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Informe 12/2019, de 28 de novembre, de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent) 
 
 
Assumpte: Obligatorietat d’inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores 
com a requisit de participació en els procediments oberts simplificats de tramitació 
sumària 
 
 
ANTECEDENTS 
 
 
I. Des de l’Ajuntament de Quart s’ha solꞏlicitat l’Informe d’aquesta Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa sobre si l’obligació d’inscripció en els registres oficials 
d’empreses licitadores que s’estableix, per tal de participar en un procediment obert 
simplificat, a l’apartat 4 de l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, també és exigible per participar en la modalitat més simplificada 
regulada a l’apartat 6 del mateix article 159. 
 
 
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 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. Una de les moltes novetats destacables de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, (en endavant, LCSP) ha estat la creació del procediment de 
contractació obert simplificat que, d’acord amb el que s’exposa al Preàmbul, neix amb la 
vocació de convertir-se en un procediment molt àgil, de durada molt breu i de tramitació 
molt senzilla, i amb el qual es pretén, també, palꞏliar el dèficit de transparència de l’ara 
suprimit supòsit d’aplicació del procediment negociat sense publicitat per raó de quantia, 
que a la pràctica era molt utilitzat i era molt àgil. 
 
Efectivament, l’article 159 de la LCSP estableix que els òrgans de contractació poden 
acordar utilitzar el procediment obert simplificat en els contractes d’obres, el valor estimat 
dels quals sigui igual o inferior a 2.000.000 d’euros, i en els de subministrament i serveis 
de valor estimat igual o inferior a 100.000 euros, amb la condició que entre els criteris 
d’adjudicació que prevegi el plec no n’hi hagi cap d’avaluable mitjançant un judici de valor 
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o, si n’hi ha, que la seva ponderació no superi el vint-i-cinc per cent del total –excepte en 
el cas que el contracte tingui per objecte prestacions de caràcter intelꞏlectual, com els 
serveis d’enginyeria i arquitectura, en què la seva ponderació no pot superar el quaranta-
cinc per cent del total. 
 
L’apartat 4 d’aquest l’article 159 recull les especialitats a les quals s’ha d’ajustar la 
tramitació del procediment obert simplificat, essent la primera, l’obligació que tots els 
licitadors que s’hi presentin han d’estar inscrits al Registre oficial d’empreses licitadores 
corresponent, en la data final de presentació d’ofertes, sempre que la concurrència no es 
vegi limitada. 
 
La resta de les especialitats que es preveuen, amb una marcada voluntat d’aconseguir 
que la seva tramitació sigui el més àgil i senzilla possible, són la improcedència, en tot 
cas, de la constitució d’una garantia provisional per part dels licitadors; l’exempció de 
l’obligació de publicar l’anunci de licitació en diaris oficials1; la necessitat de presentar una 
declaració responsable –que no ha de seguir el model normalitzat del DEUC– respecte 
de la representació de la societat, de tenir la solvència econòmica, financera i tècnica 
adequada o la classificació corresponent, de disposar de les autoritzacions necessàries 
per exercir l’activitat, i de no estar incurs en prohibició de contractar; i la presentació de 
les ofertes en un únic sobre, o en dos, en cas que es prevegin criteris d’adjudicació que 
depenguin d’un judici de valor, així com els terminis que s’han de seguir en la seva 
tramitació2. 
 
A l’apartat 6 del mateix article 159 es regula la tramitació d’una modalitat del procediment 
obert simplificat, per a contractes d’obres el valor estimat dels quals sigui inferior a 80.000 
euros, i de subministrament i serveis de valor estimat inferior a 35.000 euros –excepte els 
que tinguin per objecte prestacions de caràcter intelꞏlectual, que no es poden adjudicar 
per aquest procediment–, en la qual es redueixen, encara més, els tràmits –una 
tramitació que en el Preàmbul de la Llei es denomina especialment sumària3 i que, de 

                                                 
1 Tot i que, d’acord amb el que disposa l’article 135 de la LCSP, a Catalunya, com a la resta de 
comunitats autònomes, no és d’aplicació aquesta obligació de publicació de l’anunci de licitació en 
el diari oficial autonòmic corresponent. 
 
