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Barcelona, 1 de març de 2017 

Resolució núm.: 44/2017 

 

 

Vist el recurs interposat pel senyor S.M.S. en nom i representació de la societat ENDESA 

ENERGIA, SAU contra l'anunci i els plecs de l'Acord marc per a la contractació del 

subministrament d'energia elèctrica de l'Ajuntament de Barcelona i altres organismes 

associats i l'atenció i reducció de la pobresa energètica, a data d’avui, aquest Tribunal ha 

adoptat la Resolució següent: 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

PRIMER. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació Seguretat 

Prevenció va adoptar, en sessió de data 18 de gener de 2017, l’acord següent: 

"APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 

tècniques de l'acord marc, amb núm. de contracte 17000001, que té per objecte la 

contractació del subministrament elèctric per a edificis i instal·lacions de l'Ajuntament de 

Barcelona i organismes associats (Lot 1 baixa tensió, Lot 2 baixa tensió-ecolot i Lot 3 mitja 

tensió) i l'atenció i reducció de la pobresa energètica; (...)”. 

 

SEGON. El 18 de gener de 2017 es va publicar al perfil de contractant de l'Ajuntament 

allotjat a la plataforma de la Generalitat l'anunci i els plecs del contracte. La publicació al 

Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) de l'anunci (2017/S 015-023477) tingué lloc en data 

21 de gener de 2017 (enviat en la data de publicació de l'anunci al perfil, 18 de gener de 

2017). El preceptiu anunci al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va ser publicat en data 20 de 

gener de 2017. 

El termini per la presentació d'ofertes finalitzava en data 6 de febrer de 2017. 

 

TERCER. El 8 de febrer de 2017 va tenir entrada al Tribunal Català de Contractes del Sector 

Públic recurs especial de contractació contra els plecs i l'anunci de licitació per part 

d'ENDESA ENERGIA, SAU (en endavant ENDESA). 
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La recurrent al·lega, en síntesi, que: 

a) S’ha produït una vulneració de l’article 18.1 de la Directiva de contractes així com de 

l’article 9.3 de la Constitució espanyola (CE) i dels articles 1, 22, 25.1, 86.1 i 139 del 

Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

b) La clàusula 18.1 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) és invàlida 

ja que vulnera la naturalesa de les clàusules especials d’execució previstes a l’article 

118 del TRLCSP, als plecs de clàusules generals de contractació de l’Ajuntament i al 

Decret de l’Alcaldia sobre contractació responsable. Subsidiàriament s’introdueix un 

element distorsionador de la competència vulnerant l’article 117.2 del TRLCSP. 

c) L’apartat primer i l’incís últim de l’apartat 3 de la clàusula 18.1 del PCAP es invàlid ja 

que ha prové d’un òrgan incompetent per establir les obligacions que es deriven. 

d) S’ha produït una vulneració de l’article 14 CE ja que els apartats segon, tercer i sisè 

de la clàusula 18.1 del PCAP discrimina de forma injustificada als usuaris de les 

diferents empreses comercialitzadores. 

e) La clàusula 25.2 d) del PCAP és invàlida ja que estableix com a causa de resolució 

l’incompliment de condicions que no són essencials, tot vulnerant els articles 118.2 i 

223 f) del TRLCSP. 

f) Subsidiàriament es produeix una nul·litat de tot el PCAP per dotar del caràcter 

d’essencial algunes obligacions que són manifestament invàlides. 

I sol·licita que s’anul·lin l’anunci i els plecs que han de regir aquesta licitació, que es 

retrotraguin les actuacions al moment anterior a la publicació de l’anunci a fi que es 

publiquin uns nous plecs ajustats a Dret per tal de procedir amb el procediment de 

licitació, i que se suspengui el procediment. 

 

QUART. El procediment de recurs ha seguit els tràmits que estableixen l’article 46 del Text 

refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011 de 

14 de novembre (TRLCSP), l’article 22 del Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es 

regula el Tribunal i s’aprova la seva organització i el seu funcionament, i els preceptes 

concordants del Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament 

dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual. 

 

CINQUÈ. En data 8 de febrer es va donar trasllat del recurs a l’òrgan de contractació per tal 

que enviés, en el termini legal de dos dies, tota la documentació relativa a l’expedient 

juntament amb l’informe jurídic amb pronunciament exprés sobre la suspensió del 

procediment. L’expedient, l’informe de l’òrgan de contractació i la resta de la documentació 

exigida per a la tramitació del recurs van tenir entrada en aquest Tribunal el 17 de febrer de 

2017. 
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SISÈ. En data 15 de febrer de 2017, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va 

suspendre la tramitació del procediment. 

 

SETÈ. En data 17 de febrer de 2017 s’ha donat tràmit d’al·legacions a la resta d’interessats 

en el procediment que consten a l’expedient. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

PRIMER. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (en endavant, el Tribunal) 

resulta competent per resoldre el recurs especial en matèria de contractació de conformitat 

amb l’article 41.3 del TRLCSP, la disposició addicional quarta de la Llei 7/2011, de 27 de 

juliol, de mesures fiscals i financeres de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 221/2013, de 

3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal i s’aprova la seva organització i el seu 

funcionament. 

 

SEGON. L’Acord marc de subministrament impugnat, atès el seu caràcter harmonitzat 

d’acord amb l’article 15.1 b) del TRLCSP, és susceptible del recurs especial en matèria de 

contractació d’acord amb l’article 40.1 a) del TRLCSP. 

 

TERCER. El recurs s’ha interposat contra l’anunci i els plecs que han de regir l’Acord marc 

de referència, que són actes objecte del recurs especial en matèria de contractació segons 

l’article 40.2 del TRLCSP. 

 

QUART. El recurs s’ha presentat dins del termini de quinze dies previst a l’article 44.2 del 

TRLCSP i en forma, ja que compleix amb els requisits establerts a l’article 44.4 del TRLCSP. 

 

CINQUÈ. L’article 42 del TRLCP exposa que “Pot interposar el recurs especial corresponent 

en matèria de contractació tota persona física o jurídica els drets o interessos legítims de la 

qual s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats per les decisions objecte de recurs”. 

Existeix nombrosa jurisprudència del Tribunal Suprem (TS) com dels tribunals superiors de 
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justícia sobre la legitimació per impugnar les decisions en matèria de contractes públics, que 

aquest Tribunal ha vingut recollint al llarg de les seves Resolucions. 

Així, la jurisprudència del TS sobre la legitimació activa per recórrer en matèria contractual 

fixa un criteri general basat en la participació en la licitació que, no obstant això, és matisat 

per donar entrada als que, no havent-hi participat, tinguin un interès legítim, havent 

d'apreciar-se aquest interès en cada cas. 

La Sentència del TS de 20 de juliol de 2005 fonamenta que: 

“Tratándose de contratos administrativos, el interés legítimo viene determinado en general 

por la participación en la licitación (SS. 7-3- 2001, citada por la de 4-6-2001), por cuanto 

quienes quedan ajenos a la misma, en principio no resultan afectados en sus derechos e 

intereses, si bien no puede perderse de vista que la determinación de la legitimación, en 

cuanto responde a los intereses que específicamente estén en juego en cada caso, ha de 

efectuarse de forma casuística, lo que tiene una proyección concreta en los supuestos de 

procedimientos de concurrencia, en los cuales la condición de interesado no deriva de la 

genérica capacidad para participar en los mismos sino de la actitud de los posibles 

concursantes respecto del concreto procedimiento de que se trate, es decir, la condición de 

interesado no es equiparable a la genérica condición de contratista con capacidad para 

participar en el concurso sino que es preciso que se ejercite tal condición, ya sea 

participando en el procedimiento o de cualquier otro modo, sin que pueda descartarse la 

impugnación de la convocatoria del concurso por quien no participa en razón de las propias 

condiciones en que es convocado.” 

