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Barcelona, 19 de novembre de 2015 

Resolució: 214/2015 

 

 

Vist el recurs interposat pel senyor J.M.S., en nom i representació del Consorci Sanitari del 

Maresme, contra la resolució de desestimació de l’oferta del procediment de licitació per a la 

contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, dels serveis de ressonància 

nuclear magnètica per als pacients de l’Alt Maresme de la Corporació de Salut del Maresme 

i la Selva, a data d’avui, aquest Tribunal ha adoptat la Resolució següent: 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

PRIMER. Es tramita en aquest Tribunal recurs especial en matèria de contractació 

interposat pel Consorci Sanitari del Maresme, en data 10 de desembre de 2013, contra la 

resolució de la Mesa de contractació del Consorci de Salut del Maresme i la Selva, de 28 de 

novembre de 2013, relativa al procediment de contractació dels serveis de ressonància 

nuclear magnètica per als pacients de l'Alt Maresme de la Corporació de Salut del Maresme 

i la Selva (expedient CSMS 10/13), en el qual es reclama s'admeti el Consorci Sanitari del 

Maresme en el procediment de licitació. 

 

SEGON. És qüestió principal de l’objecte del recurs interposat l’exclusió del Consorci 

Sanitari del Maresme en relació amb el fet següent: 
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TERCER. El petitum de la recurrent és la retroacció de les actuacions per tal que s’admeti la 

seva oferta, amb el tenor literal següent: 

 

 
QUART. Mitjançant escrit de data 16 de desembre de 2013, el servei jurídic del Consorci de 

Salut del Maresme i la Selva es va oposar a l'admissió del Consorci Sanitari del Maresme en 

el procediment de licitació, motivant que la seva exclusió del procediment és conforme a 

Dret. 

 

CINQUÈ. Mitjançant escrit de data 8 de gener de 2014, aquest Tribunal va concedir un 

termini d'al·legacions de cinc dies a la resta d'interessats en el procediment per què 

al·leguessin el que estimessin convenient en defensa dels seus interessos. Mitjançant escrit 

de data 13 de gener de 2014, l'empresa Q DIAGNOSTICA CYL, SA, representada pel 

senyor F.H.O., va presentar al·legacions en el sentit de negar que la recurrent, atesa la seva 

condició d'Administració Pública, pogués participar en concursos públics. 

 

SISÈ. En data 18 de febrer de 2014, aquest Tribunal va acordar suspendre el procediment 

de contractació. 

 

SETÈ. En data 26 de març de 2014, aquest Tribunal va acordar la necessitat de plantejar 

qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació amb la 

interpretació dels articles 62 i 65 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 

qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (d'ara endavant, 

TRLCSP) . 
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VUITÈ. Les qüestions prejudicials que es van plantejar al Tribunal de Justícia de la Unió 

Europea van ser les següents: 

“1) Si de conformidad con la Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo de 2004, sobre 

coordinación de los procedimientos de adjudicación de los Contratos públicos de obras, 

suministros y servicios, las administraciones públicas deben entenderse como entidades 

públicas. 

2) En caso afirmativo, si de conformidad con la citada Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo 

de 2004, las administraciones públicas deben entenderse como operadores económicos y, 

por tanto, pueden participar en licitaciones públicas. 

3) En caso afirmativo, si de conformidad con la citada Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo 
de 2004, las administraciones públicas pueden y deben ser admitidas a listas oficiales de 
empresarios, proveedores o prestadores de servicios autorizados o a certificación por parte 
de organismos de certificación públicos o privados y que dentro del Derecho español se 
conoce como sistema de clasificación empresarial. 
 
4) Si de conformidad con la citada Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo de 2004, se ha 
producido una incorrecta trasposición de la Directiva a la normativa nacional española, Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, y si se da este caso, que determine si el 
legislador español ha limitado con los artículos 62 y 65 del citado Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, el acceso de las administraciones públicas a los registros de 
clasificación empresarial. 
 
5) En caso que las administraciones públicas puedan participar en licitaciones pero no 
puedan ser admitidas a clasificación empresarial -de conformidad con la citada Directiva 
2004/18/CE, de 31 de marzo de 2004-, medios para acreditar su aptitud para contratar.” 
 