2 En el Preàmbul de la LCSP es manifesta que “es crea la figura del procediment obert simplificat, 
que és aplicable fins a uns llindars determinats, i neix amb la vocació de convertir-se en un 
procediment molt àgil que pel seu disseny hauria de permetre que el contracte s’adjudiqués en el 
termini d’un mes des que es va convocar la licitació. Els seus tràmits se simplifiquen al màxim; per 
exemple, la documentació s’ha de presentar en un únic sobre; no s’exigeix la constitució d’una 
garantia provisional; és obligatòria la inscripció en el Registre de licitadors; i la fiscalització del 
compromís de la despesa s’ha d’efectuar en un sol moment, abans de l’adjudicació”. 
 
3 En referir-se a aquesta modalitat, el Preàmbul de la LCSP fa constar que “ha de suposar la 
consolidació de la publicitat i l’eficiència en qualsevol contracte públic, per reduir la contractació 
directa a situacions extraordinàries”. 
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manera informal, se l’ha vingut denominant procediment “obert simplificat abreujat” o 
també procediment “obert supersimplificat”. 
 
Aquesta tramitació es caracteritza per ser més breu, atès que el termini per presentar 
proposicions no pot ser inferior a deu dies hàbils –o, a cinc dies hàbils quan es tracti de 
compres corrents de béns disponibles en el mercat–, a comptar de l’endemà de la 
publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant, mentre que en el procediment 
obert simplificat el termini mínim de presentació d’ofertes és el general de quinze dies; 
l’oferta es lliura en un únic sobre o arxiu electrònic i s’avalua d’acord amb criteris 
d’adjudicació quantificables mitjançant la mera aplicació de les fórmules que estableixen 
els plecs, mentre que en el procediment obert simplificat pot ser en un sobre o en dos, si 
hi ha algun criteri la quantificació del qual depengui d’un judici de valor; la valoració de les 
ofertes es pot efectuar automàticament mitjançant dispositius informàtics o amb la 
colꞏlaboració d’una unitat tècnica; no es requereix la constitució d’una garantia definitiva; i 
la formalització del contracte es pot efectuar mitjançant la signatura d’acceptació pel 
contractista de la resolució d’adjudicació. A més, per aquesta tramitació especialment 
sumària “s’eximeixen els licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i 
tècnica o professional.” 
 
Per tant, amb aquesta regulació es constata clarament, d’una banda, que la tramitació 
sumària està configurada perquè el procediment sigui encara més ràpid, més senzill i 
més àgil que la del procediment obert simplificat i, d’altra banda, que res es diu pel que fa 
a l’obligació que tenen totes les empreses licitadores que hi vulguin participar d’estar 
inscrites en el registre oficial d’empreses licitadores corresponent. 
 
Tanmateix, en la regulació d’aquesta tramitació hi ha una clàusula de tancament que 
disposa que “en tot el que no preveu aquest apartat, s’aplica la regulació general del 
procediment obert simplificat que preveu aquest article”, d’acord amb la qual es pot 
plantejar la qüestió de si també les empreses licitadores que vulguin participar en aquest 
procediment en la seva tramitació sumària o abreujada han d’estar inscrites en aquells 
registres. 
 
Així, amb una interpretació formal es podria entendre que a les empreses que vulguin 
participar en un procediment obert simplificat de tramitació sumària se’ls ha d’exigir estar 
inscrites en el registre d’empreses licitadores, malgrat que l’apartat 6 de l’article 159 no 
ho prevegi expressament, atesa la clàusula de tancament referida. En canvi, una 
interpretació més teleològica d’aquest requisit, tenint en compte que en la tramitació 
sumària s’eximeix expressament les empreses licitadores d’acreditar la solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional, i que com més endavant es veurà, amb 
aquesta exigència d’inscripció no queda garantit l’assoliment de la finalitat d’agilització 
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pretesa, porta a entendre que l’obligació d’inscripció per participar-hi no opera en aquesta 
tramitació sumària del procediment obert simplificat.4 
II. Per tal de resoldre aquesta qüestió, certament controvertida en la mesura que 
ambdues posicions semblen jurídicament conformes amb la regulació d’aquest precepte, 
es considera necessari analitzar-ne l’origen del seu establiment a la LCSP. 
 
