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Recursos nº 68/2018 e 69/2018 (acumulados)  

Resolución nº 61/2018

RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 31 de agosto de 2018.

VISTOS os recursos especiais en materia de contratación interpostos por J.F.I.I.

actuando en nome e representación da futura UTE SARARTE S.L., LAIX UNIVERSAL

S.L.,  J.F.I.I.,  EUROSHIPPING  CONSULTING  AND  SURVEY  S.L.  E  UNIZICLO

NOROESTE S.L. contra os acordos de exclusión das súas ofertas no procedemento

de  licitación  dos  lotes  1  (recurso  68/2018)  e  2  (recurso  69/2018)  do  contrato  de

servizos  formativos  para  impartir  ensinanzas  especializadas  na  obtención  de

titulacións profesionais náutico-pesqueiras e certificados de especialidade, licitado pola

Consellería do Mar, expediente 4/2018, este Tribunal Administrativo de Contratación

Pública  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  (TACGal,  en  adiante)  en  sesión

celebrada no día da data, adoptou, por unanimidade, a seguinte Resolución:

ANTECEDENTES DE FEITO

Primeiro.-  Pola  Secretaría  Xeral  Técnica  da  Consellería  do  Mar  licitouse  a

convocatoria do  contrato  de  servizos  formativos  para  impartir  ensinanzas

especializadas  na  obtención  de  titulacións  profesionais  náutico-pesqueiras  e

certificados de especialidade,  cun valor  estimado declarado de 1.533.300 euros,  e

composto de 2 lotes.

Tal licitación foi obxecto de publicación no DOUE e na Plataforma de Contratos

Públicos de Galicia do 19.12.2017, no BOE do 23.12.2017 e no DOGA do 04.01.2018 .

Páxina 1 de 8

mailto:tacgal@xunta.gal
https://tacgal.xunta.gal/


Raxeira 52-2º 15781 Santiago de Compostela
Teléfono 881995481 Fax 881995485 
Rexistro Xeral no Edificio Administrativo San Caetano
15781 Santiago de Compostela 
tacgal@xunta.gal  https://tacgal.xunta.gal 

Segundo.-  Segundo o expediente da licitación, a mesma estivo sometida ao

Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado por Real Decreto

Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro (en adiante TRLCSP)

Terceiro.-  Mediante  os  dous  recursos,  un  para  cada  ún  dos  dous  lotes  da

licitación,  impúgnanse  os  acordos  de  data  28.06.2018  de  exclusión  do  licitador

proposto  como  adxudicatario  ao  non  constar  acreditada  a  súa  solvencia  e  non

acreditar a inexistencia de débedas coa Seguridade Social. 

Visto  que  o  artigo  57  da  Lei  39/2015,  de  1  de  outubro,  do  procedemento

administrativo  común  das  Administracións  Públicas,  establece  que  “O  órgano

administrativo que inicie ou tramite un procedemento, calquera que for a forma da súa

iniciación,  poderá dispor,  de oficio ou por instancia de parte, a súa acumulación a

outros con que garde identidade substancial ou íntima conexión, sempre que sexa o

mesmo órgano quen deba tramitar e resolver o procedemento. Contra o acordo de

acumulación non procederá recurso ningún”,  este TACGal decide a acumulación de

ambos recursos a efectos da súa resolución conxunta.

Cuarto.- En  data  03.08.2018  o  representante  da  futura  Unión  Temporal  de

Empresas  (UTE)  UTE  SARARTE  S.L.,  LAIX  UNIVERSAL  S.L.,  J.F.I.I.,

EUROSHIPPING CONSULTING AND SURVEY S.L.  E UNIZICLO NOROESTE S.L.

interpuxo dous recursos especial en materia de contratación contra os citados acordos

de exclusión, ún sobre o lote 1 (recurso 68/2018) e o outro sobre o lote 2 (recurso

69/2018), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia. 

Quinto.- Con data 03.08.2018 reclamouse á Consellería do Mar o expediente e

os informes,  ao que se refire  o artigo  56.2  da Lei  9/2017,  de 8 de novembro,  de

contratos do sector  público  (en diante,  LCSP).  A documentación foi  recibida neste

Tribunal o día 10.08.2018.

Sexto.- Trasladáronse os recursos aos interesados con data 21.08.2018,  sen

que se recibiran alegacións.

