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ASSUMPTE: RESOLUCIÓ DE RETROACCIÓ D’ACTUACIONS EN L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
HCA-FUSSMONT 002/2022 CORRESPONENT A LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA DEL
SUBMINISTRAMENT D’ANTISÈPTICS I DESINFECTANTS PER A L’HOSPITAL COMARCAL
D’AMPOSTA, SAM I LA FUNDACIÓ PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ (FUSSMONT) PER
PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI

HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA, S.A.M.: RM Tarragona, tom 727, foli 200, full T-1.326 – NIF A-43 282 334

En relació a l’expedient de contractació conjunta del subministrament d’antisèptics i desinfectants
per a l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM i la Fundació Privada Serveis Socials del Montsià
(FUSSMONT) per procediment obert i tràmit ordinari, en el qual segons informe de l’òrgan tècnic
el Plec de Prescripcions Tècniques conté unes determinacions que han de ser objecte de
modificació per error en la redacció.
1.- En data 16 de febrer de 2022 s’adopta resolució d’incoació pels apoderats mancomunats de
l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM i la Fundació Privada Serveis Socials del Montsià de
l’expedient per la contractació conjunta del subministrament d’antisèptics i desinfectants per a
l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM i la Fundació Privada Serveis Socials del Montsià
(FUSSMONT). En l’expedient del contracte consta acreditada tota la documentació necessària i
prèvia.
2.- En data 10 de març de 2022 es va aprovar l’expedient de contractació número HCAFUSSMONT 002/2022 pels apoderats mancomunats de l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM i la
Fundació Privada Serveis Socials del Montsià, el qual contenia els plecs i documents que regeixen
la present licitació.
3.- En data 25 de març de 2022 es publica l’anunci de licitació a la plataforma de contractació
pública i al perfil de contractant d’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM. Per tant, el termini de
presentar proposicions de 15 dies naturals per part dels licitadors està obert i finalitza el
11/04/2022 (inclòs) a les 14:00 hores.
4.- En data de 4 d’abril de 2022 s’emet informe pel Director del Centre de l’Hospital Comarcal
d’Amposta, SAM, en el que posa de manifest l’existència d’unes errades en els requisits mínims
establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques per als productes del LOT 5 i el LOT 6, que han de
ser objecte d’esmena a través de la modificació dels plecs. Al respecte, farem referència al
contingut del mateix en les consideracions jurídiques.
5.- En data 6 d’abril de 2022 s’emet informe per l’Assessoria Jurídica analitzant els aspectes
jurídics de l’informe tècnic mencionat en l’antecedent quart, així com les possibilitats i viabilitat
de la modificació dels plecs i les seves conseqüències. A tal efecte, i com alhora que fa la anàlisis
jurídic també sintetitza l’informe tècnic emès pel Director del centre de data 4 d’abril de 2022,
ens remeten als pronunciaments que el mateix conté i que a continuació transcrivim els
fonaments de dret rellevants per al cas que ens ocupa:
“Cinquè.- Respecte el valor jurídic del PACAP i del PPT.
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Els plecs de clàusules administratives particulars constitueix el document que conté la totalitat de