D’igual manera, la Sentència del TS de 5 de juliol de 2005 fonamenta que: 

“Pues como adecuadamente la sentencia recurrida refiere, lo que se impugna es la 

convocatoria del concurso y no la adjudicación del mismo, y es obvio, como además razona 

la sentencia recurrida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de la 

Jurisdicción y la doctrina del Tribunal Constitucional, reconocer legitimación para impugnar 

el pliego de condiciones, a una empresa que puede participar en el concurso y que impugna 

unas cláusulas, que establecen determinadas condiciones favorables a unas determinada 

empresa, y que la sitúan por tanto a ella, en condiciones de desigualdad. 

Sin que a lo anterior obste el que la parte recurrente alegue que el interés ha de ser 

especifico, actual, real y ni potencial o hipotético, pues ése es precisamente el interés que la 

parte recurrida aduce, y que no es otro, que el de participar en condiciones de igualdad con 

todos los posibles concursantes, y obviamente si así participa, tiene un interés concreto y 

real, como es, por un lado el participar en el concurso en condiciones de igualdad con las 

demás empresas, y por otro, tener derecho a obtener la adjudicación si reúne las 

condiciones exigidas y obtiene mejor puntuación que las demás empresas.” 

Al seu torn, el Tribunal Constitucional (TC) en la Sentència 119/2008 va reconèixer 

legitimació activa per recórrer a qui no s’havia presentat al concurs, tot fonamentant que: 
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“En concreto, por lo que se refiere a la legitimación activa ante la jurisdicción contencioso-

administrativa, hemos precisado que el interés legítimo se caracteriza como una relación 

material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de tal forma que su anulación 

produzca automáticamente un efecto positivo o negativo actual o futuro pero cierto, 

debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y 

específico, actual y real.” 

De conformitat amb la doctrina anterior, aquest Tribunal considera que la recurrent té 

legitimació per interposar recurs contra l’anunci i els plecs, malgrat la seva manca de 

presentació al concurs, ja que, en haver demanat, per una banda, que es determini un nou 

termini per presentar ofertes; per l’altra, la suspensió de la tramitació de la licitació, i, així 

mateix, de com opera el recurs i les consideracions que en ell s’efectuen, totes aquestes 

circumstàncies fan apreciar a aquest Tribunal que la recurrent certament vol presentar una 

oferta si el seu recurs és estimat. 

La seva representació també ha quedat acreditada per actuar en aquest procediment de 

recurs. 

 

SISÈ. Comença la recurrent al·legant, en primer lloc, que l’anunci i els plecs són invàlids ja 

que especifiquen que el contracte té com a part de l’objecte “l’atenció i reducció de la 

pobresa energètica”. Per a la recurrent això és del tot incompatible amb l’article 18.1 de la 

Directiva 2014/24/UE del Parlament europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 

contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE (Directiva 2014/24/UE, 

en endavant), així com l’article 9.3 CE i els articles 1, 22, 25.1, 86.1 i 139 del TRLCSP. 

La recurrent fonamenta el perquè, al seu judici, es vulnera cada article en particular. 

Sobre aquesta pretensió, la recurrent fa, entre d’altres, les consideracions següents. En 

primer lloc, que “El principio de transparencia está consagrado en los artículos 18.1 de la 

Directiva de Contratos Públicos y 139 del TRLCSP. La aplicación de este principio de 

transparencia de los procedimientos de licitación se manifiesta, en lo que aquí nos interesa, 

en la regulación del objeto de los contratos y de los pliegos de cláusulas administrativas y de 

prescripciones técnicas, así como en la obligación de justificar la necesidad de interés 

público que cada contrato debe satisfacer y su idoneidad, constituyendo esta obligación una 

manifestación del principio de buena administración que recoge el artículo 25.1 del 

TRLCSP”. 

En segon lloc, manifesta que “En concreto, el artículo 86.1 del TRLCSP exige que: "1. El 

objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado". 

Després de citar i subratllar els articles 109 i 22 del TRLCSP, la recurrent manifesta que “(...) 

Ello ha de permitir a los distintos operadores económicos conocer con detalle los términos 
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de la licitación, impidiendo al órgano de contratación que incurra en conductas arbitrarias 

proscritas por el artículo 9.3 CE. 

3. Como se puede observar de la documentación contractual, ni el Anuncio, ni la Cláusula 1 

del PCAP, ni la del PPT, ni los Anexos de los mismos se refieran a las necesidades públicas 

a cubrir y a la idoneidad del contrato objeto de licitación en lo relativo al objeto del contrato 

consistente en "la atención y reducción de la pobreza energética" quedando limitadas todas 

las anteriores cuestiones a la justificación del objeto del contrato consistente en el suministro 

eléctrico al Ayuntamiento de Barcelona y Organismos asociados, siendo por ello inválido 

desde su génesis el procedimiento licitado”. 

I continua afegint que “Ello, unido a la inaptitud de la "voluntad de atención y reducción de la 

pobreza energética" para constituir el objeto de un contrato administrativo (en contra de lo 

indicado en la Cláusula 18.1) y la falta de competencia del Ayuntamiento para imponer las 

obligaciones que resultan de las condiciones que se vinculan con ese pretendido objeto del 

contrato en la mencionada Cláusula 18.1, determinan que los actos impugnados -y con ellos 

todo el procedimiento de licitación iniciado- deban declararse inválidos por vulnerar los 

preceptos mencionados en el epígrafe”. 

La recurrent emfatitza que “Es decir, dicho objeto aparece como completamente 

desvinculado, tanto de las necesidades públicas a satisfacer –que justifican la contratación 

del suministro (verdadero y único objeto del contrato)- como de los criterios a tener en 

cuenta a la hora de adjudicar el contrato y del contenido prestacional esencial (esto es, el 

directamente vinculado con el objeto del contrato) del mismo”. 

L’òrgan de contractació, per la seva banda, defensa a l’informe de l’article 46 del TRLCSP 

que, en definitiva, la recurrent té una visió de l’objecte del contracte que no s’adequa a la 

nova realitat sorgida rere la publicació del que es coneix com a quarta generació de 

Directives comunitàries en matèria de contractació i de l’Estratègia Comunitària Europa 

2020. S’expressa d’aquesta manera: 
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I afegeix, ja entrant en la concreta al·legació de la recurrent, que: 



 

8 
 

 

 

(...) 
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L’òrgan de contractació al·lega, d’igual manera, que si ha introduït la pobresa energètica a 

l’objecte del contracte és perquè vol que les empreses interessades coneguin la “voluntat” 

de l’Ajuntament, que aquesta pràctica no és una tècnica aliena a la normativa estatal i que 

l’Ajuntament mateix ja ho ha fet servir en ocasions anteriors. 