 
NOVÈ. Un cop tramesa la qüestió prejudicial a la instància pertinent i, una vegada tramitat i 

conclòs l’iter procedimental, la Gran Sala del Tribunal de Justícia de la Unió Europea va 

dictar Sentència en data 6 d’octubre de 2015 (assumpte C-203/14), notificada al Tribunal 

Català de Contractes del Sector Públic en data 15 d’octubre de 2015.  

 

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

funcionament. 

SEGON. El contracte de referència 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’exclusió, que és un dels actes objecte del recurs 

especial segons l’article 40.2 c) del TRLCSP. 

 

QUART. El recurs ha estat presentat per persona legitimada, atès que és una entitat 

licitadora que ha quedat en segona posició i la seva representació ha quedat acreditada per 

actuar en aquest procediment de recurs, d’acord amb els articles 42 i 44.4 del TRLCSP i 16 

del Decret 221/2013, de 3 de setembre. 

 

CINQUÈ. El recurs ha estat presentat dins del termini legalment establert i en forma, ja que 

compleix amb els requisits establerts a l’article 44 del TRLCSP. 

 

SISÈ. Fent un resum dels fets, ens trobem com el Consorci Sanitari del Maresme va 

sol·licitar participar en el procediment de licitació convocat per a l'adjudicació de serveis de 

ressonància magnètica destinats als centres sanitaris gestionats per la Corporació de Salut 

del Maresme i la Selva. Els plecs de condicions d'aquesta licitació exigien que els licitadors 

acreditessin la seva capacitat per contractar presentant un certificat de “classificació”. 

La Mesa de contractació, en procedir a l'obertura de proposicions, va constatar que el 

Consorci Sanitari del Maresme no havia presentat el certificat exigit i li va requerir per què ho 

aportés. El Consorci Sanitari del Maresme no va aportar aquest certificat, però, va presentar 

una declaració de compromís d'adscripció de mitjans procedents d'una societat mercantil i 

una declaració que certificava la seva condició d'entitat pública. En aquest context, el 28 de 

novembre de 2013 l'entitat adjudicadora va notificar al Consorci Sanitari del Maresme la 

seva exclusió del procediment per no haver esmenat, dintre del termini i en la forma 

escaient, els defectes detectats en la documentació presentada. 

En data 10 de desembre de 2013, el Consorci Sanitari del Maresme va interposar davant 

aquest Tribunal recurs especial en matèria de contractació contra la decisió de l'entitat 

adjudicadora, en el qual al·legava que, atès el seu caràcter d'administració pública, el 

requisit de classificació empresarial no li era aplicable i sol·licitava, d'una banda, la seva 

admissió en el procediment de licitació i, per una altra, la suspensió d'aquest procediment. 
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Arribats a aquest punt, és important posar de manifest que la no-admissió de l’oferta del 

Consorci Sanitari del Maresme es fonamenta en una resolució de la Mesa de contractació, 

de data 28 de novembre de 2013, en la qual es raona el següent: 

 

Als efectes que interessen, en definitiva, l’exclusió del Consorci ha estat per la manca de 

classificació empresarial ja que no va acreditar, en temps i forma, el compliment d’aquest 

requisit. 

Consta a l’expedient (document núm. 4.3) la declaració de compromís d’adscripció de 

mitjans aliens. En concret, de l’entitat UDIAT CENTRE DIAGNÒSTIC SAU. Aquesta darrera 

entitat acredita (document núm. 4.3) la classificació empresarial requerida. 

Als mateixos efectes, cal tenir en compte que el Consorci Sanitari del Maresme ostenta, en 

el que aquí respecta, el caràcter d’administració pública. El mateix Consorci Sanitari del 

Maresme fonamenta que no ha pogut obtenir la classificació amb aquest argument: 
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Aquest Tribunal vol fer notar que no té constància que el Consorci Sanitari del Maresme hagi 

demanat la classificació empresarial a l’òrgan atorgant pertinent. 

 

SETÈ. La clàusula 11a del plec de clàusules administratives particulars (PCAP), abans 

citada en la transcripció de la resolució de la Mesa de contractació, estableix el següent: 
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(...)  