Sétimo.- O 09.08.2018 acordouse por este Tribunal suspender o procedemento

de licitación, para ambos lotes.
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 FUNDAMENTOS DE DEREITO

Primeiro.- Ao abeiro do artigo 35 bis. 5  da Lei 14/2013, de 26 de decembro, de

racionalización  do  sector  público  autonómico,  corresponde  a  este  Tribunal  a

competencia para resolver este recurso. 

Segundo.- En virtude do disposto na Disposición Transitoria Primeira.4 LCSP o

presente  recurso tramitouse  conforme os  artigos  44  a  60 da Lei  9/2017,  de 8  de

novembro,  de contratos do sector  público,  e,  no que fose de aplicación,  polo Real

Decreto  814/2015,  de  11  de  setembro,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  dos

procedementos  especiais  de  revisión  de  decisións  en  materia  contractual  e  de

organización do Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais.

Terceiro.- O recorrente nos dous recursos impugna os acordos da súa exclusión

do procedemento, polo que a súa lexitimación é incuestionable.

Cuarto.-  Os  acordos  de  exclusión  nos  lote  1  e  2  foron  notificados  o  día

12.07.2018, polo que os dous recursos foron interpostos no prazo esixible.

Quinto.-  Ao  tratarse  da  impugnación  de  actos  de  exclusión  ditados  nunha

licitación dun contrato de servizos de importe superior a 100.000 euros, os recursos

son admisibles segundo o previsto no artigo 44 LCSP.

Sexto.- O  recorrente  entende  como  improcedente  a  súa  exclusión  do

procedemento,  alegando  que  acreditou  debidamente  a  súa  solvencia  económica

mediante a presentación dun seguro asinado por todos os participantes na futura UTE

no momento  en  que foron propostos  como adxudicatarios,  sendo ese o  momento

procedimental oportuno para facelo.

Respecto  á  posible  existencia  de  débedas  coa  Seguridade  Social  dun  dos

integrantes da UTE, alega que consta en poder do órgano de contratación documento

que proba o contrario. 

No recurso 69/2018, ademais do anterior, e en relación coa falta de solvencia

técnica indicada no acordo de exclusión, entende que a interpretación do órgano de

contratación vulnera o contido dos pregos da licitación.
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Sétimo.- O informe do órgano de contratación oponse ao recurso, indicando que

o seguro de responsabilidade civil só se pode utilizar para acreditar a solvencia por

profesionais  e  non  por  empresarios.  Ademais,  sinala  que  o  recorrente  debería  ter

presentado  con  anterioridade  no  momento  de  formalización  da  súa  oferta  un

compromiso vinculante de subscrición do seguro,  algo que non fixo,  polo que non

procede  entender  que  dispoña  da  necesaria  solvencia,  o  que  determina  a  súa

exclusión do procedemento.

En canto á existencia de débedas coa Seguridade Social, sinala o informe que a

acreditación alegada no recurso a través dun certificado emitido pola TGSS é de data

posterior á finalización do prazo concedido para a súa acreditación, polo que non é

admisible.

Sobre á falta de acreditación da solvencia técnica, en relación coa adscrición dos

medios persoais ao contrato, sinala que na documentación aportada pola licitadora no

procedemento constaba que varios profesores só se adscribían ao lote 1 e non ao lote

2, polo que procedía a exclusión acordada.

Por último, o informe fai referencia á posible existencia na licitación de prácticas

colusorias por parte do recorrente.

Oitavo.- O primeiro argumento de impugnación refírese á posible acreditación da

solvencia económica e financeira a través da presentación dunha póliza de seguro

formalizada unha vez o licitador foi proposto como adxudicatario. 

A estes efectos, a cláusula F.2 da folla de características do PCAP establece

expresamente como medio de acreditación da solvencia:

 “a disposición dun seguro de indemnización por riscos profesionais, vixente

ata o fin do prazo de presentación de ofertas..., así como achegar o compromiso da

súa renovación ou prórroga que garanta o mantemento da súa cobertura durante toda

a  execución  do  contrato.  Este  requisito  entenderase  cumprido  polo  licitador  ou

candidato que inclúa coa súa oferta un compromiso vinculante de subscrición”

Tanto  no  Documento  Europeo  Único  de  Contratación  (DEUC,  en  adiante)

conxunto aportado inicialmente en nome da UTE, como nos individuais de cada un dos

membros engadidos a requirimento do órgano de contratación, exprésase respecto á

solvencia  económica  e  financeira  un  cadro  co  volume  anual  de  negocios  das
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empresas participantes na futura UTE respecto dos anos 2014 ao 2017. O apartado

correspondente ao importe asegurado por riscos profesionais atópase sen cubrir.

