
El Recurs especial en matèria de 

contractació



Que veurem avui?

 Introducció prèvia, règim invalidesa contractes i causes 

 Analitzarem el recurs especial en detall

 En vermell les novetats

 Que, qui, com, quan

 Que fer i molt important i útil, que no fer

 Eines i recursos per estar alerta
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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)

Per il·legalitat de les clàusules (sentència del País Basc admeten 

il·legalitat de clàusula laboral)
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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:

 Publicació correcta al perfil de contractant o DOUE

 No respectar termini per formalitzar i privar al licitador d’interposar recurs i que 
a més hi hagi infracció del procediment

 Formalitzar contracte havent interposat recurs especial

 Incomplir les normes per adjudicar contractes basats d’acord marc o de 
sistemes dinàmics i s’hagi adjudicat a un altre licitador diferent del que 
interposa el recurs

 Incompliment greu de normes de dret europeu de C.P.
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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:

 Incompliment de circumstàncies i requisits per modificar el contracte

 Totes les disposicions, resolucions o actes que atorguin directa o 

indirectament avantatges a empreses que hagin contractat amb anterioritat 

amb les Administracions

 Encàrrecs de poders adjudicadors que no respecten els requisits establerts als 

apartats 2, 3 i 4 d’article 32
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Algunes de les novetats del Recurs especial

 Ampliació dels actes objecte de recurs: 

 Els actes de tràmit que compleixin els requisits de la Llei (44.2)

 Les modificacions contractuals

 Els encàrrecs a mitjans propis

 Els acords de rescat de les concessions

 Disminueixen les quanties objecte de recurs. Llindars per sota dels harmonitzats

 Ja no cal anunciar prèviament a l’òrgan de contractació que s’ha interposat el 
recurs

 Desaparició de la qüestió de nul·litat (art 37 d'antic TRLCSP, supòsits especials de 
nul·litat)
 Ara els supòsits de nul·litat queden recollits tots en un sol article, (39)

 Queden com a causes incloses en l’objecte del Recurs Especial
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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

 Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments 
especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal 
Administratiu Central de Recursos Contractuals.

 http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/contractacio-publica/tribunal-catala-de-contractes-del-sector-public/el-
tribunal/normativa/

 NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ DEL TRIBUNAL 

 DECRET 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic i s’aprova la seva organització i el seu funcionament.

 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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http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/contractacio-publica/tribunal-catala-de-contractes-del-sector-public/el-tribunal/normativa/
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/contractacio-publica/tribunal-catala-de-contractes-del-sector-public/el-tribunal/adreca-i-telefon/


De quin tipus de recurs parlem?  Art. 44 a 60

 És un recurs especial (RE)

 És potestatiu, s’havia contemplat que fos preceptiu (45.7)

 És Gratuït, per a qui l’interposa. (44.7)

 Interposar el recurs especial, exclou la interposició d’altres recursos 

administratius 
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• S’interposa i un cop resolt, Recurs Contenciós Administratiu (RCA)
• No interposar-lo i directament RCA

• Si per alguna raó, s’interposa contra un acte susceptible de RE, ja 
no es pot interposar el RE

• Si que es poden interposar recursos administratius contra els 
actes no susceptibles de RE.



Quins contractes són objecte de recurs?  Art. 44 

 Serveis i subministraments amb VEC > 100.000€ i Obres de VEC > 3.000.000€, 

s’amplia, abans en general Harmonitzats.

 Acords Marc i Sistemes dinàmics amb VEC anterior, i els basats corresponents.

 Concessions d’obres i serveis de VEC > 3.000.000€

 Administratius especials de VEC > 100.000€, o quan no es pugui fixar preu de 

licitació.

 Contractes subvencionats i encàrrecs d’import > 100.000€, o quan no es pugui 

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

S’amplien els supòsits i es redueixen llindars

Contractes d’entitats Sector Públic, no poder 
adjudicador, no hi cap recurs especial



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.

 Acords d’adjudicació

 Modificacions previstes a la Llei (204 i 205) per entendre que correspondria una 

nova adjudicació

 Encàrrecs a mitjans propis si s’entén que no compleixen requisits legals

 Acords de rescat de concessions  ???
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• Suposadament perquè es preveu tornar municipalitzar molts serveis
• Caldrà justificar molt bé l’increment de l’eficiència amb l’actuació
• Acompanyar de bons estudis econòmic financers del rescat



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.

 STJUE de 5 d’abril de 2017 (C-391/15)
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• Però sí contra l’elecció d’aquesta tramitació i les seves causes. 

No ho trobareu a la Llei, jurisprudència dels TRC

• No cal un acte per interposar un recurs, es pot interposar contra una 
actuació. 