 

VUITÈ. Deixant de banda altres punts no discutits en aquest recurs, en atenció al fons de 

l’assumpte i al que sol·licita la part recurrent, com ja s’ha posat de manifest anteriorment, 

aquest Tribunal va presentar una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió 

Europea (en endavant, TJUE). A la pregunta d’aquest Tribunal sobre si de conformitat amb 

la Directiva 2004/18/CE les administracions públiques poden i han de ser admeses a llistes 

oficials d'empresaris, proveïdors o prestadors de serveis autoritzats o han de ser sotmeses a 
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certificació per part d'organismes de certificació públics o privats, que dins del Dret espanyol 

es coneix com a sistema de classificació empresarial, el TJUE va contestar en la Sentència 

de 6 d’octubre de 2015 que: 

“37. En su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el 

artículo 52 de la Directiva 2004/18 debe interpretarse en el sentido de que las 

administraciones públicas nacionales pueden inscribirse en las listas oficiales nacionales de 

empresarios, proveedores o prestadores de servicios autorizados o solicitar la certificación 

por parte de organismos de certificación públicos o privados. 

38. En lo que respecta a los Estados miembros que han optado por establecer listas 

oficiales de empresarios, proveedores o prestadores de servicios autorizados o una 

certificación por parte de organismos de certificación públicos o privados, procede hacer 

constar que, si bien el artículo 52, apartados 1 y 5, de la Directiva 2004/18 establece ciertos 

requisitos en lo referente a la determinación de las condiciones de inscripción en dichas 

listas y en cuanto a esa certificación, esta Directiva no determina ni en qué medida las 

entidades públicas pueden inscribirse en las listas oficiales de que se trata o recibir dicha 

certificación ni si la inscripción o la certificación en cuestión es o no obligatoria. 

39. No obstante, es preciso recordar que, como se desprende, en esencia, del apartado 36 

de la presente sentencia, las entidades públicas a las que el Derecho nacional autorice a 

ofrecer las obras, los productos o los servicios mencionados en el anuncio de licitación del 

contrato público de que se trate tienen también derecho a participar en licitaciones 

públicas. 

40. Pues bien, una normativa nacional que denegara la inscripción en las listas o la 

certificación en cuestión a las administraciones públicas autorizadas, en cuanto operadores 

económicos, a ofrecer las obras, los productos o los servicios mencionados en el anuncio de 

licitación del contrato público de que se trate, y al mismo tiempo reservara el derecho de 

participar en una licitación a los demás operadores económicos inscritos en esas listas o 

que hubieran recibido esa certificación, haría que al derecho de tales entidades públicas a 

participar en esa licitación quedara privado de todo efecto útil y, por tanto, no podría 

considerarse conforme al Derecho de la Unión. 

41. Dadas estas circunstancias, procede responder la tercera pregunta que el artículo 52 de 

la Directiva 2004/18 debe interpretarse en el sentido de que, aunque establece ciertos 

requisitos en lo referente a la determinación de las condiciones de inscripción de los 

operadores económicos en las listas oficiales nacionales y en cuanto a la certificación, no 

determina exhaustivamente las condiciones de inscripción de esos operadores económicos 

en las listas oficiales nacionales ni las condiciones en que pueden solicitar la certificación, ni 

tampoco los derechos y obligaciones de las entidades públicas a este respecto. En cualquier 

caso, la Directiva 2004/18 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una 

normativa nacional con arreglo a la cual, por una parte, las administraciones públicas 

nacionales autorizadas a ofrecer las obras, los productos o los servicios mencionados en el 
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anuncio de licitación del contrato público de que se trate no pueden inscribirse en esas listas 

o recibir esa certificación, mientras que, por otra parte, el derecho de participar en la referida 

licitación queda reservado únicamente a los operadores económicos inscritos en esas listas 

o que dispongan de esa certificación.” (el subratllat i l’èmfasi són nostres). 

 

NOVÈ. Així les coses, aquest Tribunal ha d’emetre la seva opinió de conformitat amb la 

sentència del TJUE abans citada. 

De la sentència del TJUE queda palès que les empreses públiques, en la mesura que 

estiguin habilitades, poden concórrer a les licitacions públiques. Negar aquesta possibilitat, 

sonre la base d’una manca d’inscripció en un registre, aniria en contra de la Directiva 

2004/18/CE. 