Segundo  consta  no  expediente  administrativo,  o  recorrente,  como  mellor

clasificado no proceso de licitación e no prazo establecido no artigo 151.2 TRLCSP,

presenta como acreditación da súa solvencia económica unha póliza de seguro de

responsabilidade  civil  aparecendo  a  UTE  como  asegurada,  sen  existir  referencia

documental  ao  volume  de  negocio  expresado  anteriormente  no  DEUC.  Requirida

emenda ao respecto polo órgano de contratación, preséntase nova póliza de riscos

profesionais asinada polos representantes dos membros da UTE.

Ante  esta  documentación,  o  órgano  de  contratación  decide  a  exclusión  do

recorrente por non ter debidamente acreditada a solvencia económica e financeira, ao

entender que non é admisible para tal fin a póliza de seguro.

Á vista dos feitos expostos, a primeira cuestión é fixar o valor da declaración

efectuada polos representantes dos membros da UTE, a través da cumprimentación

do DEUC. O artigo 59 da Directiva 2014/24/UE establece que o mesmo constitúe unha

declaración formal pola que o operador económico certifica que non se atopa nalgunha

das  situacións  nas  que  deba  ou  poida  ser  excluído;  que  cumpre  os  criterios  de

selección pertinentes, así como, cando proceda, as normas e os criterios obxectivos

que se teñan establecido co fin de limitar o número de candidatos cualificados aos que

se invite  a participar.  Desta maneira e entre outros,  os referidos ás condicións de

solvencia  económica  e  financeira.  O  DEUC  basease  nun  formulario  uniforme,

aprobado  polo  Regulamento  de  execución  (UE)  2016/7  de  la  Comisión,  de  5  de

xaneiro de 2016.

O  DEUC,  polo  tanto,  é  unha  declaración  que  substitúe  á  documentación

acreditativa das circunstancias ás que se refire, e supón que o licitador expresa que as

cumpre e que está en disposición de aportar a dita documentación no momento no

que se requira.  O seu obxectivo  é  reducir  as cargas administrativas  derivadas da

obriga de presentar  un número considerable de documentos para participar  nunha

licitación.

A recente Guía práctica de contratación pública para profesionais, da Comisión

Europea (febreiro 2018), lembra estas características:

“El  DEUC  consiste  en  una  autodeclaración  de  la  situación  financiera,  las

capacidades  y  la  idoneidad  del  operador  económico  para  un  procedimiento  de
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contratación pública Está disponible en todas las lenguas de la UE y se utiliza como

prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos exigidos en los procedimientos

de  contratación  pública  por  parte  del  licitador.  Gracias  a  dicho  documento,  los

licitadores  ya  no  tendrán  que  presentar  pruebas  documentales  completas  y  los

diferentes formularios utilizados anteriormente en la contratación pública de la UE, lo

que  significa  una  considerable  simplificación  del  acceso  a  las  oportunidades  de

licitación  transfronterizas.  A  partir  de  octubre  de  2018  el  DEUC  se  ofrecerá

exclusivamente en formato electrónico.

(....)

Antes de adjudicar el contrato, el poder adjudicador debe exigir al licitador al

que haya decidido adjudicar el contrato que envíe los documentos actualizados que

acrediten la información declarada en el DEUC...”

