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CAPÍTOL IV

Règim d’invalidesa

Article 38. Supòsits d’invalidesa.

Els contractes subscrits pels poders adjudicadors, inclosos els contractes 
subvencionats a què es refereix l’article 23, són invàlids:

a) Quan hi concorri alguna de les causes que els invaliden de conformitat amb les 
disposicions del dret civil.

b) Quan ho sigui algun dels seus actes preparatoris o del procediment d’adjudicació, 
perquè hi concorre alguna de les causes de dret administratiu a què es refereixen els 
articles següents.

c) En els casos en què la invalidesa derivi de la il·legalitat de les seves clàusules.

Article 39. Causes de nul·litat de dret administratiu.

1. Són causes de nul·litat de dret administratiu les que indica l’article 47 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

2. Són igualment nuls de ple dret els contractes subscrits per poders adjudicadors en 
els quals concorri alguna de les causes següents:

a) La falta de capacitat d’obrar o de solvència econòmica, financera, tècnica o 
professional; o la falta d’habilitació empresarial o professional quan sigui exigible per a la 
realització de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte; o la falta de 
classificació, quan aquesta sigui procedent, degudament acreditada, de l’adjudicatari; o el 
fet que aquest estigui incurs en alguna de les prohibicions per contractar que assenyala 
l’article 71.

b) La carència o insuficiència de crèdit, de conformitat amb el que estableixen la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, o les normes pressupostàries de la 
resta d’administracions públiques subjectes a aquesta Llei, llevat dels supòsits 
d’emergència.

c) La falta de publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant allotjat en la 
Plataforma de Contractació del Sector Públic o en els serveis d’informació similars de les 
comunitats autònomes, en el «Diari Oficial de la Unió Europea» o en el mitjà de publicitat 
en què sigui preceptiu, de conformitat amb l’article 135.

d) La inobservança per l’òrgan de contractació del termini per formalitzar el contracte 
sempre que concorrin els dos requisits següents:

1r Que per aquesta causa el licitador s’hagi vist privat de la possibilitat d’interposar 
un recurs contra algun dels actes del procediment d’adjudicació i,

2n Que, a més, concorri alguna infracció dels preceptes que regulen el procediment 
d’adjudicació dels contractes que li hagi impedit obtenir-la.

e) Haver portat a efecte la formalització del contracte, en els casos en què s’hagi 
interposat el recurs especial en matèria de contractació a què es refereixen els articles 44 
i següents, sense respectar la suspensió automàtica de l’acte recorregut en els casos en 
què sigui procedent, o la mesura cautelar de suspensió acordada per l’òrgan competent 
per conèixer del recurs especial en matèria de contractació que s’hagi interposat.

f) L’incompliment de les normes establertes per a l’adjudicació dels contractes basats 
en un acord marc formalitzat amb diversos empresaris o dels contractes específics basats 
en un sistema dinàmic d’adquisició en el qual estiguin admesos diversos empresaris, 
sempre que aquest incompliment hagi determinat l’adjudicació del contracte de què es 
tracti a un altre licitador.

g) L’incompliment greu de normes de dret de la Unió Europea en matèria de 
contractació pública que comporti que el contracte no s’hauria hagut d’adjudicar al 
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contractista, declarat pel TJUE en un procediment d’acord amb l’article 260 del Tractat de 
funcionament de la Unió Europea.

Article 40. Causes d’anul·labilitat de dret administratiu.

Són causes d’anul·labilitat de dret administratiu les altres infraccions de l’ordenament 
jurídic i, en especial, les de les regles que conté aquesta Llei, de conformitat amb el que 
estableix l’article 48 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques.

En particular, s’inclouen entre les causes d’anul·labilitat a què es refereix el paràgraf 
anterior, les següents:

a) L’incompliment de les circumstàncies i els requisits que exigeixen els articles 204 
i 205 per a la modificació dels contractes.

b) Totes les disposicions, resolucions, clàusules o actes emanats de qualsevol poder 
adjudicador que atorguin, de manera directa o indirecta, avantatges a les empreses que 
hagin contractat prèviament amb qualsevol Administració.

c) Els encàrrecs que acordin els poders adjudicadors per a l’execució directa de 
prestacions a través de mitjans propis, quan no observin algun dels requisits que 
estableixen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 32, relatius a la condició de mitjà propi.

Article 41. Revisió d’ofici.

1. La revisió d’ofici dels actes preparatoris i dels actes d’adjudicació dels contractes 
s’efectua de conformitat amb el que estableix el capítol I del títol V de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. Als efectes exclusius d’aquesta Llei, tenen la consideració d’actes administratius 
els actes preparatoris i els actes d’adjudicació dels contractes de les entitats del sector 
públic que no siguin administracions públiques, així com els actes preparatoris i els actes 
d’adjudicació dels contractes subvencionats a què es refereix l’article 23 d’aquesta Llei. La 
revisió d’ofici d’aquests actes s’efectua de conformitat amb el que disposa l’apartat anterior.