L’òrgan de contractació finalitza l’al·legació sobre aquest aspecte concloent que: 

 

En el tràmit d’al·legacions, l’empresa NEXUS ha presentat una forta bateria d’al·legacions 

que vénen a coincidir amb allò expressat per l’òrgan de contractació i que aquest Tribunal 

valora. 

 

SETÈ. Una vegada exposades les diferents postures de les parts, consta a l’expedient que 

l’anunci de licitació especifica com a descripció de la prestació la següent: 

 

De la mateixa manera, l’anunci publicat al DOUE especifica que: 
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Continua fent la descripció següent: 

 

I també especifica: 

 

Per la seva banda, la clàusula 1 del PCAP indica: 
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La clàusula 18 del PCAP estableix, entre d’altres condicions especials d’execució, la 

següent: 

 

 

VUITÈ. Dit això, s’ha de tenir en compte que l'obtenció de béns i serveis per part de 

l'Administració es realitzava originàriament sense el recurs a figures jurídiques específiques, 

utilitzant-se, en conseqüència, les institucions que oferia el dret civil o privat general. No 

obstant això, aquestes van esdevenir insuficients per atendre l’objectiu de la contractació 

pública que no és cap altre que, primàriament, servir a l’interès general. Aquesta adaptació 

que les figures civils oferien va acabar configurant així un tràfic jurídic administratiu propi i 

característic. 

Així les coses, es considera en la doctrina espanyola que l'origen del contracte administratiu 

té lloc entre els anys 1845 i 1846 a conseqüència de l'atribució del coneixement dels 

contractes administratius a la jurisdicció contenciosa administrativa que es va fer, en 

essència, per un motiu pràctic o per motius d’una simple divisió de la feina existent, ja que 

aquesta jurisdicció acabava de néixer. Els contractes continuaven essent civils. Es produïa, 

doncs, una inconsistència dogmàtica que va durar en el temps. 
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Sense ànim de ser més exhaustius, es pot considerar que amb l’aprovació del Reglament de 

contractació de les corporacions locals de 9 de gener de 1953, almenys des d'un punt de 

vista formal, es va produir una fita essencial en la construcció de la figura del contracte 

administratiu com a tal. 

A partir d’aquí ens trobem amb el Decret de 8 d'abril de 1965, pel qual s'aprovà el Text 

articulat de la Llei de bases de contractes de l'Estat, l'article del qual 1 deia el següent: 

“Els contractes que tinguin per objecte directe l'execució d'obres o la gestió de serveis de 

l'Estat o la prestació de subministraments al mateix estaran sotmesos al Dret administratiu i 

es regiran peculiarment per la present Llei i les seves disposicions complementàries.” 

Aquesta configuració de l’objecte del contracte, que pràcticament s’ha mantingut sense 

canvis fins als nostres dies, és important a l’hora de resoldre la present controvèrsia. 

De la simple lectura d'aquest precepte es poden fer diverses consideracions, essent la que 

interessa als efectes oportuns que aquesta normativa suposa una regulació de fons especial 

per als contractes administratius, tenint aquesta consideració els d’obres, els de gestió de 

serveis públics i els de subministraments, com és el cas que ens ocupa. 

Amb el Reial decret 3046/1977, de 6 d'octubre, pel qual es va articular parcialment la Llei 

41/1975, de bases de l'Estatut de règim local, els contractes de les corporacions locals van 

quedar configurats definitivament com a administratius. 

Aquest camí per a la configuració actual dels contractes públics és de capital importància, 

doncs mostra -com ja ha expressat aquest Tribunal en diverses ocasions- que els contractes 

públics són, abans de res, contractes. I els contractes són sempre una obligació de donar, 

fer o deixar de fer una cosa i, en el cas del contractes públics, sempre a canvi d’un preu, que 

ha de ser cert ex article 26 del TRLCSP. És un dels continguts mínims que ha de tenir el 

contracte. 

Però és que deixant de banda la fonamentació jurídica i anant a l’econòmica, i dit sia només 

amb efectes dialèctics, la manca de preu per desconeixement dels costos trenca un dels 

principis bàsics de la teoria econòmica contractual que és la de remunerar per l’objectiu 

aconseguit. A l’equilibri contractual entre les parts només s’hi arriba si totes les parts 

coneixen perfectament el resultat que es vol aconseguir i com es remunerarà aquest 

resultat, ja que, altrament, es genera una asimetria en la informació que proporciona una 

quantitat molt important de costos ex-ante i ex-post amb una manca patent d’incentius per 

col·laborar. 

La legislació vigent en matèria de contractació no és més que hereva de l’itinerari normatiu 

que s’acaba d’explicar molt succintament, amb la suma de les exigències derivades de la 

normativa comunitària, en concret, a través de les diferents Directives de contractes, i la 

jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), essent aquest Tribunal 

administratiu el primer a qui correspon, a Catalunya, la interpretació de la normativa de la 
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Unió Europea en matèria de contractes públics (Sentència del TJUE, Gran Sala, de 6 

d’octubre de 2015, assumpte C‑203/14, apartat 24.) 

La Directiva 2014/24/UE és ben clara a l’article 1.8 a l’hora de definir els contractes de 

subministrament com el és que és objecte de la litis. En concret, defineix els contractes de 

subministrament com “los contratos públicos cuyo objeto sea la compra, el arrendamiento 

financiero, el arrendamiento o la venta a plazos, con o sin opción de compra, de productos. 

Un contrato público de suministro podrá incluir, de forma accesoria, operaciones de 

colocación e instalación”. 

Aquesta definició es troba recollida i ampliada a la regulació vigent i, en concret, a l’article 9 

de l’actual TRLCSP. 

Certament, aquest Tribunal aprecia que l’objecte del contracte licitat, en forma d’Acord marc, 

és de subministrament (STS de 4 de maig de 1995 i STS d’1 de febrer de 1991). Es compra 

subministrament d’electricitat a canvi d’un preu. 

En el Dret europeu, els considerants de les Directives són peça fonamental en la 

interpretació de la norma1 i així els fa servir el TJUE en les seves sentències. 

El considerant quart de la Directiva 2014/24/UE especifica que “Las formas cada vez más 

diversas de acción pública han originado la necesidad de definir con mayor claridad el propio 

concepto de contratación. Sin embargo, esa clarificación no debería ampliar el ámbito de 

aplicación de la presente Directiva en relación con el de la Directiva 2004/18/CE. Las 

normas de la Unión sobre contratación pública no tienen por objetivo regular todas las 

formas de desembolso de fondos públicos, sino únicamente aquellas destinadas a la 

adquisición de obras, suministros o servicios prestados mediante un contrato público. Es 

preciso aclarar que dicha adquisición de obras, suministros o servicios debe estar sujeta a 

la presente Directiva tanto si se realiza mediante adquisición, arrendamiento o cualquier 

otra forma contractual”. 