Va ser en el decurs de la tramitació de la LCSP en el Congrés dels diputats quan, com a 
conseqüència d’una esmena d’adició5, es va introduir l’apartat 6 a l’article relatiu al 
procediment obert simplificat –que, en aquell moment, al març de 2017, era l’article 157. 
La justificació d’aquesta proposta d’addició, que es considera convenient reproduir 
literalment, és la següent:  
 

“El procedimiento abierto simplificado ‘general’ del artículo 157 continúa siendo muy 
procedimentalista y muy lento. Es ineludible prever un procedimiento con publicidad y 
concurrencia que vehicule los contratos menores y los suprimidos procedimientos 
negociados sin publicidad que se han comportado como canales de tramitación ágil de la 
contratación pública con un valor económico no muy significativo si bien no respetando la 
publicidad y la concurrencia abiertas. 
La previsión que se introduce con esta modificación puede afectar positivamente la 
contratación de la Administración local ya que sus contratos no tiene la dimensión 
económica de otras Administraciones y necesitan sistemas informáticos de adjudicación 
ágiles y eficientes. 

                                                 
4 Són mostra d’aquesta dicotomia interpretativa els pronunciaments que fins a la data s’han emès 
respecte d’aquesta qüestió per part dels òrgans consultius específics en matèria de contractació 
pública. Així, d’una banda, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat 
Autònoma d’Aragó en l’Informe 5/2018, de 26 de febrer, posa de manifest que “si bien no está 
claro que tal fuera la intención del legislador, (…) la obligación de que todos los licitadores se 
encuentren inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del sector 
Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón, en virtud de la 
remisión que realiza el inciso final del artículo 159.6 LCSP a la regulación general del 
procedimiento abierto simplificado en todo lo no previsto en el apartado 6, puede suponer la 
necesaria exigencia (…) a todos los licitadores que pretendan participar en un ‘procedimiento 
abierto simplificado abreviado’, de su inscripción en uno de los dos citados Registros”. Per contra, 
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma d’Extremadura, el 9 
de novembre de 2018, va acordar considerar com a no exigible aquesta inscripció “realizando una 
interpretación teleológica de este apartado ya que los licitadores están exentos de acreditación de 
solvencia en tales procedimientos y su objetivo es sustituir los antiguos procedimientos 
negociados sin publicidad por razón de la cuantía y contratos menores, dotando de un mayor 
transparencia y concurrencia a estas licitaciones pero permitiendo el acceso de la pequeñas 
empresas, incluyendo a las micro pymes”. 
 
5 Esmena número 125, del Grup Parlamentari Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-
En Marea. 
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Se define un segmento de contratación que coincide con el establecido en el apartado 5 del 
artículo 11 del Reglamento general de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas 
según redacción operada por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto6. 
Entendemos que la articulación de un procedimiento abierto simplificado y ‘sumario’, para 
estas franjas de valor de la contratación que se proponen, puede representar un salto de 
eficiencia en la contratación, sustituyendo todos los ajustes a los contratos menores que se 
están realizando desde las administraciones públicas exigiendo en el contrato menor un 
mínimo de proposiciones presentadas. Téngase en cuenta que muchos ayuntamientos ya 
han derivado su contratación menor a portales de licitación electrónica en los que se 
garantiza una concurrencia abierta con publicidad y se potencia el proveedor local si bien 
esta ‘reconversión’ de la contratación directa tiene escaso soporte normativo. 
La propuesta dinamizará la compra pública local y ayudará a las pequeñas y micro 
empresas a ser adjudicataria de los contratos públicos permitiendo una concurrencia 
dinámica y una rotación en los contratos que hoy se vehiculan mediante contrato menor.”7 

 
Per tant, la motivació d’aquesta tramitació més sumària del procediment obert simplificat 
obeeix a una visió focalitzada en la compra pública local, d’una part, i en les petites i 
microempreses, d’una altra, i això amb la finalitat que aquesta tramitació sumària, en 
connivència amb les eines de la contractació electrònica, resultés realment àgil i més 
senzilla i eficient per ambdues parts, de manera que, a més, la contractació menor fos 
cridada a ser vehiculada mitjançant aquest procediment obert simplificat sumari, per ser 
l’idoni tant en agilitat, com en compliment dels principis de la contractació pública.8  
 