3. Sense perjudici del que, per a l’àmbit de les comunitats autònomes, estableixin les 
seves normes respectives, que, en tot cas, han d’atribuir aquesta competència a un òrgan 
les resolucions del qual exhaureixin la via administrativa, són competents per declarar la 
nul·litat o lesivitat dels actes a què es refereixen els apartats anteriors l’òrgan de 
contractació, quan es tracti de contractes d’una Administració pública, o el titular del 
departament, òrgan, ens o organisme al qual estigui adscrita l’entitat contractant o al qual 
correspongui la seva tutela, quan aquesta no tingui el caràcter d’Administració pública. En 
aquest últim cas, si l’entitat contractant està vinculada a més d’una Administració, és 
competent l’òrgan corresponent de la que tingui el control o la participació majoritària.

En el supòsit de contractes subvencionats, la competència correspon al titular del 
departament, president o director de l’entitat que hagi atorgat la subvenció, o al qual estigui 
adscrita l’entitat que l’hagi concedit, quan aquesta no tingui el caràcter d’Administració 
pública. En el supòsit de concurrència de subvencions per part de diferents subjectes del 
sector públic, la competència es determina tenint en compte la subvenció de més quantia 
i, a igualtat d’import, tenint en compte la subvenció concedida primerament.

4. Llevat de determinació expressa en contra, la competència per declarar la nul·litat 
o la lesivitat s’entén delegada conjuntament amb la competència per contractar. No obstant 
això, la facultat d’acordar una indemnització per perjudicis en cas de nul·litat no és 
susceptible de delegació, i ha de resoldre sobre aquesta, en tot cas, l’òrgan delegant; a 
aquests efectes, si s’estima pertinent reconèixer una indemnització, s’ha d’elevar 
l’expedient a l’òrgan delegant, el qual, sense necessitat d’avocació prèvia i expressa, ha 
de resoldre el que sigui procedent sobre la declaració de nul·litat de conformitat amb el que 
preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.
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5. En els supòsits de nul·litat i anul·labilitat, i en relació amb la suspensió de 
l’execució dels actes dels òrgans de contractació, cal atenir-se al que disposa l’article 108 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

Article 42. Efectes de la declaració de nul·litat i efectes en supòsits d’anul·labilitat.

1. La declaració de nul·litat dels actes preparatoris del contracte o de l’adjudicació, 
quan sigui ferma, comporta en tot cas la del mateix contracte, que entra en fase de 
liquidació, i les parts s’han de restituir recíprocament les coses que hagin rebut en virtut del 
contracte i, si això no és possible, han de tornar el seu valor. La part que resulti culpable 
ha d’indemnitzar la contrària dels danys i perjudicis que hagi patit.

2. La nul·litat dels actes que no siguin preparatoris només afecta aquests i les seves 
conseqüències.

3. Si la declaració administrativa de nul·litat d’un contracte produeix un greu trastorn 
al servei públic, el mateix acord pot disposar la continuació dels efectes d’aquell i sota les 
seves mateixes clàusules, fins que s’adoptin les mesures urgents per evitar el perjudici.

4. Els efectes que estableixen els apartats anteriors poden ser acordats per la 
sentència que posi fi al recurs contenciós administratiu interposat, amb la declaració prèvia 
de lesivitat, de conformitat amb el que preveu l’article 71 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 43. Causes d’invalidesa de dret civil.

La invalidesa dels contractes per causes reconegudes en el dret civil, quan siguin 
aplicables als contractes a què es refereix l’article 38, se subjecta als requisits i terminis 
d’exercici de les accions establerts a l’ordenament civil, però el procediment per fer-les 
valer, quan el contracte l’hagi subscrit una Administració pública, s’ha de sotmetre al que 
preveuen els articles anteriors per als actes i contractes administratius anul·lables.

CAPÍTOL V

Del recurs especial

Article 44. Recurs especial en matèria de contractació: actes recurribles.

1. Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, els actes i les 
decisions que esmenta l’apartat 2 d’aquest mateix article, quan es refereixin als contractes 
següents que pretenguin concertar les administracions públiques o la resta d’entitats que 
tinguin la condició de poders adjudicadors:

a) Contractes d’obres amb un valor estimat superior a tres milions d’euros, i de 
subministrament i serveis amb un valor estimat superior a cent mil euros.

b) Acords marc i sistemes dinàmics d’adquisició que tinguin per objecte la subscripció 
d’algun dels contractes que tipifica la lletra anterior, així com els contractes basats en 
qualsevol d’ells.

c) Concessions d’obres o de serveis amb un valor estimat que superi els tres milions 
d’euros.

També són recurribles els contractes administratius especials, quan, per les seves 
característiques, no sigui possible fixar-ne el preu de licitació o, en un altre cas, quan el 
seu valor estimat sigui superior al que s’estableix per als contractes de serveis.

Així mateix, són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació els 
contractes subvencionats a què es refereix l’article 23, i els encàrrecs quan, per les seves 
característiques, no sigui possible fixar-ne l’import o, en un altre cas, quan aquest, atesa la 
seva durada total més les pròrrogues, sigui igual o superior al que s’estableix per als 
contractes de serveis.
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2. Poden ser objecte del recurs les actuacions següents:

a) Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les 
condicions que hagin de regir la contractació.

b) Els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests 
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de 
continuar el procediment o produeixin una indefensió o un perjudici irreparable a drets o 
interessos legítims. En tot cas, es considera que concorren les circumstàncies anteriors en 
els actes de la mesa o de l’òrgan de contractació pels quals s’acordi l’admissió o inadmissió 
de candidats o licitadors, o l’admissió o exclusió d’ofertes, incloses les ofertes que siguin 
excloses perquè són anormalment baixes com a conseqüència de l’aplicació de l’article 
149.

c) Els acords d’adjudicació.
d) Les modificacions basades en l’incompliment del que estableixen els articles 204 

i 205 d’aquesta Llei, perquè s’entén que la modificació havia de ser objecte d’una 
adjudicació nova.

e) La formalització d’encàrrecs a mitjans propis en els casos en què aquests no 
compleixin els requisits legals.

f) Els acords de rescat de concessions.