Resulta important aquí assenyalar el considerant 97 de la Directiva, que és prou il·lustratiu 

del que s’ha d’entendre per criteri social o mediambiental: 

“Por otra parte, a fin de lograr una mayor integración de las consideraciones sociales y 

medioambientales en los procedimientos de contratación, los poderes adjudicadores 

deben estar autorizados a adoptar criterios de adjudicación o condiciones de 

ejecución de contratos en lo que se refiere a las obras, suministros o servicios que vayan a 

facilitarse en el marco de un contrato público en cualquiera de los aspectos y en cualquier 

fase de sus ciclos de vida, desde la extracción de materias primas para el producto hasta la 

fase de la eliminación del producto, incluidos los factores que intervengan en el proceso 

específico de producción, prestación o comercio de dichas obras y sus condiciones, 

                                                
1
 Guía práctica común del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión para la redacción de 

textos legislativos de la Unión Europea (entre d’altres, apartat 9.13). 
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suministros o servicios, o un proceso específico en una fase ulterior de su ciclo de vida, 

incluso cuando dichos factores no formen parte de su sustancia material. Entre los criterios y 

condiciones relativos a dicho proceso de producción o prestación figura, por ejemplo, que en 

la fabricación de los productos adquiridos no se hayan utilizado productos químicos tóxicos, 

o la de que los servicios adquiridos se presten utilizando máquinas eficientes desde el punto 

de vista energético. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea, aquí deben incluirse también los criterios de adjudicación o las condiciones 

de ejecución de un contrato que se refieran al suministro o a la utilización de productos 

basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato que vaya a ser 

adjudicado. Los criterios y condiciones relativos al comercio y sus condiciones pueden 

referirse, por ejemplo, al hecho de que el producto de que se trate procede del comercio 

justo, incluyendo el requisito de pagar un precio mínimo y una prima a los productores. Entre 

las condiciones de ejecución de un contrato relativas a las consideraciones 

medioambientales pueden figurar, por ejemplo, la entrega, el embalaje y la eliminación de 

productos, y, en lo que se refiere a los contratos de obras y servicios, la minimización de los 

residuos y la eficiencia energética. No obstante, la condición de que exista un vínculo con 

el objeto del contrato excluye los criterios y condiciones relativos a la política general de 

responsabilidad corporativa, lo cual no puede considerarse como un factor que caracterice el 

proceso específico de producción o prestación de las obras, suministros o servicios 

adquiridos. En consecuencia, los poderes adjudicadores no pueden estar autorizados a 

exigir a los licitadores que tengan establecida una determinada política de responsabilidad 

social o medioambiental de la empresa.” (el subratllat i la negreta són nostres) 

I no menys important és el considerant 98: 

“Es fundamental que los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución de un 

contrato relacionados con los aspectos sociales del proceso de producción se refieran a las 

obras, suministros o servicios que hayan de facilitarse con arreglo al contrato de que se 

trate.” 

D’igual manera, el considerant 104 de la Directiva especifica que: 

“El propósito de las condiciones de ejecución de un contrato es establecer requisitos 

específicos en relación con dicha ejecución. De modo diferente a como ocurre con los 

criterios para la adjudicación de contratos, que constituyen la base para hacer una 

evaluación comparativa de la calidad de las ofertas, las condiciones de ejecución de un 

contrato constituyen requisitos objetivos fijos que no inciden en la evaluación de las ofertas. 

Las condiciones de ejecución de un contrato deben ser compatibles con la presente 

Directiva siempre que no sean directa o indirectamente discriminatorias y estén vinculadas 

al objeto del contrato, que comprende todos los factores que intervienen en el proceso 

específico de producción, prestación o comercialización. Lo anterior incluye las condiciones 

relativas al proceso de ejecución del contrato, pero excluye los requisitos relativos a la 

política general de la empresa. Las condiciones de ejecución de un contrato deben figurar 
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en el anuncio de licitación, el anuncio de información previa que se utilice como medio de 

convocatoria de licitación o la documentación de la contratación.” 

En definitiva, tots els considerants anteriors són traslladats a l’article 70 de la Directiva, que 

disposa el següent: 

“Los poderes adjudicadores podrán establecer condiciones especiales relativas a la 

ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido 

del artículo 67, apartado 3, y se indiquen en la convocatoria de licitación o en los pliegos de 

la contratación. Dichas condiciones podrán incluir consideraciones económicas o 

relacionadas con la innovación, consideraciones de tipo medioambiental, social, o relativas 

al empleo.” 

 

NOVÈ. Del mateix parer són les juntes consultives de contractació administrativa, a propòsit 

de les cites que en fa l’òrgan de contractació en l’informe aportat al procediment de recurs. 

En concret, la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya, a la guia per 

a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social, va exposar que: 

“La preocupació pels aspectes socials també s’ha posat de manifest en l’àmbit comunitari no 

només pel que fa a la contractació pública sinó amb caràcter general. La Comunicació de la 

Comissió “Europa 2020: Una estratègia per al creixement intel·ligent, sostenible i integrador” 

(COM (2010) 2020 final) recull entre les seves prioritats el creixement integrador per al 

foment d’una economia amb un alt nivell d’ocupació i com una de les seves set iniciatives 

emblemàtiques la creació d’una plataforma europea contra la pobresa, per tal de garantir la 

cohesió social i territorial de manera que els beneficis del creixement i de l’ocupació siguin 

àmpliament compartits i les persones que es troben en una situació de pobresa i exclusió 

social puguin viure dignament i prendre part activa en la societat. 

(...) 

D’altra banda, el TRLCSP fa possible la inclusió de condicions especials d’execució dels 

contractes, sempre que siguin compatibles amb el dret comunitari i que s’indiquin en l’anunci 

de licitació i en el plec o en el contracte. Aquestes condicions poden fer referència a 

consideracions de tipus social, amb la finalitat de promoure l’ocupació de persones amb 

dificultats particulars d’inserció en el mercat laboral; eliminar les desigualtats entre l’home i la 

dona en el mercat laboral; combatre l’atur i afavorir la formació en el lloc de treball, altres 

finalitats que es puguin establir amb referència a l’estratègia coordinada per a l’ocupació o 

garantir el respecte dels drets laborals bàsics al llarg de la cadena de producció, i se’ls pot 

atribuir el caràcter d’obligacions contractuals essencials, a l’efecte que el seu incompliment 

sigui considerat causa de resolució del contracte. Així mateix, l’incompliment d’aquestes 

condicions pot comportar, si així s’ha previst en els plecs o el contracte, la imposició de 
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penalitats i la consideració d’infracció greu a l’efecte del que preveuen les prohibicions per 

contractar.” 

Aquesta guia, quan fa referència a les “possibles clàusules socials a incloure per a la 

definició de l’objecte del contracte” especifica en una nota que “Una definició exhaustiva de 

l’objecte contractual i la inclusió de la perspectiva social és clau per poder incloure clàusules 

socials en les diferents fases dels procediments de contractació. A més, la inclusió 

d’aspectes relatius a accions públiques de foment de l’ocupació o a accions positives de 

gènere o aquelles que tinguin com a destinataris persones que integren algun dels 

col·lectius més desafavorits requereix que existeixi una vinculació directa amb l’objecte del 

contracte, és a dir que el contracte tingui per objecte la satisfacció d’exigències socials que 

responguin a necessitats pròpies de les categories de població a les quals pertanyin els 

usuaris o beneficiaris de les prestacions a contractar.” 

I a l’apartat E, “Possibles clàusules a incloure com a condicions d’execució o com a 

condicions especials d’execució”, en una clàusula que podria ser semblant en la seva 

finalitat, mutatis mutandi, a la que es pretén introduir en el cas examinat, també fa una crida 

a tenir en compte que “Aquesta clàusula només es podrà utilitzar en cas que existeixi una 

vinculació directa amb l’objecte del contracte i que aquest projecte faci referència a 

l’execució del contracte.” 

