular, “qualsevol indici d’acord, decisió o 
recomanació col·lectiva, o pràctica concertada o conscientment paral·lela entre els licitadors, que 
tingui per objecte, produeixi o pugui produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència 
en el procés de contractació”. 
 
Així mateix, es pot tenir en compte a l’efecte de l’apreciació de la concurrència d’aquest tipus 
d’actuacions o pràctiques la Guia sobre contractació pública i competència, de la Comissió 
Nacional de la Competència, així com la Guia per a la prevenció i detecció de la col·lusió en la 
contractació pública, de l’Autoritat Catalana de la Competència. 
 
8 Així ho va manifestar aquesta Junta Consultiva en l’Informe 1/2016, de 6 d’abril, sobre els 
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. 
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legalment establert”. Tal com ja ha assenyalat aquesta Junta Consultiva anteriorment9, 
cal considerar-la d’aplicació a aquells casos en què, o bé s’ha omès totalment i 
absolutament del procediment establert, o bé s’ha omès algun tràmit essencial o 
fonamental. 
 
Així ho ha afirmat el Tribunal Suprem, entre moltes d’altres, en la Sentència de 7 de 
desembre de 2012, en la qual recorda que “per apreciar aquesta causa de nul·litat de ple 
dret no és suficient amb la infracció d’algun tràmit del procediment, sinó que és necessari 
l’absència total d’aquest o d’algun dels tràmits essencials o fonamentals, de manera que 
el defecte sigui de tal naturalesa que la seva absència sigui equiparable a la del propi 
procediment”. 
 
En el supòsit objecte de consulta, la “invalidesa” aniria referida a l’adjudicació, en haver-
se efectuat a favor d’una empresa que hagués presentat més d’una oferta o que hagués 
dut a terme actuacions col·lusòries o contràries a la lliure competència i que, en 
conseqüència, hauria hagut de ser exclosa de la licitació10. Per tant, cal entendre que 
aquest fet comportaria la nul·litat absoluta del contracte, per l’existència d’un vici de 
nul·litat de ple dret consistent en una infracció essencial del procediment.  
 
Així ho han entès també la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
d’Extremadura en l’Informe 1/2014, de 19 de juny, abans esmentat, i el Tribunal 
Administratiu de Contractes públics de Navarra en l’Acord 27/2015, d’11 de maig, en 
entendre que el principi de proposició única és un element essencial i que, en 
conseqüència, l’adjudicació del contracte a una empresa licitadora que hagués subscrit 
en una mateixa licitació diverses proposicions està viciada de nul·litat, ja que totes les 
seves propostes haurien d’haver estat no admeses per l’entitat contractant. 
 
Per tant, l’adjudicació d’un contracte a una empresa que hagués hagut de ser exclosa del 
procediment de licitació constitueix una infracció essencial del procediment que comporta 
la nul·litat de ple dret del contracte a què afecta, la qual determina, com és sabut, que dit 
contracte té un defecte que no el fa apte per produir cap tipus de conseqüències 
jurídiques.  
 
 
Sobre la base de les consideracions anteriors la Comissió Permanent de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa formula les següents 
 

                                                 
9 En l’Informe 3/2016, de 28 de juny, amb ocasió de l’anàlisi de les conseqüències de 
l’incompliment de l’obligació de determinada publicitat. 
 
10 En aquest sentit es pot recordar que la Directiva 2014/24/UE, ja esmentada, estableix en l’article 
73 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, “d'acord amb les condicions 
determinades pel Dret nacional aplicable”, “almenys” quan, entre altres supòsits, el contractista 
hauria estat, en el moment de l'adjudicació del contracte, en una de les situacions d’exclusió 
l'article 57, apartat 1 –relatives a condemnes mitjançant sentències fermes–, i per tant hauria hagut 
de ser exclòs del procediment de contractació. 
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CONCLUSIONS 
 
 
1. El criteri per determinar el respecte de la prohibició de presentació d’ofertes simultànies 
establerta en l’article 145.3 del text refós de la Llei de contractes del sector públic és 
l’existència de personalitats diferenciades, de manera que, en principi, no vulnera dita 
prohibició el fet de participar en una licitació dues persones jurídiques diferents, malgrat 
l’existència de relacions entre ambdues.  
 
En tot cas, procedeix una anàlisi de les circumstàncies concurrents en cada supòsit 
concret per apreciar, de les situacions de fet, les actuacions i les vinculacions o relacions 
existents entre diferents empreses, si s’ha presentat més d’una oferta per la mateixa 
persona en frau de llei, així com, en la mesura del possible, confirmar l’absència de 
pràctiques contràries a la lliure competència. 
 
 
2. L’adjudicació d’un contracte a una empresa que hagués hagut de ser exclosa del 
procediment de licitació, per haver vulnerat la prohibició de presentació d’ofertes 
simultànies establerta en l’article 145.3 del text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, constitueix una infracció essencial del procediment que comporta la nul·litat de ple 
dret del contracte subscrit.  
 
 
Barcelona, 1 de març de 2017 
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