3. Els defectes de tramitació que afectin actes diferents dels que preveu l’apartat 2 
els poden posar de manifest els interessats a l’òrgan al qual correspongui la instrucció de 
l’expedient o a l’òrgan de contractació, als efectes de la seva correcció d’acord amb el dret, 
i sense perjudici que els interessats puguin al·legar les irregularitats que els afectin en 
recórrer l’acte d’adjudicació.

4. No es pot presentar aquest recurs en relació amb els procediments d’adjudicació 
que se segueixin pel tràmit d’emergència.

5. Contra les actuacions que esmenta aquest article com a susceptibles de ser 
impugnades mitjançant el recurs especial, no és procedent la interposició de recursos 
administratius ordinaris.

6. Els actes que es dictin en els procediments d’adjudicació de contractes de les 
administracions públiques que no reuneixin els requisits de l’apartat 1 poden ser objecte 
de recurs de conformitat amb el que disposen la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas d’actuacions dutes a terme per poders adjudicadors que no tinguin la condició 
d’administracions públiques, aquelles s’han d’impugnar en via administrativa de conformitat 
amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, davant el titular del departament, òrgan, ens o organisme al 
qual estigui adscrita l’entitat contractant o al qual correspongui la seva tutela. Si l’entitat 
contractant està vinculada a més d’una Administració, és competent l’òrgan corresponent 
de la que tingui el control o la participació majoritària.

7. La interposició del recurs especial en matèria de contractació té caràcter potestatiu 
i és gratuït per als recurrents.

Article 45. Òrgan competent per a la resolució del recurs en l’Administració General de 
l’Estat.

1. En l’àmbit dels poders adjudicadors del sector públic estatal, el coneixement i la 
resolució dels recursos a què es refereix l’article anterior estan encomanats al Tribunal 
Administratiu Central de Recursos Contractuals, òrgan especialitzat que actua amb plena 
independència funcional en l’exercici de les seves competències. Aquest òrgan està adscrit 
al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i està compost per un president i un mínim de dos 
vocals. Mitjançant un acord del Consell de Ministres, es pot incrementar el nombre de 
vocals que hagin d’integrar el Tribunal quan el volum d’afers sotmesos al seu coneixement 
ho aconselli.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 272  Dijous 9 de novembre de 2017  Secc. I. Pàg. 55

2. Poden ser designats vocals d’aquest Tribunal els funcionaris de carrera de cossos 
i escales als quals s’accedeixi amb un títol de llicenciat o de grau i que hagin exercit la 
seva activitat professional durant un temps superior a deu anys, preferentment en l’àmbit 
del dret administratiu relacionat directament amb la contractació pública.

3. El president del Tribunal ha de ser funcionari de carrera, de cos o escala per a 
l’accés del qual sigui un requisit necessari el títol de llicenciat o grau en dret i haver exercit 
l’activitat professional durant un temps superior a quinze anys, preferentment en l’àmbit del 
dret administratiu relacionat directament amb la contractació pública.

En cas que els vocals o el president siguin designats entre funcionaris de carrera 
inclosos en l’àmbit d’aplicació del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aquests han de 
pertànyer a cossos o escales classificats en el subgrup A1 de l’article 76 de la Llei 
esmentada.

4. La designació del president i els vocals d’aquest Tribunal l’ha de dur a terme el 
Govern a proposta conjunta del ministre d’Hisenda i Funció Pública i del ministre de 
Justícia. Els designats tenen caràcter independent i inamovible i no poden ser remoguts 
dels seus llocs excepte per les causes següents:

a) Per expiració del seu mandat.
b) Per renúncia acceptada pel Govern.
c) Per pèrdua de la nacionalitat espanyola.
d) Per incompliment greu de les seves obligacions.
e) Per condemna mitjançant una sentència ferma a pena privativa de llibertat o 

d’inhabilitació absoluta o especial per a ocupació o càrrec públic per raó de delicte.
f) Per incapacitat sobrevinguda per a l’exercici de la seva funció.

La remoció per les causes que preveuen les lletres c), d), e) i f) anteriors l’ha d’acordar 
el Govern amb un expedient previ.

5. La durada del nomenament efectuat de conformitat amb aquest apartat és de sis 
anys i no es pot prorrogar. Durant el temps en què prestin servei en el Tribunal, tant el 
president com els vocals passen a la situació de serveis especials dins del seu cos 
d’origen.

6. En qualsevol cas, un cop cessat un membre del Tribunal, aquest continua en 
l’exercici de les seves funcions fins que prengui possessió del seu càrrec el que l’hagi de 
substituir.