És oportú citar també aquí l’Informe 1/2015 de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa de Aragón, que exposa: 

“b) En segundo lugar, y no menos importante, además de adaptarse según el objeto y 

tipología de contrato, su inclusión requiere de una evaluación previa para determinar la 

idoneidad de incluirla e, incluso, su alcance temporal. Salvo que el Gobierno de Aragón se 

dote de algún instrumento normativo que establezca su obligatoriedad o, en su caso, la 

recomendación, de su inclusión en las licitaciones, su incorporación en cada caso 

dependerá de la decisión del órgano de contratación competente, valorando las 

circunstancias de la concreta licitación.  

c) En tercer lugar, la cláusula debe incorporar los necesarios parámetros objetivos para 

determinar cuando la obligación se entiende cumplida; debe establecerse un importante y 

responsable control por la Administración en la fase de ejecución del contrato, que permita 

aplicar con rigor la cláusula; y sus consecuencias («supresión» de la prorroga o resolución 

del contrato) deben también acotarse en cada caso.” 

En el mateix sentit, la Comunicació Interpretativa de la Comissió de 15 d'octubre de 2001, 

sobre legislació comunitària de contractes públics i les possibilitats d'integrar aspectes 

socials en aquests contractes, assenyala que els criteris d'adjudicació han d'estar vinculats a 

la finalitat del contracte o a les seves condicions d'execució, atès que la seva finalitat ha de 

consistir a fer possible l'avaluació de qualitats intrínseques d'un producte o una prestació, 
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sense que necessàriament hagi d'identificar-se amb un avantatge econòmic o benefici del 

poder adjudicador. 

En el mateix ordre de coses s’ha pronunciat el TJUE (entre d’altres, assumpte C- 368/2010, 

que permet establir com a criteri d’adjudicació un element no determinat de la qualitat del 

producte a subministrar, com ara que és de comerç just), que avala la inclusió de clàusules 

socials com a criteris d’adjudicació.  

Aquest Tribunal ha tingut l’ocasió de pronunciar-se en diverses ocasions sobre la inclusió 

d’aspectes socials en la contractació pública en el vessant (els criteris d’adjudicació) que en 

el present cas defensa l’òrgan de contractació (per totes, Resolucions núm. 10/2016 i 

48/2016). 

Ara bé, exposat tot l’anterior, cal dir que el supòsit objecte d’anàlisi en aquest recurs és 

diferent, no és pròpiament el de la inclusió d’aspectes socials en els criteris de valoració de 

les ofertes, sinó en les condicions especials d’execució de l’Acord marc i els contractes que 

se’n derivin. 

Sobre aquest altre vessant de les condicions especials d’execució, la mateixa Comunicació 

Interpretativa de la Comissió de 15 d'octubre de 2001, abans citada, va indicar que: 

“(...) las cláusulas o condiciones de ejecución deben atenerse al Derecho comunitario y, en 

particular, no tener un efecto discriminatorio directo o indirecto para los licitadores de otros 

Estados (…)” 

I així com va citar supòsits d’exemple, referits bàsicament a contractes de serveis com els 

que també citen a títol il·lustratiu l’òrgan de contractació i les juntes consultives de 

contractació administrativa que addueix en la seva defensa, la Comissió Europea va 

reconèixer especialment un difícil encaix de les condicions especials d’execució en els 

contractes de subministrament: 

“Cabe señalar que resulta más difícil imaginar cláusulas contractuales referidas al modo de 

ejecución cuando se trata de contratos de suministros, dado que el imponer cláusulas que 

requieran una adaptación de la organización, la estructura o la política de una empresa 

establecida en el territorio de otro Estado miembro podría suponer una discriminación o 

constituir una restricción injustificada de los intercambios.” 

 

DESÈ. Així les coses, en primer lloc, és un fet inqüestionable a criteri d’aquest Tribunal que, 

en primera instància, l’atenció i reducció de la pobresa energètica és un àmbit en el qual 

l’ens contractant vol intervenir per gestionar els interessos de la seva col·lectivitat. 

En segon lloc, cal dilucidar si l’atenció i la reducció de la pobresa energètica pot ser objecte 

del contracte en qüestió en la seva redacció actual. 
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Consta a l’expedient, i ningú ho ha discutit, que estem davant d’un contracte de 

subministrament. I no pot ser un contracte mixt, tal com apunta la recurrent en les 

disquisicions sobre el tipus de contracte que fa en el recurs, perquè si es donés per bo que 

són dues prestacions diferents sempre serien de subministrar -electricitat, en aquest cas-; 

per tant, el contracte mixt ha de ser obligatòriament de prestacions diferents. 

La recurrent al·lega i fonamenta, com hem transcrit anteriorment, la invalidesa com a objecte 

del contracte de l’atenció i reducció de la pobresa energètica. 

Al seu torn, l’òrgan de contractació manifesta que, tenint en compte que la legislació de 

contractes estableix que els criteris d'adjudicació i les condicions d'execució del contracte 

han d'estar directament vinculades a la finalitat del contracte i ser proporcionals a aquesta, la 

inclusió d'aspectes socials en la definició de l'objecte contractual valida la posterior inclusió 

de criteris de valoració o condicions d'execució de caràcter social. 

A títol il·lustratiu, l’òrgan de contractació recorda que no és el mateix definir el contracte com 

a “Servei de neteja dels edificis municipals” que com a “Servei de neteja dels edificis 

municipals incloent la contractació de persones en situació o risc d'exclusió social”. En 

aquest segon cas, l'òrgan de contractació podrà introduir criteris de valoració o condicions 

d'execució relatives a la contractació de persones en situació o risc d'exclusió social. I 

afegeix que això és una pràctica habitual a les administracions públiques. 

Allò al·legat per l’òrgan de contractació és, en essència, l’expressat en diversos articles 

doctrinals que recull la “Guía de Contratación Pública Sostenible. Incorporación de criterios 

sociales”, de la Corporació IDEAS; una guia que ha estat actualitzada en diversos anys. I 

això és, en definitiva, el mateix que estan informant les juntes de contractació administrativa. 

La Guia, abans mencionada, de la Junta de Contractació Administrativa de Catalunya també 

recull aquest aspecte. En concret, l’informe-guia assenyala el següent: 

 

I fa l’advertiment, a la nota 7 abans transcrita, de que “Una definició exhaustiva de l’objecte 

contractual i la inclusió de la perspectiva social és clau per poder incloure clàusules socials 

en les diferents fases dels procediments de contractació. A més, la inclusió d’aspectes 
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relatius a accions públiques de foment de l’ocupació o a accions positives de gènere o 

aquelles que tinguin com a destinataris persones que integren algun dels col·lectius més 

desafavorits requereix que existeixi una vinculació directa amb l’objecte del contracte, és a 

dir que el contracte tingui per objecte la satisfacció d’exigències socials que responguin a 

necessitats pròpies de les categories de població a les quals pertanyin els usuaris o 

beneficiaris de les prestacions a contractar.” 

També al·lega l’òrgan de contractació que, a la vista de la nova Directiva -de la qual ningú 

nega la seva aplicació Directa en aquest sentit- que l’objecte del contracte es pot obrir a 

criteris indirectes més amplis que estiguin subjectes a les finalitats de l’administració, tot 

citant la Sentència del TJUE de l’assumpte Concordia. 