Como  tal  declaración  necesariamente  vincula  ao  asinante  ao  longo  do

procedemento  de licitación,  pois  entender  o contrario  suporía deixar  sen validez o

propio  documento.  Por  iso,  non  cabe  que  o  recorrente  acredite  a  súa  solvencia

económica  e  financeira  dun  modo  distinto  ao  que  sinalou  no  momento  de

cumprimentar o DEUC. A súa función é  acreditar inicialmente que, no momento de

finalización do prazo de presentación de ofertas, xa se satisfacían os requisitos de

admisión esixibles, pois noutro caso non se podería participar na licitación. É preciso

lembrar a estes efectos que segundo o artigo 146 do TRLCSP os criterios de solvencia

deben  ser  cumpridos  no  momento  da  presentación  das  ofertas.  Admitir  con

posterioridade, como pretende o recorrente, unha acreditación en termos diferentes

aos  expresados  no  DEUC  sería  tanto  como  permitir  a  aportación  a  posteriori  de

documentos non substituídos pola declaración incorporada ao DEUC, o que vulnera o

marco  previsto  legalmente  (no  mesmo  sentido,  Resolución  54/2018  do  Órgano

Administrativo de Recursos Contractuais de Euskadi).

 Igualmente hai que ter en conta que o prego obriga aos participantes no proceso

de licitación e, neste sentido, determinaba con claridade que, de pretender acreditar a

solvencia a través dun seguro profesional,  debería terse aportado no momento de

presentación da oferta o necesario “compromiso vinculante de subscrición”. Chegar a

admitir a póliza presentada polo recorrente sen ese previo compromiso sería permitirlle

cumprir o propio requisito de participación no proceso de contratación, nun momento

posterior ao do resto dos licitadores.

Polo tanto, a pretensión do recorrente  solicitando a validez da póliza de seguro

asinada con posterioridade a ser proposto como adxudicatario non é admisible. Os
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representantes  das  entidades  recorrentes  asinaron  a  través  do  DEUC  unha

declaración formal na que fixeron constar un determinado volume de negocios e esa

declaración non é en absoluto irrelevante, pois precisamente lles permite participar no

procedemento de licitación. Polo tanto, non pode ser substituída pola presentación,

con  anterioridade  á  adxudicación,  de  documentos  que  non  son  coherentes  co

declarado naquel DEUC formalizado previamente polo licitador. Vemos que na Guía

europea  reproducida  tamén  se  alude  a  que  se  debe  presentar  a  documental  da

información declarada no DEUC: “Antes de adjudicar el contrato, el poder adjudicador debe

exigir  al  licitador  al  que  haya  decidido  adjudicar  el  contrato  que  envíe  los  documentos

actualizados que acrediten la información declarada en el DEUC...”

Isto determina que a exclusión ditada no procedemento de licitación e respecto a

ambos lotes fose correcta e fai decaer o resto de motivos expostos nos recursos.

Por último, respecto á alegación recollida no informe do órgano de contratación e

que fai referencia a indicios da posible existencia no procedemento de licitación de

prácticas  colusorias  por  parte  dalgunha  das  entidades  recorrentes,  sinalar

simplemente que as situacións expostas exceden do ámbito no que se desenvolveu a

cuestión suscitada neste recurso,  polo que corresponde ao órgano de contratación

adoptar as decisións que estime procedentes, por ser, no seu caso, o que dispón de

todos os datos ao respecto.

Por todo o anterior, vistos os preceptos legais de aplicación, este Tribunal, en

sesión celebrada no día da data,  RESOLVE:

1.  Desestimar  os  recursos  68/2018  e  69/2018  interpostos  pola  futura  UTE

SARARTE S.L., LAIX UNIVERSAL S.L., J.F.I.I., EUROSHIPPING CONSULTING AND

SURVEY S.L. E UNIZICLO NOROESTE S.L contra os acordos de exclusión ditados

nos  lotes  1  e  2  do  contrato  de  servizos  formativos  para  impartir  ensinanzas

especializadas  na  obtención  de  titulacións  profesionais  náutico-pesqueiras  e

certificados de especialidade (dous lotes), licitado pola Consellería do Mar.

2. Levantar as suspensións acordadas no seu día.

3.  Declarar  que  non  se  aprecia  temeridade  ou  mala  fe  na  interposición  do

recurso, polo que non procede a imposición da multa prevista no artigo 58.2 LCSP.
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Esta resolución, directamente executiva no seus propios termos, é definitiva na

vía  administrativa  e  contra  a  mesma  cabe  interpoñer  recurso  perante  a  Sala  do

contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,  no prazo de

dous  meses,  a  contar  desde  o  día  seguinte  á  notificación  desta  resolución,  de

conformidade co disposto nos artigos 10.1.k) e 46.1 de la Lei 29/1998, de 13 de xullo,

reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
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