                                                 
6 Aquest Reial decret va introduir en l’article 11 del Reglament general de la Llei de contractes de 
les administracions públiques, la previsió relativa al fet que “llevat que en els plecs del contracte 
s’estableixi de manera expressa la seva exigència, els licitadors o candidats estan exempts dels 
requisits d’acreditació de la solvència econòmica i financera i d’acreditació de la solvència tècnica i 
professional per als contractes d’obres el valor estimat dels quals no excedeixi en 80.000 euros i 
per als contractes dels altres tipus el valor estimat dels quals no excedeixi en 35.000 euros.” 
7 En consonància amb aquesta proposta que ha estat incorporada a la LCSP, el mateix grup 
parlamentari va presentar una esmena a la totalitat del Projecte de llei, en la justificació de la qual, 
referint-se a l’article 157 (actual 159), destacava que “el procedimiento abierto simplificado del 
artículo 157 del proyecto se ha quedado enredado en el farragoso sistema legal actual para 
efectuar la valoración de las ofertas y ha dado como resultado un procedimiento que podrá auto-
titularse ‘simplificado’ pero que continúa siendo una carrera de obstáculos. Los plazos de 
presentación de proposiciones son excesivamente largos sin considerar que la utilización de los 
medios electrónicos debiera permitir su reducción, se exige la inscripción previa de forma 
obligatoria en los registros de licitadores si bien esos registros no tienen toda la información de la 
solvencia de los licitadores, (…). 
Habrá que recordar que el principal perjudicado de esta situación de caos burocrático es el tejido 
empresarial de la pequeña y mediana empresa que no puede participar decididamente en la 
contratación pública ante el marasmo regulatorio y las dificultades procedimentales.” 
 
8 Atès que la introducció d’aquest apartat 6 es va produir en la tramitació del Projecte en la cambra 
baixa, ni el Consell d’Estat ni la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat van poder 
pronunciar-se al respecte. 
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D’altra banda, també convé assenyalar que la discrepància existent entre, d’una banda, 
l’obligació d’exigir a les empreses la inscripció en un registre d’empreses licitadores per 
poder participar en un procediment obert simplificat i, d’altra banda, la regulació que se’n 
fa en la LCSP d’aquests registres –en concret, de les dades i circumstàncies relatives a 
les empreses que poden constar inscrites, ja que correspon determinar-les a les pròpies 
empreses que solꞏliciten inscriure-s’hi–, pot tenir el resultat ja apuntat anteriorment de que 
l’exigència d’inscripció constitueixi una mera formalitat, per quedar desvirtuada la finalitat 
d’agilització i de simplificació que persegueix en el cas de participació d’empreses 
inscrites però amb la informació incompleta o no actualitzada; amb l’agreujant, que 
l’exigència d’inscripció s’estableix en la LCSP com un requisit necessari l’incompliment 
del qual pot comportar conseqüències tan greus com l’exclusió d’empreses amb aptitud 
per contractar en un procediment. 9 
En definitiva, aquesta obligació d’inscripció expressament prevista pel procediment obert 
simplificat pot esdevenir un requisit per a les empreses que vulguin participar que no 
assoleixi l’agilitat i la simplificació que persegueix, de manera que acaba constituint, al 
capdavall, una mera formalitat limitativa de la concurrència i, en conseqüència, també 
restrictiva de la competència, més tenint en compte que pot donar lloc a l’exclusió 
d’empreses amb capacitat i solvència, i també d’empreses que no inscrites en el moment 
de presentació de les ofertes, però que sí ho estiguin en el moment de la proposta 
d’adjudicació. 
 
En conseqüència, si l’obligació d’exigir a les empreses la inscripció a un registre 
d’empreses licitadores per poder participar en un procediment obert simplificat no 
garanteix l’assoliment de la finalitat d’agilització i simplificació del procediment i pot 
comportar una barrera d’accés per a les empreses –especialment les petites i micro, així 
com per als autònoms–, cal entendre-la encara menys oportuna en el cas de la tramitació 
més sumària d’aquest procediment per al qual no s’exigeix expressament i que, a més, 
com s’ha dit, està cridat a ser encara més àgil i senzill i a substituir a la contractació 
menor amb micro empreses i autònoms. 
 