Doncs bé, dit tot això, cal reconèixer el caràcter estratègic de la nova directiva de 

contractació de quarta generació per dur a termes polítiques d’intervenció en la vida 

econòmica, social i política del país però, en tot cas, aquestes polítiques s’han de realitzar 

de conformitat amb els preceptes i considerants de la directiva, això és, vinculades amb 

l’objecte del contracte i respectant els principis de la contractació pública recollits actualment 

en els articles 1 i 139 del TRLCSP i 18 de la Directiva 2014/24/UE. 

Per això no es pot predicar de manera general i indiscriminada l’ampliació de l’objecte del 

contracte i de les condicions especials més enllà del que fixen el TRLCSP i la Directiva 

2014/24/UE. A més, pel que fa a la Sentència del TJUE de 17 de setembre de 2002 

(assumpte C-513/99, Concordia Bus Finland Oy Ab), cal dir que no és aplicable al cas ja que 

no ens trobem davant del mateix supòsit de fet. En aquell cas que porta a col·lació l’òrgan 

de contractació ens trobem davant d’un assumpte on es valora en els criteris de puntuació 

subjectiva la introducció de consideracions ecològiques a l’hora de calcular l’oferta 

econòmicament més avantatjosa. I la gran aportació d’aquesta sentència és precisament 

que els criteris han d’estar relacionats amb l’objecte del contracte. 

Per tant, i extrapolant aquesta jurisprudència al supòsit que ens ocupa, el problema rau en el 

fet que, a criteri d’aquest Tribunal, l’objecte del contracte controvertit, tal i com està definit, 

no s’adequa a l’article 9 del TRLCSP, que defineix els contractes de subministrament, de 

conformitat amb l’article 1.8 de la Directiva 2014/24/UE.  

Per tal que “l’atenció i reducció de la pobresa energètica” es pogués acceptar com a objecte 

del contracte, s’hauria de donar algun d’aquests dos condicionants: 1) Que sigui una 

prestació clarament diferenciable i que, per tant, es pugui licitar per separat; o 2) Que la 

finalitat social que es vol promoure o fomentar es provoqui intrínsecament amb la sola 

prestació de l’objecte “principal”. 

En opinió d’aquest Tribunal, en el cas examinat no es compleix cap dels dos condicionants. 

Malgrat que es pugui licitar com a objecte separat, caldria l’establiment d’un preu per tal de 

ser considerat un contracte públic i en el cas que ens ocupa no es dóna aquesta situació ja 

que el preu seria zero i llavors el cost ha de ser, o bé assumit íntegrament pel licitador (cosa 
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que respondria aleshores a figures jurídiques excloses de l’àmbit d’aplicació del TRLCSP), o 

bé no es pot determinar, atès que, de la lectura dels plecs, no es poden esbrinar de cap 

manera els paràmetres per a la determinació concreta del preu de l’atenció i reducció de la 

pobresa energètica. Tampoc no es dóna el segon condicionant, ja que com a activitat de 

foment o intervenció manca que les prestacions a realitzar en el subministrament “principal” 

siguin realitzades per o afavoreixin directament el col·lectiu que es vol beneficiar, cosa que 

és del tot impossible en el cas examinat. 

Com ja s’ha exposat, els informes i guies de les diferents juntes administratives de 

contractació posen de manifest el que aquella STJUE explicita, donen exemples per tal 

d’adequar l’objecte social a la nova evolució en ordre a la introducció de criteris socials i 

expliquen l’articulat de les directives de contractació en uns articles que no admeten cap 

interpretació més que la literal a la vista del seu redactat i dels considerants anteriorment 

transcrits. 

Aquests informes i el propi exemple que cita l’òrgan de contractació, posen de manifest que 

ha d’existir una necessària connexió entre l’objecte del contracte i l’activitat de foment i/o la 

clàusula social que es vol fer palesa o potenciar en el mateix objecte del contracte. En altres 

paraules, les clàusules socials, ambientals o les activitats de foment o intervenció que es 

volen incorporar a l’objecte del contracte han de ser realitzades pel licitador seleccionat dins 

del mateix subministrament o servei que es realitza a l’administració contractant, ja que és 

un element incorporat intrínsecament a la prestació que se satisfà i que es considera 

beneficiosa per a l’interès públic, com ara fer servir autobusos amb energia verda o 

materials ecològics o que el servei objecte del contracte el prestin persones amb dificultats 

d’inserció, o bé la mateixa realització objecte del contracte influeix directament sobre allò 

que es vol potenciar com pot ser la reforestació de determinades zones que actuen sobre la 

política mediambiental. 

Tot el bloc normatiu que afecta a la qüestió suscitada, la doctrina i la jurisprudència 

esmentades fan apreciar aquest Tribunal que l’objecte d’aquest contracte, de la manera en 

què s’ha plantejat, és contrari a l’article 9 del TRLCSP i, de retruc, a l’article 1.8 de la 

Directiva 2014/24/UE a la vista de tot l’anteriorment exposat. 

Aquest Tribunal reitera, en definitiva, que si no fos una clàusula social afegida a l’objecte del 

contracte –sinó que fos una part més de l’objecte del contracte- hauria de ser, per força, 

susceptible de licitació per si mateixa en ser un subministrament, que ho és a terceres 

persones que no són l’Administració. I per la pròpia naturalesa dels contractes públics hauria 

de ser susceptible de remuneració al contractista, ja que obligatòriament ha d’existir un preu. 

I és clar que el contracte no s’ha articulat d’aquesta manera sinó com una clàusula especial 

d’execució. 

Això no vol dir que l’òrgan de contractació no pugui obrir altres vies i fórmules previstes en 

l’ordenament jurídic de relació amb les empreses subministradores d’energia elèctrica per tal 
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d’intervenir en l’àmbit privat que uneix aquestes companyies amb la col·lectivitat que l’ens 

contractant vol atendre especialment. 

En el cas examinat s’hi afegeix el component que l’ens contractant és un ens local i, com a 

tal, gaudeix d’una autonomia reconeguda en l’article 137 CE i l’article 3 de la Carta europea 

d’autonomia local, de 15 d’octubre de 1985, que li permet ordenar i gestionar el seu àmbit 

d’interessos, si escau, amb instruments reglamentaris d’abast general i eficàcia territorial 

subjectes a les limitacions pròpies de la seva adequació a la normativa estatal i/o 

autonòmica que resulti d’aplicació a l’àmbit sectorial de què es tracti, segons el corresponent 

repartiment competencial. 

En aquest sentit, bé que els contractes públics són un marc que permeten abastir l’ens 

contractant i alhora desplegar les seves polítiques pròpies, tal com sosté l’òrgan de 

contractació, però no són instruments normatius perquè es limiten a establir una relació 

jurídica entre l’ens contractant i el contractista (per totes, Resolució núm. 48/2016) i l’Acord 

marc examinat ultrapassa aquesta relació en incidir, per via de les condicions especials 

d’execució, en relacions juridicoprivades alienes que no intervenen en l’execució de l’objecte 

contractual. 