les clàusules que regeixen el contracte de subministrament objecte d’aquest informe, així com els
drets i obligacions que corresponen a cadascuna de les parts del mateix. Aquestes clàusules
regeixen la contractació, com així es desprèn de l’article 122.3 de la LCSP el qual estableix que a
l’expedient s’incorporaran el plec de clàusules administratives particulars i el prescripcions
tècniques que hagin de regir el contracte.
Concretament la Disposició General Quarta del PCAP del present procediment estableix que, tenen
caràcter contractual el PCAP, el PPT i el Quadre de Característiques de la present licitació, el que a
efectes de Dret Civil suposa l’assumpció per les parts de drets i obligacions.
Supletòriament i amb tot allò que el contracte que es formalitzi derivat d’un procediment licitació
no estigui previst, s’haurà de recórrer a aquests documents per tal de que sigui interpretat.
En tot cas, s’ha de tenir en compte que els subministraments que es pretenen adjudicar són de
característiques molt determinades i que qualsevol modificació que contradigui els referits
documents podria causar la nul·litat del procediment, com és endavant s’enraonarà.
Els documents que conformen l’expedient de contractació no són inalterables i per tant, són
susceptibles de modificacions sempre es troben en una fase inicial del procediment. En
consonància i respecte aquesta qüestió, la Resolució número 245/2016 del Tribunal Administratiu
Central de Recursos Contractuals, disposava:
“El Tribunal considera que dicho argumento no resulta atendible, pues cuando el órgano de
contratación entendió que procedía la rectificación de los pliegos y anuncios para incluir esos
requerimientos, el procedimiento de licitación se encontraba en una fase de tramitación inicial en la
que únicamente se había procedido a la publicación de los preceptivos anuncios, siendo así que, en
aras de los principios de economía procedimental y de celeridad, nada impide acordar una
rectificación de los pliegos y dar publicidad a dicha modificación con nuevos anuncios en los que se
establezcan nuevos plazos para la presentación de proposiciones y la correlativa modificación de las
fechas de apertura pública de las ofertas. Dicha actuación resulta plenamente garantista con los
derechos de los licitadores y consigue un resultado idéntico al que se habría alcanzado con la
anulación del procedimiento y la iniciación de otro posterior. Es más, el artículo 155.4 del TRLCSP
supedita el desistimiento del procedimiento por el órgano de contratación a la circunstancia de que
concurra una infracción “no subsanable” de las normas de preparación del contrato o de las que
regulan el procedimiento de adjudicación.”
Per tant, resulta viable la modificació dels plecs sempre i quan el procediment de licitació es trobi
en una fase inicial y no perjudiqui els drets dels licitadors.
En tot cas, el Tribunal Suprem va determinar les vies per les quals es podien sotmetre a
modificació els plecs que regeixen els procediments de contractació i que s’exposen literalment:
“los pliegos que rigen determinada contratación no pueden, con carácter general, una vez
aprobados, ser modificados por el Órgano de contratación, si no es a través de alguno de los cauces
que el ordenamiento jurídico articula para ello y que serían, en principio, los tres siguientes (entre
otras, resolución 160/2014, de 28 de febrero, FJ octavo:

2/6

a)
el cauce de la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos previsto, con
carácter general, en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 75 del
RGCAP;
b)
el cauce de la revisión de oficio de los actos nulos de pleno derecho previsto en el artículo 102
de la LRJPAC;
c)
y el cauce de la declaración de lesividad y posterior anulación ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de los actos anulables previsto en el artículo 103 de la LRJPAC. Fuera de
los casos de errores materiales, de hecho o aritméticos, no está el Órgano de contratación
habilitado para modificar unilateralmente las cláusulas de los pliegos aprobados por el mismo, con
la sola excepción de que la cláusula en cuestión fuera nula de pleno derecho o anulable, en cuyo
caso habría de seguirse el procedimiento establecido al efecto.”
Sisè.- Anàlisi de les errades detectades en el procediment de contractació de l’expedient
002/2022. Retroacció de les actuacions i òrgan competent.
L’informe tècnic de data 4 d’abril de 2022 que obra en l’expedient, en el qual s’analitzen les
errades detectades, exposa:
“En aquest sentit, i d’acord amb el RD 1591/2009, de 16 d’octubre, pel qual es regulen els productes
sanitaris, la nota informativa de l’AEMPS de data 29 de març de 2011 i el Reglament (UE) 2017/745
del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril de 2017, sobre els productes sanitaris, han de
registrar-se en l’AEMPS com a –DES els biocides, en els quals s’inclouen els desinfectants d’ambients
i superfícies utilitzats en àmbits sanitaris i quirúrgics que no entrin en contacte directament amb els
pacients, el qual no és el cas, donat que els productes dels LOTS 5 i 6 s’utilitzaran per desinfectar
elements que poden entrar en contacte amb pacients.
Per altra banda, els productes que es destinen específicament a la desinfecció de productes
sanitaris requereixen del corresponent Marcat CE, així com la classificació com a desinfectants de
classe IIa (desinfectants de productes sanitaris no invasius) o classe IIb (desinfectants de productes
sanitaris invasius).
Per tant, segons l’exposat anteriorment, la finalitat perseguida amb el compliment d’aquests
requisits, que és la de presentar productes desinfectants que compleixin amb la normativa europea i
estatal, i siguin adients per la seva utilització en la desinfecció de productes sanitaris, estaria
acreditat amb el compliment de les normatives UNE-EN exigides, així com amb la classificació com
a desinfectants de classe IIa o IIb, sense que sigui necessària la seva inscripció en l’AEMPS com a –
DES, ja que no és concretament aplicable al tipus de producte necessari, d’acord amb l’exposat en
la consideració anterior.
En conclusió, es proposa a l’òrgan de contractació la modificació dels requisits establerts en els
apartats 3.5 i 3.6 del PPT, considerant oportú l’eliminació del requeriment d’inscripció com a –DES
en l’AEMPS en ambdós LOTS, i mantenint únicament el requeriment als productes oferts pels
licitadors en la present contractació, tant la classe IIb per al LOT 5, com la classe IIa per al LOT 6.”
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Qui subscriu entén de les consideracions tècniques manifestades en l’informe de 4 d’abril de 2022,
que els productes desinfectants que són utilitzats sobre els pacients no poden ser classificats com a
–DES, tenint que ser classificats com a classe IIa o IIb, la qual cosa entenem que ve a significar que
els productes han de ser d’una categoria concreta, no podent ser simultàniament de cadascuna
d’elles.
A més, l’informe tècnic assegura que si el que es pretén adquirir mitjançant la present licitació són
productes de la classe II, els productes que es pretenien adquirir categoritzats com a -DES, són
productes totalment diferents.
A efectes jurídics, qui subscriu considera que es no es tracta d’una simple errada material o formal,
sinó d’una verdadera modificació substancial del procediment de contractació en tràmit, ja que els
productes que ara es pretenen adquirir no són els mateixos que ara consten en la licitació.
Considerar que l’esmena d’aquestes errades es tracta d’una modificació no substancial de la
licitació, suposa un perjudici per a les empreses licitadores.
En tot cas, l’article 122.1 de la LCSP estableix que els plecs de clàusules administratives particulars
només podran ser modificats amb posterioritat, per error material, de fet o aritmètic. Qualsevol
altra modificació del plec suposarà la retroacció de les actuacions.
Els límits a la modificació dels plecs administratius els trobem en l’article 109 del LPCAP, el qual
estableix que les Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. Al
respecte, la Sentència del Tribunal Suprem de data 19 d’abril de 2012, sobre les característiques de
la rectificació dels errors establia:
“(…) es menester considerar que el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible,
manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y por
exteriorización prima facie con su sola contemplación (frente al carácter de calificación jurídica,
seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho), por lo que para poder
aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales o de hecho, se requiere
que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias:
a)
Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones
aritméticas o transcripciones de documentos;
b)
Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente
administrativo en el que se advierte;
c)
Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas
jurídicas aplicables;
d)

Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos;
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e)
Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe error
material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación
jurídica);
f)
Que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que no genere la anulación o
revocación del mismo en cuanto creador de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre
bases diferentes y sin las debidas garantías para el afectado, pues el acto administrativo
rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto
rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio,
encubrir una auténtica revisión; y
g)

Que se aplique con un hondo criterio restrictivo.”

