
El Recurs especial en matèria de 
contractació

Apunt previ: regim d’invalidesa dels contractes

Causes de Dret Civil

Causes de Dret Administratiu

 Causes de Nul·litat (39)

 Causes d’anul·labilitat (40)
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Causes de nul·litat (39)

 Falta de capacitat d’obrar, solvència o classificació empresarial

 Insuficiència de crèdit

Incorporació de les causes que eren objecte de la qüestió de nul·litat:
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Causes d’anul·labilitat (40)

 Altres infraccions de l’ordenament jurídic i les regulades a l’article 48 de Llei 
39/2015

S’afegeixen com a causes d’anul·labilitat:
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Algunes de les novetats del Recurs especial

 Ampliació dels actes objecte de recurs: 
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On està regulat?  

 NORMATIVA PRINCIPAL

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, articles 44 a 60

 NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ DEL TRIBUNAL 

 http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/contractacio-publica/tribunal-catala-de-contractes-del-sector-public/el-
tribunal/adreca-i-telefon/
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De quin tipus de recurs parlem?  Art. 44 a 60

 És un recurs especial (RE)
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Quins contractes són objecte de recurs?  Art. 44 

8

Contractes d’Administracions públiques i de Poders adjudicadors No A. P.

S’amplien els supòsits i es redueixen llindars



Quines actuacions són objecte de recurs (I)?  Art. 44 

 Anuncis de licitació, plecs i documents contractuals que estableixin condicions 
del contracte.

 Actes tràmit qualificats (decidir directe o indirectament, stop al procediment, 
indefensió o perjudici irreparable). Sempre en actes de la mesa o òrgan 
contractació que acordi admetre o excloure candidats o licitadors i admetre o 
excloure ofertes, inclús les temeràries.
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Quines actuacions són objecte de recurs (II)?  Art. 44 

 No es pot contra procediments tramitats per emergència.

 Desistiment dels procediments, per entendre que posa fi al procediment i 
equiparar-ho a una resolució d’adjudicació.
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Qui pot interposar el recurs?  Art. 48 

 Persones físiques o jurídiques amb drets o interessos legítims, individuals i 
col·lectius que es vegin perjudicats o afectats de manera directa o indirecta per 
les decisions que poden ser objecte de recurs.

 Organitzacions Sindicals. Si en executar el contracte s’incompleixen 
obligacions socials o laborals dels treballadors per part dels empresaris
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Que són les mesures cautelars?  Art. 49 

 Què són? Mesures destinades a impedir que es causin pejudicis als interessos 
afectats i poden comportar que se suspengui el procediment o les decisions de 
l’òrgan de contractació.
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Que són les mesures cautelars?  Art. 49 

 El Tribunal pot acordar imposar les mesures o rebutjar-les
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Com s’interposa el recurs?  Art. 51 

 S'inicia amb l’escrit d’interposició, que conté: identificació de l’acte recorregut, 
motiu recurs, mitjans de prova, mesures cautelars sol·licitades.
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Desapareix l’anunci previ a l’òrgan de contractació



On s’interposa el recurs?  Art. 51 
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Ara es manté, abans només es podia en:

Terminis per interposar el recurs?  Art. 50 
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• Amb caràcter general: 15 dies hàbils comptats en funció de l’acte
• Des de la publicació al perfil de contractant o notificació electrònica



Terminis per interposar el recurs?  Art. 50 
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Si el recurrent ha presentat oferta o sol∙licitud de participació, en general, 
no s’admet el recurs contra plecs i documents, excepte supòsits de 
nul∙litat de ple dret

Terminis per interposar el recurs?  Art. 50 
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 Contra modificacions contractuals, si s’incompleix les seves causes i 
procediment, per entendre que s’hauria d’haver fet una nova adjudicació



Quins efectes té la interposició del recurs?  Art. 53 
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 Si es recorre l’adjudicació, queda en suspens la tramitació (tenir en compte 
això per programar la licitació)

Cal facilitar l’accés a l’expedient?  Art. 52 
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 Recurrent ho sol·licita a l’òrgan i s’ha de donar accés respectant 
confidencialitat (resolucions de GAIP, si es denega s’ha de motivar el perquè i 
no pot ser només raons de confidencialitat, motivar la raó de confidencialitat)

Article 16 del Reial decret 814/2015, reglament del recurs i Tribunal 



Sempre s’ha d’admetre el recurs?  Art. 55 
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Un article dedicat en exclusiu a la inadmissió (abans regulat al Decret tribunal)

Com es tramita el procediment del recurs? (I) Art. 56 
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Norma general, Llei 39/2015 i amb especialitats de la Llei de Contractes



Com es tramita el procediment del recurs? (II) Art. 56 
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 Simultàniament en aquest 5 dies, el Tribunal decideix sobre:

• Si manté la suspensió automàtica, si escau, que es manté vigent 
automàticament

• Si accepta mesures cautelars sol∙licitades
• Si adopta d’ofici mesures cautelars, donant audiència en 2 dies a 

l’òrgan de contractació

Com es resol el recurs? Art. 57 
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 Un cop feta la tramitació, en 5 dies hàbils i notificar a tots els interessats



Efectes econòmics del recurs?  Art. 58 
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Pot tenir efectes econòmics tan per l'òrgan de contractació com pel 
recurrent

Que cal fer un cop resolt el recurs?  Art. 57 i 59 
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 L’òrgan de contractació, pot demanar aclariments o rectificació si creu que 
conté errors materials i té 3 dies hàbils per fer-ho al Registre del Tribunal. El 
Tribunal ha de respondre al dia següent. (32 del Decret)



Es pot recórrer la resolució?  Art. 59 i 60
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 La resolució només es pot recórrer al Tribunal Contenciós Administratiu. No hi 
cap altre recurs administratiu

Òrgans competents per resoldre el recurs? 45 i 46
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 A l’Administració General de l’Estat, el Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales



Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
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http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits‐dactuacio/contractacio‐
publica/tribunal‐catala‐de‐contractes‐del‐sector‐public/

Direcció General de Contractació Pública
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http://exteriors.gencat.cat
/ca/ambits‐
dactuacio/contractacio‐
publica/direccio‐general‐
de‐contractacio‐publica‐/



Direcció General de Contractació Pública
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Recull de Resolucions del TCCSP, de la STJCCA
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http://economia.gencat.c
at/ca/70_ambits_actuaci
o/contractacio_publica/j
unta_consultiva_de_cont
ractacio_administrativa/n
oticies_d_interes/arxiu_d
e_noticies_i_cercador/#/



Moltes gràcies per l’atenció

Dades de contacte

Correu electrònic: albert.olives@gencat.cat

Telèfon: 93 781 98 30

Web: http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/contractacio-
publica/direccio-general-de-contractacio-publica-/