7. Forma part del Tribunal, amb veu però sense vot, el secretari general d’aquest.
El Tribunal ha de disposar dels serveis administratius necessaris per al seu 

funcionament.
El nomenament del secretari general i el del personal integrant dels serveis 

administratius s’ha de fer en els termes que preveu la legislació reguladora de la funció 
pública.

8. Són aplicables al règim de constitució i funcionament del Tribunal les disposicions 
relatives a òrgans col·legiats que conté la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic.

Article 46. Òrgan competent per a la resolució del recurs en les comunitats autònomes i 
entitats locals.

1. En l’àmbit de les comunitats autònomes, la competència per resoldre els recursos 
és la que estableixen les seves normes respectives, i s’ha de crear un òrgan independent 
el titular del qual, o, en cas que sigui col·legiat, almenys el seu president, tingui 
qualificacions jurídiques i professionals que garanteixin un coneixement adequat de les 
matèries que siguin de la seva competència. El nomenament dels membres d’aquesta 
instància independent i la terminació del seu mandat estan subjectes, pel que fa a l’autoritat 
responsable del seu nomenament, la durada del seu mandat i la seva revocabilitat, a 
condicions que en garanteixin la independència i la inamovibilitat.
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2. Així mateix, les comunitats autònomes poden atribuir la competència per resoldre 
els recursos al Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. A aquest efecte, 
han de subscriure el conveni corresponent amb l’Administració General de l’Estat, en el 
qual s’estipulin les condicions en què la comunitat ha de sufragar les despeses derivades 
d’aquesta assumpció de competències.

3. Les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla poden designar els seus propis òrgans 
independents ajustant-se als requisits que estableix aquest apartat per als òrgans de les 
comunitats autònomes, o bé atribuir la competència al Tribunal Administratiu Central de 
Recursos Contractuals, per a la qual cosa ha de subscriure un conveni en els termes que 
preveu l’apartat anterior.

4. Pel que fa a la contractació en l’àmbit de les corporacions locals, la competència 
per resoldre els recursos és la que estableixen les normes de les comunitats autònomes 
quan aquestes tinguin atribuïda competència normativa i d’execució en matèria de règim 
local i contractació.

En el supòsit que no hi hagi previsió expressa en la legislació autonòmica i sense 
perjudici del que disposa el paràgraf següent, la competència per resoldre els recursos 
correspon al mateix òrgan al qual les comunitats autònomes, en el territori de les quals 
s’integren les corporacions locals, hagin atribuït la competència per resoldre els recursos 
del seu àmbit.

En tot cas, els ajuntaments dels municipis de gran població als quals es refereix l’article 
121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i les diputacions 
provincials poden crear un òrgan especialitzat i funcionalment independent que tingui la 
competència per resoldre els recursos. La seva constitució i el seu funcionament i els 
requisits que han de reunir els seus membres, el seu nomenament, la seva remoció i la 
durada del seu mandat es regeixen pel que estableix la legislació autonòmica o, si no n’hi 
ha, pel que estableix l’article 45 d’aquesta Llei. El ple de la corporació és el competent per 
acordar la seva creació i nomenar i remoure els seus membres. La resta dels ajuntaments 
poden atribuir la competència per resoldre el recurs a l’òrgan creat per la Diputació de la 
província a la qual pertanyin.

5. Pel que fa a la contractació en l’àmbit dels territoris històrics forals, la competència 
per resoldre els recursos pot correspondre als òrgans i tribunals administratius forals de 
recursos contractuals.

Article 47. Recursos contra actes de poders adjudicadors que no siguin Administració 
pública i en relació amb contractes subvencionats.

1. Quan es tracti dels recursos interposats contra actes dels poders adjudicadors que 
no tinguin la consideració d’administracions públiques, la competència ha d’estar atribuïda 
a l’òrgan independent que la tingui respecte de l’Administració a la qual estigui vinculada 
l’entitat autora de l’acte recorregut.

Si l’entitat contractant està vinculada amb més d’una Administració, l’òrgan competent 
per resoldre el recurs és aquell que tingui atribuïda la competència respecte de la qual 
tingui el control o la participació majoritària i, en cas que totes o diverses tinguin una 
participació igual, davant l’òrgan que elegeixi el recurrent entre els que siguin competents 
d’acord amb les normes d’aquest apartat.

2. En els contractes subvencionats la competència correspon a l’òrgan independent 
que exerceixi les seves funcions respecte de l’Administració a la qual estigui adscrit l’ens 
o organisme que hagi atorgat la subvenció, o al qual estigui adscrita l’entitat que l’hagi 
concedit, quan aquesta no tingui el caràcter d’Administració pública. En el supòsit de 
concurrència de subvencions per part de diferents subjectes del sector públic, la 
competència es determina tenint en compte la subvenció de més quantia i, a igualtat 
d’import, a l’òrgan davant el qual el recurrent decideixi interposar el recurs entre els que 
siguin competents d’acord amb les normes d’aquest apartat.
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Article 48. Legitimació.

Pot interposar el recurs especial en matèria de contractació qualsevol persona física o 
jurídica els drets o interessos legítims, individuals o col·lectius, de la qual s’hagin vist 
perjudicats o puguin resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions 
objecte del recurs.