Addicionalment, en relació amb l’exempció a les empreses licitadores d’haver d’acreditar 
la solvència en aquests procediments simplificats de tramitació sumària –amb la qual 

                                                 
9 Aquesta qüestió ha estat analitzada en el treball publicat per l’Oficina Antifrau de Catalunya, en el 
marc del projecte sobre riscos per a la integritat en la contractació pública, “Factors normatius que 
incrementen la probabilitat dels riscos per a la integritat en la contractació pública” on s’estudia, 
entre altres factors de risc, com la regulació dels registres d’empreses licitadores i classificades pot 
comprometre la finalitat d’agilització i de simplificació a la qual respon la regulació del procediment 
obert simplificat i l’obligació d’inscripció que estableix. Tal com s’hi exposa, si bé els registres 
oficials d’empreses licitadores tenen com a finalitat principal simplificar l’acreditació de les 
condicions d’aptitud de les empreses en els procediments de contractació, amb l’objectiu de 
facilitar la seva participació, així com les actuacions de les entitats contractants, d’acord amb la 
regulació que fa d’aquests registres la LCSP als articles 337 i següents, les empreses que 
voluntàriament solꞏliciten inscriure-s’hi són les que decideixen quines de les dades previstes en la 
Llei volen inscriure-hi. 
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sembla encara menys procedent exigir la inscripció en el registre oficial d’empreses 
licitadores com a requisit necessari per participar–, cal fer constar la distinció entre 
l’exempció d’acreditar la solvència a les empreses licitadores que vulguin participar en 
una licitació simplificada de tramitació sumària i el fet que aquestes empreses licitadores 
hagin de tenir, igualment, la solvència adequada. Certament, ser solvent és, en tot cas, 
una obligació de les empreses derivada de la pròpia presentació de les seves ofertes, 
amb la qual accepten incondicionadament els plecs, també el de prescripcions tècniques, 
de manera que la seva presentació comporta en si mateix un compromís de complir-les i, 
per tant, de tenir la solvència necessària, o recórrer a la d’altres, per fer-ho. 
 
Respecte de l’acreditació de la solvència es considera convenient constatar, així mateix, 
que amb l’exigència d’aportació del certificat d’inscripció en un registre d’empreses 
licitadores, juntament amb la declaració del compliment dels requisits per participar en el 
procediment obert simplificat sembla estar-se avançant el moment de l’acreditació de la 
solvència al de la participació, en contra del règim general de no acreditació de solvència 
per participar en els procediments de contractació que es va introduir amb una de les 
successives modificacions de la normativa de contractes del sector públic anterior, amb la 
finalitat de simplificar la participació de les empreses10 –si bé, certament, no s’avança 
totalment, ja que es demana la inscripció, i s’obté el certificat per comprovar-la, però no 
es comprova la solvència, resultant, per tant, aquesta obligació d’inscripció encara més 
una mera formalitat.  
 
Per tot l’exposat, al marge del fet que no semblaria procedent que una clàusula de 
tancament de caràcter supletori imposés més requisits per participar en el procediment; 
tenint en compte la literalitat del precepte que eximeix les empreses licitadores d’acreditar 
la seva solvència; en la mesura que amb l’exigència de l’obligació d’inscripció en el 
registre d’empreses licitadores es pot no assolir l’objectiu de simplificació i agilitat, atesa 
la regulació d’aquests registres en la pròpia LCSP, però, en canvi, sí pot comportar un 
requisit addicional limitatiu de la concurrència en la mesura que pot suposar una barrera 
d’accés a les licitacions dutes a terme per aquest procediment; i finalment, ja que aquesta 
tramitació sumària ha de servir per vehicular els contractes menors, però amb garantia de 
salvaguarda dels principis generals de la contractació; cal entendre que el requisit 
d’inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores no ha de resultar d’aplicació en 
els procediments simplificats amb tramitació sumària. 
 
 

                                                 
10 Efectivament, la Llei 14/2013, de 23 de setembre, de suport als emprenedors i la seva 
internacionalització, amb la intenció d’impulsar la contractació pública amb emprenedors, va 
preveure mesures per eliminar obstacles a l’accés dels emprenedors a la contractació pública i, en 
aquest sentit, va incorporar en el text refós de la Llei de contractes del sector públic anterior la 
previsió que les empreses licitadores poguessin aportar una declaració responsable en què 
indiquessin que complien les condicions legalment establertes per contractar amb l’Administració, 
de manera que només el licitador a favor del qual recaigués la proposta d’adjudicació hagués de 
presentar tota la documentació acreditativa de complir les condicions esmentades. 
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Sobre la base de les consideracions anteriors la Comissió Permanent de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa formula la següent 
 
 
CONCLUSIÓ 
 
 
En el procediment obert simplificat de tramitació sumària, regulat a l’article 159.6 de la 
LCSP, no resulta exigible la inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores com a 
requisit de participació. 
 
 
 
Barcelona, 28 de novembre de 2019 
 
 