En el cas que ens ocupa, si el que es pretén és canviar un producte per un altre, no es pot entendre
aquesta modificació com una modificació no substancial, atenent l’article 109 de la LPACAP i els
criteris jurisprudencials exposats, els quals exigeixen la retroacció de les actuacions en un moment
anterior, tal i com exigeix l’article 122.1 de la LCSP.
La retroacció de les actuacions no comportà el tancament de l’expedient, sinó que exclusivament
s’haurà d’acordar la modificació dels documents que regeixen la contractació per definir
novament els productes que es pretenen adjudiicar en els LOTS 5 i 6.
L’òrgan competent per acordar la retroacció de les actuacions en un moment anterior, és el mateix
òrgan que en va aprovar l’expedient de contractació, en aquest cas, el Consell d’Administració de
l’Hospital Comarcal d’Amposta SAM.”
6.- Per la resta de modificacions proposades pel Director del centre de l’Hospital Comarcal
d’Amposta, en el seu informe de data 4 d’abril de 2022, en referència a les normatives UNE-EN
requerides per al LOT 5 del present expedient, s’especificava el següent:
“D’altra banda, arran d’aquesta revisió, s’han detectat diferents errades en les normatives UNEEN requerides en el LOT 5, com és el cas de la “UNE-EN 13697 (F2/E2) Bactericida/Fungicida”, la
qual no s’aplica a desinfectants de classe IIb, substituint-la per la normativa correcta “UNE-EN 16615
(F2/E2) Bactericida/Fungicida”; així com la normativa “14348 (F2/E1) Micobacteries”, la qual es
troba inclosa tot i que no es considera necessària la seva exigència i que figura erròniament per un
error de redacció, que queda evidenciat en què no s’indica el qualificatiu UNE-EN com sí es realitza
en la resta de normes, per la qual cosa, aquesta ha de ser eliminada de la descripció del LOT.
En aquest sentit, es proposa a l’òrgan de contractació la modificació de les normatives UNE-EN
exigides per al LOT 5, en els termes esmentats en el paràgraf anterior.”
Aquestes modificacions es consideren errors materials, els quals seran esmenats en el nou
redactat del Plec de Prescripcions Tècniques.
7.- Per últim, en el mateix informe es deixa constància que cap de totes aquestes modificacions
plantejades modifica l’objecte del contracte, ni el règim econòmic (PBL i VEC), ni el sentit del
procediment de contractació.
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En vista dels antecedents i fonaments jurídics anteriors,
RESOLEM:
PRIMER.- Que es retrotreguin les actuacions practicades al moment immediatament anterior al
d’aprovació dels plecs del contracte d’acord amb les previsions de l’article 122 i 124 de la LCSP.
SEGON.- Que es doni trasllat a l’àrea de contractació de l’expedient per tal que realitzi les
correccions proposades per l’òrgan tècnic en els plecs de conformitat amb l’informe tècnic emès
pel mateix de data 4 d’abril de 2022.
TERCER.- Que es conservin els actes i tràmits de l’òrgan de contractació el contingut dels quals es
mantingui igual sense que els errors esmentats els hagin afectat.
QUART.- Que es publiqui la present resolució al perfil del contractant per tal que sigui de
coneixement a tots els possibles licitadors que tinguin interès en el procediment de contractació i
es notifiqui als licitadors que ja han presentat proposicions.
CINQUÈ.- Que es sotmeti de nou a aprovació l’expedient de contractació amb les modificacions
realitzades per tal que es torni a publicar l’anunci de licitació així com els plecs i documentació
necessària.
SISÈ.- Encomanar a l’àrea de contractació de l’Hospital Comarcal d’Amposta SAM l’execució dels
anteriors acords.
SÈPTIM.- Donar compte de la present resolució al Consell d’Administració de l’Hospital Comarcal
d’Amposta, SAM i al Patronat de la Fundació Privada Serveis Socials del Montsià.
Amposta, signat digitalment a data que consta en les signatures.

Sr. Adam Tomàs Roiget
Apoderat mancomunat d’HOSPITAL
COMARCAL D’AMPOSTA, SAM

Sra. Susana Sancho Maigí
Apoderada mancomunada d’HOSPITAL
COMARCAL D’AMPOSTA, SAM

Apoderat mancomunat FUNDACIÓ
PRIV SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

Apoderada mancomunada FUNDACIÓ
PRIV. SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ
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