També estan legitimades per interposar aquest recurs, contra els actes susceptibles de 
ser recorreguts, les organitzacions sindicals, quan de les actuacions o decisions recurribles 
se’n pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execució del 
contracte l’empresari incompleixi les obligacions socials o laborals respecte dels 
treballadors que participin en la realització de la prestació. En tot cas, s’entén legitimada 
l’organització empresarial sectorial representativa dels interessos afectats.

Article 49. Sol·licitud de mesures cautelars.

1. Abans d’interposar el recurs especial, les persones legitimades per a això poden 
sol·licitar davant l’òrgan competent per resoldre el recurs l’adopció de mesures cautelars. 
Aquestes mesures han d’anar dirigides a corregir infraccions de procediment o impedir que 
es causin altres perjudicis als interessos afectats, i poden estar incloses, entre aquestes, 
les destinades a suspendre o a fer que se suspengui el procediment d’adjudicació del 
contracte en qüestió o l’execució de qualsevol decisió adoptada pels òrgans de 
contractació.

2. L’òrgan competent per resoldre el recurs ha d’adoptar una decisió en forma 
motivada sobre les mesures cautelars dins dels cinc dies hàbils següents a la presentació 
de l’escrit en què se sol·licitin.

A aquests efectes, l’òrgan que hagi de resoldre, el mateix dia que rebi la petició de la 
mesura cautelar, l’ha de comunicar a l’òrgan de contractació, que disposa d’un termini de 
dos dies hàbils per presentar les al·legacions que consideri oportunes referides a l’adopció 
de les mesures sol·licitades o a les propostes pel mateix òrgan decisori. Si, un cop 
transcorregut aquest termini, no es formulen al·legacions, el procediment continua.

Si abans de dictar resolució s’ha interposat el recurs, l’òrgan competent per resoldre’l 
acumula a aquest la sol·licitud de mesures cautelars.

Contra les resolucions dictades en aquest procediment no es pot interposar cap recurs, 
sense perjudici dels que siguin procedents contra les resolucions que es dictin en el 
procediment principal.

3. Quan de l’adopció de les mesures cautelars es puguin derivar perjudicis de 
qualsevol naturalesa, la resolució pot imposar la constitució de caució o garantia suficient 
per respondre’n, sense que aquelles produeixin efectes fins que la caució o garantia 
esmentada sigui constituïda.

S’ha de determinar per reglament la quantia i forma de la garantia que s’ha de 
constituir, així com els requisits per a la seva devolució, que, en tot cas, han de tenir en 
compte el principi de proporcionalitat i el subjecte i l’objecte afectats.

4. Llevat que l’òrgan competent acordi el contrari, la suspensió del procediment que 
es pugui acordar cautelarment no afecta el termini concedit perquè els interessats 
presentin ofertes o proposicions.

5. Les mesures cautelars que se sol·licitin i acordin abans de la presentació del 
recurs especial en matèria de contractació decauen una vegada transcorri el termini 
establert per a la seva interposició sense que l’interessat l’hagi deduït.

Article 50. Iniciació del procediment i termini.

1. El procediment de recurs s’inicia mitjançant un escrit que s’ha de presentar en el 
termini de quinze dies hàbils. Aquest termini es computa:

a) Quan s’interposi contra l’anunci de licitació, el termini comença a comptar a partir 
de l’endemà de la seva publicació en el perfil de contractant.
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b) Quan el recurs s’interposi contra el contingut dels plecs i altres documents 
contractuals, el còmput s’inicia a partir de l’endemà del dia en què s’hagi publicat en el 
perfil de contractant l’anunci de licitació, sempre que s’hi hagi indicat la manera com els 
interessats hi poden accedir. Quan no es faci aquesta indicació, el termini comença a 
comptar a partir de l’endemà del dia en què s’hagin lliurat a l’interessat o aquest hagi pogut 
accedir al seu contingut a través del perfil de contractant.

En el cas del procediment negociat sense publicitat, el còmput del termini comença 
des de l’endemà de la remissió de la invitació als candidats seleccionats.

En els supòsits en què, de conformitat amb el que estableix l’article 138.2 d’aquesta 
Llei, els plecs no es puguin posar a disposició per mitjans electrònics, el termini es computa 
a partir de l’endemà en què s’hagin lliurat al recurrent.

Amb caràcter general, no s’admet el recurs contra els plecs i documents contractuals 
que hagin de regir una contractació si el recurrent, amb caràcter previ a la seva interposició, 
ha presentat una oferta o sol·licitud de participació en la licitació corresponent, sense 
perjudici del que es preveu per als supòsits de nul·litat de ple dret.

c) Quan s’interposi contra actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació o 
contra un acte resultant de l’aplicació del procediment negociat sense publicitat, el còmput 
s’inicia a partir de l’endemà del dia en què s’hagi tingut coneixement de la possible 
infracció.

d) Quan s’interposi contra l’adjudicació del contracte, el còmput s’inicia a partir de 
l’endemà del dia en què aquesta s’hagi notificat de conformitat amb el que disposa la 
disposició addicional quinzena als candidats o licitadors que hagin estat admesos en el 
procediment.

e) Quan el recurs s’interposi en relació amb alguna modificació basada en 
l’incompliment del que estableixen els articles 204 i 205 d’aquesta Llei, perquè s’entén que 
la modificació hauria hagut de ser objecte d’una adjudicació nova, des de l’endemà del dia 
en què s’hagi publicat en el perfil de contractant.

f) Quan el recurs s’interposi contra un encàrrec a un mitjà propi perquè no compleix 
els requisits que estableix l’article 32 d’aquesta Llei, des de l’endemà del dia en què s’hagi 
publicat en el perfil de contractant.

g) En tots els altres casos, el termini comença a comptar des de l’endemà de la 
notificació efectuada de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quinzena.

2. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, quan el recurs es fonamenti en 
alguna de les causes de nul·litat que preveu l’apartat 2, lletres c), d), e) o f) de l’article 39, 
el termini d’interposició és el següent:

a) Trenta dies a comptar de la publicació de la formalització del contracte en la forma 
que preveu aquesta Llei, incloses les raons justificatives per les quals no s’ha publicat en 
forma legal la convocatòria de la licitació o des de la notificació, als candidats o licitadors 
afectats, dels motius del rebuig de la seva candidatura o de la seva proposició i de les 
característiques de la proposició de l’adjudicatari que van ser determinants de l’adjudicació 
a favor seu.

b) En els casos restants, abans que transcorrin sis mesos a comptar de la 
formalització del contracte.

Article 51. Forma i lloc d’interposició del recurs especial.

1. En l’escrit d’interposició s’ha de fer constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti 
el recurs, els mitjans de prova de què es pretengui valer el recurrent i, si s’escau, les 
mesures de la mateixa naturalesa que les que esmenta l’article 49, l’adopció de les quals 
sol·liciti, i també s’hi ha d’adjuntar:

a) El document que acrediti la representació del compareixent, excepte si figura unit 
a les actuacions d’un altre recurs pendent davant el mateix òrgan; en aquest cas, es pot 
sol·licitar que s’expedeixi una certificació per a la seva unió al procediment.
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b) El document o documents que acreditin la legitimació de l’actor quan la tingui 
perquè li ha transmès un altre per herència o per qualsevol altre títol.

c) La còpia o el trasllat de l’acte exprés que es recorri, o una indicació de l’expedient 
que li hagi pertocat o del butlletí oficial o perfil de contractant en què s’hagi publicat.

d) El document o documents en què fonamenti el seu dret.
e) Una adreça de correu electrònic «habilitada» a la qual enviar, de conformitat amb 

la disposició addicional quinzena, les comunicacions i notificacions.

2. Per esmenar els defectes que puguin afectar l’escrit de recurs, es requereix a 
l’interessat que, en un termini de tres dies hàbils des del següent a la seva notificació, 
repari la falta o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es 
considerarà que desisteix de la seva petició, i queda suspesa la tramitació de l’expedient 
amb els efectes que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. La presentació de documentació esmenada s’ha 
de fer, necessàriament, en el registre de l’òrgan competent per resoldre el recurs.

3. L’escrit d’interposició es pot presentar en els llocs que estableix l’article 16.4 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. Així mateix, es pot presentar en el registre de l’òrgan de contractació o en el de 
l’òrgan competent per resoldre el recurs.

Els escrits presentats en registres diferents dels dos esmentats específicament en el 
paràgraf anterior s’han de comunicar al tribunal de manera immediata i de la forma més 
ràpida possible.

4. L’òrgan competent per resoldre el recurs ha de fer públiques, a través de la seva 
pàgina web, mitjançant una resolució del seu president, les adreces de registre en les 
quals s’ha de fer la presentació dels escrits per entendre-la efectuada davant el mateix 
tribunal.

Article 52. Accés a l’expedient.

1. Si l’interessat vol examinar l’expedient de contractació de manera prèvia a la 
interposició del recurs especial, ho ha de sol·licitar a l’òrgan de contractació, el qual té 
l’obligació de posar-ho de manifest sense perjudici dels límits de confidencialitat que 
estableix la Llei.

2. Els interessats poden fer la sol·licitud d’accés a l’expedient dins del termini 
d’interposició del recurs especial, i l’òrgan de contractació ha de facilitar l’accés en els cinc 
dies hàbils següents a la recepció de la sol·licitud. La presentació d’aquesta sol·licitud no 
paralitza en cap cas el termini per interposar el recurs especial.

3. L’incompliment de les previsions que conté l’apartat 1 anterior no eximeix els 
interessats de l’obligació d’interposar el recurs especial dins del termini legalment establert. 
No obstant això, el recurrent pot al·legar aquest incompliment en el seu recurs; en aquest 
cas, l’òrgan competent per resoldre’l ha de concedir al recurrent l’accés a l’expedient de 
contractació en les seves oficines durant un termini de deu dies, amb caràcter previ al 
tràmit d’al·legacions, perquè completi el seu recurs. En aquest supòsit, ha de concedir un 
termini de dos dies hàbils a l’òrgan de contractació perquè emeti l’informe corresponent i 
cinc dies hàbils a la resta d’interessats perquè efectuïn les al·legacions que considerin 
convenients.

Article 53. Efectes derivats de la interposició del recurs.

Una vegada interposat el recurs, queda en suspens la tramitació del procediment quan 
l’acte recorregut sigui el d’adjudicació, excepte en el cas de contractes basats en un acord 
marc o de contractes específics en el marc d’un sistema dinàmic d’adquisició, sense 
perjudici de les mesures cautelars que en relació amb aquests últims es podrien adoptar 
en virtut del que assenyala l’article 56.3.
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Article 54. Comunicacions i notificacions.