Certament, és un fet no controvertit que la recurrent no ostenta la classificació en el Registre 

de classificació, essent alienes a la litis les causes de la manca d’inscripció en el registre 

corresponent. 

Aquest Tribunal vol posar l’accent en el fet al·legat per la recurrent segons el qual es va va 

presentar a un procediment amb un compromís d’adscripció de mitjans d’una entitat que sí 

que ostenta la classificació empresarial requerida als plecs i que, per tant, en opinió de la 

recurrent, és motiu suficient perquè se l’accepti al procediment.  

Res més lluny de la literalitat i de l’esperit del TRLCSP. Una cosa és la classificació i una 

altra la solvència. La classificació serveix per demostrar la solvència però no s’han de 

confondre ja que la solvència es pot demostrar mitjançant diversos instruments, essent un 

d’ells el de la classificació empresarial que té les seves pròpies regles. La classificació, en 

tot cas, sempre és individual i, per tal de fer-la valer de manera acumulada, totes les 

empreses han d’estar classificades d’alguna manera. I aquest és el cas: La recurrent no està 

classificada i no es pot beneficiar, per tal d’acreditar la seva solvència, de la classificació de 

l’entitat amb la qual va concórrer amb adscripció de mitjans. 

D’acord amb l’anteriorment exposat, per tal de de resoldre de conformitat amb la sentència 

del TJUE, aquest Tribunal ha de prendre necessàriament en consideració el fet que el 

requisit de la classificació empresarial es va suprimir, per als contractes de serveis, 

mitjançant la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 

del registre comptable de factures en el sector públic. Aquesta previsió no entrava en vigor 

fins que no hi hagués el corresponent desenvolupament reglamentari (adequació al respecte 

del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 

Llei de contractes de les administracions públiques), segons la disposició transitòria 4a del 

TRLCSP (en la redacció donada per aquesta Llei 25/2013). 

El desenvolupament reglamentari es va aprovar mitjançant el Reial decret 773/2015, de 28 

d’agost, que va entrar en vigor als 2 mesos de la seva publicació (BOE núm. 213, de 5 
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setembre 2015), és a dir, el 5 de novembre, amb la conseqüència que, actualment, ja està 

en vigor el nou règim sobre la no-exigència de classificació en els contractes de serveis. 

Cal tenir en compte que, atenent al fet que l’entitat recurrent, en el moment de resoldre el 

recurs de conformitat amb la citada sentència del TJUE -i tot constatant que, en el present 

cas, no s’aprecia que es conculqui cap dret de cap empresa ni tampoc que es produeixi cap 

tipus de discriminació-, no necessita la classificació empresarial per concursar i que, per 

tant, se li ha d’aplicar el previst als plecs, transcrit anteriorment, on es diu que en cas de no 

resultar exigible la classificació s’ha d’estar al que determinen els articles 74, 75 i 78 del 

TRLCSP, com a manera d’acreditar la solvència.  

A la vista de tot l’exposat, és opinió d’aquest Tribunal que, per tal de resoldre de conformitat 

amb el sentenciat pel TJUE, s’ha d’estimar el recurs de la recurrent en el sentit d’anul·lar la 

seva exclusió del procediment per tal que es torni a valorar la seva solvència de conformitat 

amb els articles 74, 75 i 78 del TRLCSP que es marquen als plecs. 

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

unanimitat, aquest Tribunal 

 
HA ACORDAT 
 
 

1.- Estimar el recurs interposat pel senyor J.M.S., en nom i representació del Consorci 

Sanitari del Maresme, contra la resolució de desestimació de l’oferta del procediment de 

licitació per a la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, dels serveis 

de ressonància nuclear magnètica per als pacients de l’Alt Maresme de la Corporació de 

Salut del Maresme i la Selva, en el sentit exposat en els fonaments d’aquesta Resolució. 

 

2.- Aixecar la suspensió automàtica de l’adjudicació prevista en l’article 45 del TRLCSP, a 

l’empara del que disposa l’article 47.4 del TRLCSP. 

 

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 
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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 

 

 

 

Juan Antonio Gallo Sallent 
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