Aquest Tribunal no pot desconèixer el lloable i encomiable objectiu, les bones intencions de 

l’Ajuntament i la imperiosa urgència en la cerca de mesures per contribuir a reduir i remeiar 

la pobresa energètica latent en el cas examinat, però, com no pot ser d’una altra manera, les 

seves decisions estan subjectes a l’aplicació de la legalitat sense cap altre condicionant com 

a garantia de l’estat de Dret i en ares a garantir la necessària seguretat jurídica 

A criteri d’aquest Tribunal, el consistori no pot recolzar-se en el projecte de Llei de 

contractes del sector públic que actualment s’està debatent en les Corts Generals, atès que 

aquest text pot ser objecte de diverses esmenes i, per tant, encara no té cap efecte jurídic. 

I a propòsit de l’al·legació de l’òrgan de contractació segons la qual ja s’ha tramitat una 

licitació amb un objectiu similar sense que s’hagi produït cap problemàtica i en la qual 

precisament l’empresa recurrent sí va presentar una oferta, cal dir que aquest precedent no 

pot prendre’s en consideració en tant que fa referència a supòsits d’entitats contractants 

diferents i amb un plantejament de la qüestió aquí discutida també diferent. En aquest sentit, 

tal com aquest Tribunal va indicar en la Resolució núm. 166/2016, per totes, tot portant a 

col·lació la coetània Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Las Palmas de Gran 

Canaria 155/2016: “sin embargo, por muy idénticos que parezcan los supuestos, cada 

contratación tiene un pliego, y unas características que la hacen sustancialmente diferente e 

individual, por lo que resulta difícil la extrapolación de los criterios sin atender a las 

circunstancias particulares de cada caso.” 

I és que la defensa de l’Ajuntament -i de la licitadora NEXUS en fase d’al·legacions- a través 

de la doctrina i normativa que addueixen, va en la línia de les clàusules socials en els criteris 

de valoració quan, en canvi, tal com s’ha manifestat anteriorment, aquesta no és la manera 
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com s’ha plantejat la licitació ni la manera com la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 

urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, vol 

aconseguir la seva finalitat, a diferència d’altra legislació sectorial que sí conté mandats 

explícits a ser introduïts en els contractes públics com a condicions especials d’execució. 

 

ONZÈ. Encara que reduíssim l’objecte del contracte a un criteri simplement nominalista en el 

qual s’ha redactat l’ajut i la reducció de la pobresa energètica com una crida d’atenció per tal 

que les empreses licitadores sàpiguen que han de complir determinades clàusules socials, i 

hipotèticament es pogués apreciar l’objecte del contracte com a ajustat a Dret, tampoc no es 

podrien acceptar les al·legacions de l’òrgan de contractació, ja que les clàusules especials 

d’execució que s’hi han previst no estan vinculades a l’objecte del contracte -el 

subministrament a les dependències de l’Ajuntament- en el sentit que mana la Directiva 

2014/24/UE transcrita als efectes que interessen, tal com al·lega la recurrent. 

En primer lloc, l’òrgan de contractació no ha donat cap explicació pertinent sobre aquesta 

necessària vinculació al respecte, ni tan sols complementària, tret de conclusions 

genèriques, sense que aquest Tribunal pugui substituir ni complementar les explicacions 

adients de l’òrgan de contractació. 

En segon lloc, el PCAP disposa el que és l’objecte del contracte quant a l’atenció i reducció 

de pobresa energètica, que s’instrumenta mitjançant una condició especial d’execució. 

L’article 118 del TRLCSP estableix que: 

“1. Els òrgans de contractació poden establir condicions especials en relació amb l’execució 

del contracte, sempre que siguin compatibles amb el dret comunitari i s’indiquin en l’anunci 

de licitació i en el plec o en el contracte. Aquestes condicions d’execució es poden referir, 

especialment, a consideracions de tipus mediambiental o a consideracions de tipus social, 

amb la finalitat de promoure l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció en 

el mercat laboral, eliminar les desigualtats entre l’home i la dona en aquest mercat, combatre 

l’atur, afavorir la formació en el lloc de treball, o altres finalitats que s’estableixin amb 

referència a l’estratègia coordinada per a l’ocupació, definida a l’article 145 del Tractat de 

funcionament de la Unió Europea, o garantir el respecte als drets laborals bàsics al llarg de 

la cadena de producció mitjançant l’exigència del compliment de les Convencions 

fonamentals de l’Organització Internacional del Treball.  

2. Els plecs o el contracte poden establir penalitats, de conformitat amb el que preveu 

l’article 212.1, per al cas d’incompliment d’aquestes condicions especials d’execució, o 

atribuir-los el caràcter d’obligacions contractuals essencials als efectes que assenyala 

l’article 223.f). Quan l’incompliment d’aquestes condicions no es tipifiqui com a causa de 

resolució del contracte, pot ser considerat en els plecs o en el contracte, en els termes que 

s’estableixin reglamentàriament, com a infracció greu als efectes que estableix l’article 

60.2.e)” 
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Una condició especial d’execució és precisament especial perquè és una obligació que 

s’imposa al contractista a l’hora d’executar el contracte definit a l’objecte. Si es donés com a 

vàlida la tesi de l’òrgan de contractació que l’objecte del contracte, tal com s’ha definit als 

plecs i a l’anunci de licitació, s’ajusta al TRLCSP, el que aprecia aquest Tribunal, a la vista 

de la diferent documentació que consta a l’expedient, és que l’òrgan de contractació vol que 

el contractista compleixi la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 

l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica com a forma d’executar 

l’objecte contractual d’atenció i reducció de la pobresa energètica. I això no s’ha d’establir 

per condició especial d’execució, ja que és una obligació ex lege de qualsevol licitador. Seria 

el mateix mutatis mutandi que establir una condició especial d’execució que obligués a les 

empreses a emetre les factures amb l’impost sobre el valor afegit. Hi estan obligades per llei 

i l’han de complir amb independència del que diguin els plecs. 

La problemàtica rau en el fet que la citada Llei 24/2015, de 29 de juliol està supeditada en la 

seva execució a uns convenis redactats per una tercera part, tal com preveu la clàusula 18 

del PCAP: 

 

En definitiva, es produeix una situació complexa derivada dels plecs, ja que es disposa una 

clàusula social a l’objecte del contracte que després s’ha d’executar com a condició especial 

d’execució sense estar definida, doncs queda subordinada al coneixement de la seva 

extensió a un conveni posterior que ha de presentar una tercera part. 

Com ja s’ha fonamentat anteriorment, i fetes les reserves oportunes sobre l’objecte del 

contracte, les condicions contractuals han d’estar estipulades clarament per tal que tots els 

licitadors coneguin les seves implicacions i puguin oferir el preu adequat de la seva oferta 

(entre d’altres, Resolucions 193/2016 i 41/2014). I més quan l’únic criteri d’adjudicació, com 

és el cas, és el preu. Això no és més que el principi de bona administració, recollit a l’article 

41 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, que també trobem al dret 

comparat i tantes vegades ha estat recollit pel TJUE (Sentència del Tribunal General de 28 

de juny de 2016, assumpte T-652/14), que té l’objectiu d’una administració eficaç i funcional. 

