
 

1 
 

 

 

 

Preguntes i respostes més freqüents en les consultes en matèria de contractació 

 

1. Si el termini establert per a la presentació de proposicions en el plec no 
coincideix amb el de l’anunci de licitació, quin termini s’ha de considerar? 

Quan es produeixi una divergència en el termini previst per presentar les proposicions 

en el plec i en l’anunci, sempre s’ha de considerar el més ampli, en virtut del principi de 

seguretat jurídica i per tal d’aconseguir una major concurrència en el procediment 

d’adjudicació. 

 

2. És necessari ampliar el termini per a la presentació de proposicions quan es 
modifiquen els plecs? 

Els òrgans de contractació han de prorrogar el termini per a la recepció de les ofertes 

quan s’introdueixin modificacions significatives en els plecs. Aquesta pròrroga ha de 

ser proporcional a la importància de la modificació. 

 

3. Quina solvència econòmica i financera i tècnica o professional s’ha 
d’acreditar, i com, si el plec de clàusules administratives particulars d’un 
contracte no subjecte al requisit de classificació no concreta els requisits 
mínims i els mitjans per la seva acreditació? 

L’òrgan de contractació ha de preveure en els plecs els criteris per determinar la 

solvència econòmica i financera i tècnica o professional de les empreses, els requisits 

mínims exigits i els mitjans per acreditar-los. Tanmateix, quan el plec d’un contracte no 

concreti els criteris i els requisits mínims, les empreses licitadores han d’acreditar la 

seva solvència a través dels mitjans establerts com a supletoris en l’article 11.4 del 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
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4. Pot establir-se com a criteri d’adjudicació la valoració de l’experiència de les 
empreses licitadores? 

No, ja que els criteris d’adjudicació han d’estar referits a les característiques de les 

ofertes, i no de les empreses licitadores. L’experiència de les empreses no permet 

identificar una major qualitat de les ofertes, i és un dels mitjans d’acreditació de la 

solvència de les empreses. 

En canvi, sí es pot establir com a criteri d’adjudicació l’avaluació de l’organització, la 

qualificació i l’experiència del personal encarregat d’executar el contracte, sempre que 

la qualitat del personal empleat pugui afectar de manera significativa a l’execució del 

contracte, com podria ser el cas, per exemple, en els contractes relatius a serveis 

intel·lectuals. 

5. Pot l’òrgan de contractació o, en el seu cas, la mesa de contractació, 
sol·licitar un aclariment o requerir l’esmena d’un error observat en l’oferta 
presentada per una empresa licitadora? 

Sí. L’òrgan de contractació o, en el seu cas, la mesa, podria sol·licitar i admetre 

l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, 

 no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Per tant, es permet 

l’aclariment o l’esmena d’errors sempre que no comportin una variació o concreció de 

l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses 

licitadores. Per exemple, l’error en la proposició econòmica de manca de signatura pel 

representat de l’empresa licitadora podrà esmenar-se, ja que dita esmena no implicaria 

una variació de la proposició, en el sentit de modificar el seu import. 

L’Informe 17/2014, de 17 de desembre, d’aquesta Junta Consultiva, relatiu a la 

possibilitat d’actuació en el supòsit d’inclusió de dues ofertes econòmiques en el sobre 

corresponent, per part d’una empresa licitadora, aprofundeix sobre la qüestió relativa a 

l’esmena d’errors en les proposicions econòmiques presentades per les empreses 

licitadores. 
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6. En un procediment negociat sense publicitat, si l’òrgan de contractació ha 
convidat a participar a tres empreses i només dues presenten ofertes, ha 
d’enviar invitació a d’altres? 

Si, un cop convidades les empreses a participar en un procediment negociat sense 

publicitat, només presenten oferta dues o una, l’òrgan de contractació ha d’intentar 

convidar i sol·licitar ofertes a altres empreses, per tal de garantir una major 

concurrència, sempre que això sigui possible. 

Cal tenir en compte que com a conseqüència de l’aplicació directa a partir del dia 18 

d’abril de 2016 de determinades previsions de la Directiva 2014/24/UE, aquesta Junta 

Consultiva de Contractació Administrativa va concloure en l’Informe 1/2016, de 6 

d’abril, que únicament es podrà recórrer a la utilització del procediment negociat sense 

publicitat en els supòsits taxats establerts en l’article 32 d’aquesta Directiva –havent 

desaparegut, per tant, les causes habilitants  relatives a obres i serveis 

complementaris i a la quantia, entre altres. En aquest sentit, el Decret Llei 3/2016, de 

31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, especifica en 

l’article 7 els supòsits dels articles del Text refós de la Llei de contractes del sector 

públic en què es podrà adjudicar un contracte per procediment negociat. 

  

7. En un procediment negociat sense publicitat, l’òrgan de contractació està 
obligat a admetre a la licitació a les empreses que es presentin, tot i no haver 
estat convidades? 

La normativa en matèria de contractació pública exigeix que, en el procediment 

negociat sense publicitat, l’òrgan de contractació convidi a participar a un mínim de 

tres empreses capacitades per executar el contracte, sempre que sigui possible, amb 

la finalitat d’assegurar una mínima concurrència. 

Si bé amb la sol·licitud d’ofertes a tres empreses capacitades, l’òrgan de contractació 

compleix amb l’obligació que l’imposa la normativa esmentada, no pot restringir l’accés 

a la licitació a altres empreses no convidades, si aquestes presenten les seves ofertes 

dins del termini i compleixen els requisits que s’exigeixen per poder considerar-les. 

  

 