Les comunicacions i l’intercanvi de documentació entre els òrgans competents per 
resoldre els recursos, els òrgans de contractació i els interessats en el procediment s’han 
de fer per mitjans electrònics.

Article 55. Inadmissió.

L’òrgan encarregat de resoldre el recurs, després de la reclamació i l’examen de 
l’expedient administratiu, pot declarar la seva inadmissió quan consti de manera inequívoca 
i manifesta qualsevol dels supòsits següents:

a) La incompetència de l’òrgan per conèixer del recurs.
b) La falta de legitimació del recurrent o d’acreditació de la representació de la 

persona que interposa el recurs en nom d’una altra, mitjançant un poder que sigui suficient 
a aquest efecte.

c) La interposició del recurs contra actes no susceptibles d’impugnació de conformitat 
amb el que disposa l’article 44.

d) La interposició del recurs una vegada finalitzat el termini establert per interposar-lo.

L’òrgan encarregat de resoldre’l, si aprecia que concorre algun d’aquests supòsits, 
sense perjudici del que preveu l’article 51.2, ha de dictar una resolució en què acordi la 
inadmissió del recurs.

Article 56. Tramitació del procediment.

1. El procediment per tramitar els recursos especials en matèria de contractació es 
regeix per les disposicions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, amb les especialitats que recullen els apartats 
següents.

2. Un cop interposat el recurs, l’òrgan competent per resoldre el recurs ho ha de 
notificar el mateix dia a l’òrgan de contractació amb remissió de la còpia de l’escrit 
d’interposició i ha de reclamar l’expedient de contractació a l’entitat, òrgan o servei que 
l’hagi tramitat, que l’ha de remetre dins dels dos dies hàbils següents, acompanyat de 
l’informe corresponent.

Si el recurs s’ha interposat davant l’òrgan de contractació autor de l’acte impugnat, 
aquest l’ha de remetre a l’òrgan competent per resoldre el recurs dins dels dos dies hàbils 
següents a la seva recepció, acompanyat de l’expedient administratiu i de l’informe a què 
es refereix el paràgraf anterior.

3. Sense perjudici del que disposa l’article 52 respecte a l’accés a l’expedient per part 
del recurrent, dins dels cinc dies hàbils següents a la interposició, l’òrgan competent per 
resoldre el recurs l’ha de traslladar a la resta d’interessats, als quals ha de concedir un 
termini de cinc dies hàbils per formular al·legacions, que s’han de presentar necessàriament 
en el registre de l’òrgan competent per resoldre el recurs.

De manera simultània a aquest tràmit, ha de decidir, en el termini de cinc dies hàbils, 
sobre les mesures cautelars, si se n’ha sol·licitat l’adopció d’alguna en l’escrit d’interposició 
del recurs o s’ha procedit a l’acumulació, en cas que la sol·licitud d’aquestes mesures 
s’hagi fet amb anterioritat a la presentació del recurs.

Així mateix, en aquest termini, ha de resoldre, si s’escau, sobre si és procedent o no el 
manteniment de la suspensió automàtica que preveu l’article 53, la qual s’entén vigent 
mentre no es dicti una resolució expressa que n’acordi l’aixecament. Si les mesures 
cautelars s’han sol·licitat després de la interposició del recurs, l’òrgan competent ha de 
resoldre sobre aquestes en els termes que preveu el paràgraf anterior sense suspendre el 
procediment principal.

En tot cas, les mesures cautelars les pot acordar d’ofici l’òrgan competent en qualsevol 
fase del procediment, i sobre això ha de donar audiència a l’òrgan de contractació autor de 
l’acte impugnat, per un termini de dos dies.
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4. Els fets rellevants per a la decisió del recurs es poden acreditar per qualsevol mitjà 
de prova admissible en dret. Quan els interessats ho sol·licitin o l’òrgan encarregat de la 
resolució del recurs no consideri certs els fets que al·leguen els interessats, o la naturalesa 
del procediment ho exigeix, es pot acordar l’obertura del període de prova durant un termini 
de deu dies hàbils, a fi que es puguin practicar totes les que consideri pertinents.

L’òrgan competent per resoldre el recurs pot rebutjar les proves proposades pels 
interessats quan siguin manifestament improcedents o innecessàries, mitjançant una 
resolució motivada.

La pràctica de les proves s’ha d’anunciar amb antelació suficient als interessats.
5. L’òrgan competent per resoldre el recurs ha de garantir, en tot cas, la confidencialitat 

i el dret a la protecció dels secrets comercials en relació amb la informació continguda en 
l’expedient de contractació, sense perjudici que pugui conèixer i prendre en consideració 
la informació esmentada a l’hora de resoldre. Correspon a l’òrgan esmentat resoldre sobre 
com garantir la confidencialitat i el secret de la informació que figuri a l’expedient de 
contractació, sense que, per això, resultin perjudicats els drets dels altres interessats a la 
protecció jurídica efectiva i al dret de defensa en el procediment.

Article 57. Resolució del recurs especial.