Feta aquella reserva sobre l’objecte del contracte, aquesta clàusula no aporta les 

obligacions a executar pel contractista d’una manera clara i inequívoca, tot impedint que el 

licitador que consideri lesives les clàusules especials que es vulguin imposar les pugui 

recórrer davant la jurisdicció competent si considera, com manifesta la recurrent, que 

l’Ajuntament no és competent per regular matèries pròpies del sector elèctric (per totes, 

STJUE de 17 de desembre de 2015: “debe permitirse a los destinatarios de decisiones que 

afecten sensiblemente a sus intereses dar a conocer oportunamente su punto de vista sobre 

los elementos en los que la Administración vaya a basar su decisión. Esta obligación recae 
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sobre las Administraciones de los Estados miembros cuando adoptan decisiones que entran 

en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, aun cuando la legislación de la Unión 

aplicable no establezca expresamente tal requisito formal (sentencia Sabou, C‑276/12, 

EU:C:2013:678, apartado 38 y jurisprudencia citada)”). 

I és que, com dèiem, les condicions especials d’execució han d’estar clarament establertes 

o, com a mínim, que es puguin identificar tots els seus paràmetres per tal de permetre un 

simple consentiment per les parts. 

El propi Consell d’Estat, a l’Informe 514/2006, va assenyalar que, en el cas de les clàusules 

especials d’execució, “basta en principio con que los licitadores se comprometan, al entregar 

su oferta, a cumplir ese requisito en el supuesto de que el contrato les sea adjudicado”. 

En conseqüència, aquest Tribunal aprecia que la clàusula especial d’execució que s’ha 

establert al contracte, per al supòsit en què es considerés que l’objecte del contracte s’ajusta 

al TRLCSP -que no és el cas-, no guarda la concreció necessària que s’hauria d’estipular 

per tal que els licitadors coneguin, de manera simple, les exactes obligacions a les quals 

estan compel·lits per a l’adjudicació del contracte, ja que aquestes estan subjectes a un 

conveni que ha de redactar una tercera part. No només la recurrent no coneix les seves 

obligacions sinó que cap de les licitadores o dels possibles licitadors les coneix. Ens 

podríem trobar el cas que, mitjançant un conveni sobre el qual encara es desconeix el seu 

contingut, s’establissin unes condicions d’execució (com per exemple de “switching”) que les 

licitadores actuals no estimessin convenients amb l’afegit que han reconegut en el moment 

de presentar-se a la licitació que les compliran de manera obligatòria. 

En definitiva, la manca de concreció perjudica a totes les licitadores potencials actuals o 

possibles. L’empresa licitadora NEXUS al tràmit d’al·legacions de les parts explicita que el 

conveni ja ha estat redactat com a proposta de conveni tal i com consta a la pàgina 22 del 

recurs. Doncs bé, tal i com ho aprecia aquest Tribunal, una proposta de conveni no pot 

substituir de cap manera un conveni cert amb unes incidències jurídiques certes. 

A banda de l’anterior i per a més fonamentació, una condició especial d’execució ha d’estar 

directament vinculada a l’objecte del contracte, que com s’ha fonamentat només pot ser el 

subministrament als ens de l’administració licitadora. I és que de cap manera es pot apreciar 

allò establert al considerant 98 de la Directiva, segons el qual “Es fundamental que los 

criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución de un contrato relacionados con los 

aspectos sociales del proceso de producción se refieran a las obras, suministros o servicios 

que hayan de facilitarse con arreglo al contrato de que se trate”. És a dir, es torna a repetir el 

que ja havíem fonamentat anteriorment: el subministrament a la ciutadania en necessitats i, 

per tant, el benefici social que es vol pretendre, no es produeix en el sí del subministrament 

energètic als locals de l’administració, ni directament pel simple acte de subministrar 

electricitat als locals de l’ajuntament.  
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I és que, en definitiva, l’aspecte social que s’ha introduït com a objecte del contracte (atenció 

i reducció de la pobresa energètica) només té el seu reflex en el contingut del contracte a 

través de les anomenades “condicions especials d’execució”, les quals, en canvi, no hi estan 

vinculades en el sentit jurídic que en contractació pública ha d’impregnar aquestes 

condicions especials, perquè fan referència a relacions jurídiques privades entre l’eventual 

contractista i terceres persones alienes a la prestació del subministrament que és objecte del 

contracte (el subministrament elèctric que el contractista proveirà a l’ens contractant). Per 

aquest motiu, no es pot afirmar que en el cas examinat les condicions especials d’execució 

estiguin realment vinculades a la prestació objecte del contracte. 

I a propòsit de l’al·legació de la recurrent sobre la vulneració del principi d’igualtat, cal dir 

que el compliment d’una llei no pot ser motiu de discriminació; és a dir, és la llei la que 

estableix les condicions i no els plecs. En aquest cas en concret, del principi d’igualtat 

d’accés a les licitacions, ja que tots els licitadors accedeixen amb les mateixes condicions 

sense que s’hagi demostrat cap tertium comparationis que aquest trencament del principi 

d’igualtat es pugui produir en l’accés a aquesta licitació. 

Per tant, a la vista de tot l’exposat, aquest Tribunal aprecia que l’anunci de licitació i els 

plecs han de ser anul·lats ja que, d’una banda, l’objecte del contracte no s’ajusta al TRLCSP 

i, per l’altra, l’atenció i reducció a la pobresa no pot ser establerta com una condició especial 

d’execució en els termes en què s’ha plantejat en els plecs examinats, per resultar contrària 

la manera com s’ha articulat al TRLCSP i la Directiva 24/2014/UE. 

 

DOTZÈ. A la vista de l’anterior aquest Tribunal considera que, una vegada anul·lats els 

plecs i l’anunci de licitació, no cal entrar en la resta d’al·legacions de la recurrent. 

 

D’acord amb l’exposat, i vistos els preceptes legals d’aplicació, reunits en sessió i per 

unanimitat, aquest Tribunal 

 

HA ACORDAT 

 

1.- Estimar parcialment el recurs interposat pel senyor S.M.S. en nom i representació de la 

societat ENDESA ENERGIA, SAU contra l'anunci i els plecs de l'Acord marc per a la 

contractació del subministrament d'energia elèctrica de l'Ajuntament de Barcelona i altres 

organismes associats i l'atenció i reducció de la pobresa energètica, de conformitat amb els 

fonaments jurídics d’aquesta Resolució, tot anul·lant els plecs i l’anunci de licitació. 
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2.- Aixecar la suspensió del procediment de contractació acordada per aquest Tribunal en 

data 15 de febrer de 2017. 

3.- Declarar que no s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interposició del 

recurs, per la qual cosa no escau la imposició de la sanció prevista en l’article 47.5 del 

TRLCSP. 

4.- Notificar aquesta Resolució a totes les parts. 

 

Aquesta Resolució posa fi a la via administrativa, i és directament executiva sense perjudici 

que es pugui interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a 

comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, de conformitat amb el 

disposat en els articles 10.1 k) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa, i l’article 49 del TRLCSP, en els termes establerts en 

l’article 21.3 de la Llei 29/1998: “En els recursos contra les decisions adoptades pels òrgans 

administratius als quals correspon resoldre els recursos especials i les reclamacions en 

matèria de contractació a què es refereix la legislació de contractes del sector públic, els 

esmentats òrgans no tindran la consideració de part demandada, i sí que en tindran les 

persones o administracions afavorides per l’acte objecte del recurs, o que es personin en tal 

concepte, d’acord amb el que disposa l’article 49”. 

 

 

El president  

 