1. Una vegada rebudes les al·legacions dels interessats, o transcorregut el termini 
assenyalat per formular-les, i el de la prova, si s’escau, l’òrgan competent ha de resoldre 
el recurs dins dels cinc dies hàbils següents, i a continuació ha de notificar la resolució a 
tots els interessats.

2. La resolució del recurs ha d’estimar en tot o en part o desestimar les pretensions 
formulades o declarar-ne la inadmissió, i ha de decidir motivadament totes les qüestions 
que s’hagin plantejat. En tot cas, la resolució ha de ser congruent amb la petició i, si és 
procedent, s’ha de pronunciar sobre l’anul·lació de les decisions no conformes a dret 
adoptades durant el procediment d’adjudicació, inclosa la supressió de les característiques 
tècniques, econòmiques o financeres discriminatòries que contenen l’anunci de licitació, 
l’anunci indicatiu, els plecs, les condicions reguladores del contracte o qualsevol altre 
document relacionat amb la licitació o adjudicació, així com, si escau, sobre la retroacció 
d’actuacions. En tot cas, l’estimació del recurs que comporti anul·lació de clàusules o 
condicions dels plecs o documentació contractual de naturalesa anàloga determina 
l’anul·lació dels actes de l’expedient de contractació relacionats amb la seva aprovació.

3. La resolució ha d’acordar l’aixecament de la suspensió de l’acte d’adjudicació si en 
el moment de dictar-la continua suspès, així com de la resta de mesures cautelars que 
s’hagin acordat i la devolució de les garanties la constitució de les quals s’hagi exigit per a 
la seva efectivitat, si és procedent.

4. En cas d’estimació total o parcial del recurs, l’òrgan de contractació ha de donar 
coneixement a l’òrgan que hagi dictat la resolució, de les actuacions adoptades per 
complir-la.

5. Si, un cop transcorreguts dos mesos comptats des del següent a la interposició del 
recurs, no s’ha notificat la seva resolució, l’interessat el pot considerar desestimat a l’efecte 
d’interposar un recurs contenciós administratiu.

Article 58. Indemnitzacions i multes.

1. L’òrgan competent per resoldre el recurs, a sol·licitud de l’interessat, pot imposar 
a l’entitat contractant l’obligació d’indemnitzar la persona interessada pels danys i perjudicis 
que li hagi pogut ocasionar la infracció legal que hagi donat lloc al recurs, rescabalant-la, 
com a mínim, de les despeses ocasionades per la preparació de l’oferta o la participació 
en el procediment de contractació. La quantia de la indemnització s’ha de fixar tenint en 
compte en la mesura que sigui possible els criteris que estableix el capítol IV del títol 
preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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2. L’òrgan competent, en cas que apreciï temeritat o mala fe en la interposició del 
recurs o en la sol·licitud de mesures cautelars, pot acordar la imposició d’una multa al seu 
responsable.

L’import de la multa ha de ser de 1.000 a 30.000 euros, i la seva quantia s’ha de 
determinar en funció de la mala fe apreciada i el perjudici ocasionat a l’òrgan de 
contractació i als licitadors restants, així com del càlcul dels beneficis obtinguts.

L’import de la multa imposada s’ha d’ingressar en tot cas en el Tresor Públic.
Les quanties que indica aquest apartat es poden actualitzar per mitjà d’una ordre del 

ministre d’Hisenda i Funció Pública.

Article 59. Efectes de la resolució del recurs especial.

1. Contra la resolució dictada en aquest procediment només es pot interposar un 
recurs contenciós administratiu de conformitat amb el que disposen l’article 10, lletres k) i 
l) de l’apartat 1, i l’article 11, lletra f) del seu apartat 1, de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

2. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, la resolució és directament 
executiva.

3. No és procedent la revisió d’ofici de la resolució ni de cap dels actes dictats pels 
òrgans competents per resoldre el recurs. Tampoc no estan subjectes a fiscalització pels 
òrgans de control intern de les administracions a què cadascun estigui adscrit.

Els òrgans competents per resoldre el recurs poden rectificar en qualsevol moment, 
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els 
seus actes, inclosa la resolució del recurs.

Article 60. Emplaçament de les parts davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

1. Quan s’interposi un recurs contenciós administratiu contra una resolució de l’òrgan 
competent per resoldre el recurs, aquest, una vegada rebuda la diligència del tribunal 
jurisdiccional en què reclama l’expedient administratiu, ha d’emplaçar l’òrgan de 
contractació autor de l’acte que hagi estat objecte del recurs i a la resta de compareguts 
en el procediment perquè compareguin davant la sala corresponent.

2. L’emplaçament indicat al paràgraf anterior s’ha de fer en la forma que preveu 
l’article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

TÍTOL II

Parts en el contracte

CAPÍTOL I

Òrgan de contractació

Article 61. Competència per contractar.

1. La representació de les entitats del sector públic en matèria contractual correspon 
als òrgans de contractació, unipersonals o col·legiats, que, en virtut d’una norma legal o 
reglamentària o una disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de subscriure 
contractes en el seu nom.

2. Els òrgans de contractació poden delegar o desconcentrar les seves competències 
i facultats en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats aplicables en 
cada cas per a la delegació o desconcentració de competències, en cas que es tracti 
d’òrgans administratius, o per a l’atorgament de poders, quan es tracti d’òrgans societaris 
o d’una fundació.