• No cal que sigui acte tràmit qualificat, una empresa pot recórrer 
l’admissió d’un altre

• Per tant, jurisprudència UE, deixa un marge més ampli



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

 Organitzacions empresarials. La sectorial representativa dels interessos 

afectats
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• Compte, definir qui executa el contracte. Cas amb sentència, 
demanar enginyers i ho podien fer també els arquitectes 

• Actualment recursos d’una organització de CETs, que considera 
que s’exclou als CET que no reinverteixen guanys. Desestimats



Que són les mesures cautelars?  Art. 49 

 Què són? Mesures destinades a impedir que es causin perjudicis als 

interessos afectats i poden comportar que se suspengui el procediment o les 

decisions de l’òrgan de contractació.

 Qui, quan, a qui? Les persones legitimades per interposar el recurs, amb 

caràcter previ al recurs poden sol·licitar al Tribunal que adopti mesures 

cautelars.

 Com? Directament al Tribunal. El mateix dia el Tribunal ho comunica a l'òrgan 

que disposa de 2 dies per fer al·legacions. El Tribunal, en 5 dies des de la 

petició ha de resoldre l’adopció o no.

 No es pot interposar recurs davant d’aquesta resolució. Si hi ha suspensió, no 

afecta el termini de presentació d’ofertes, a no ser que el Tribunal acordi el 

contrari
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Que són les mesures cautelars?  Art. 49 

 El Tribunal pot acordar imposar les mesures o rebutjar-les

 Si abans de decidir sobre l'aplicació de les mesures, s’interposa recurs 

especial, el Tribunal acumula les dues peticions i les resol conjuntament.

 Si pel fet d’aplicar les mesures es pot derivar algun perjudici, la resolució de 

les mesures pot incloure que el recurrent constitueixi una garantia per 

respondre’n. No s’apliquen les mesures si no s’ha constituït la garantia. Les 

garanties es regulen per Reglament (26, 27 i 37 del Decret del Tribunal)

 Si finalment no es presenta el recurs especial, les mesures cautelars 

adoptades decauen
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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.

 S’adjunta:

 Tres dies hàbils per esmenar defectes, a partir endemà notificació i cal aportar 

la documentació en el registre del Tribunal. 
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• Acreditació de representació del compareixent. Excepció si ja ha 
presentat altre recurs pendent al mateix òrgan

• Acreditació de la legitimació
• Respecte l’acte exprés que es recorre, aportar còpia, identificació,  

indicació expedient o identificació del mitjà publicat
• Documents de fonament del dret
• Adreça de correu electrònic habilitada per ser comunicat i notificat

• Això afectarà a terminis i còmputs, en tot el procediment

Desapareix l’anunci previ a l’òrgan de contractació



On s’interposa el recurs?  Art. 51 

 En el registre de l’òrgan de contractació

 En el registre de l’òrgan competent per resoldre el recurs, que haurà de 

publicar en la seva web, on són les direccions de registre

 En els llocs que preveu la Llei 39/2015 de procediment administratiu (registres 

electrònics d'Administracions, ambaixades, consolats, correus, etc.)
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• Comunicar al Tribunal de manera immediata i de la forma més 
ràpida possible

• Caldrà actualitzar redactat de plecs on s’indica on interposar 
recurs

Ara es manté, abans només es podia en:

Ara també es pot



Terminis per interposar el recurs?  Art. 50 

 Contra anunci de licitació, a partir endemà de publicar al perfil

 Contra plecs i altres documents contractuals

 En procediment negociat sense publicitat, a partir de l’endemà de remetre la 

invitació als candidats
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• A partir d’endemà de publicar al perfil, si s’ha indicat com hi poden 
accedir

• Si no s’indica com accedir, a partir d’endemà que es lliurin a 
interessat o que aquest accedeixi.

• Si no es pot accedir als plecs per mitjans electrònics, a partir 
endemà que es lliurin a l’interessat

• 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

• Les empreses presenten primer el recurs i després l’oferta

 Si és contra actes tràmit de l’adjudicació o actes del procediment negociat 

sense publicitat

 Si és contra l'adjudicació

• A comptar des d’endemà que es té coneixement de la possible infracció

• A partir d’endemà de la notificació electrònica als licitadors o candidats 
admesos  (DA 15ª) (compareixença electrònica)

• Si l’acte de notificació es publica al perfil, des de data tramesa 
o avis de notificació

• Si no, des de recepció notificació per interessat
• Les notificacions del Tribunal, no cal publicar al perfil i 

compten des de data tramesa



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

 Contra encàrrecs a mitjans propis, si no compleixen els requisits

 Còmput de termini especial:

• 15 dies des de publicació al perfil

• Noves causes de nul·litat de ple dret (39.2 c,d,e,f) (antiga qüestió de 
nul·litat, ara objecte del recurs especial)

• 30 dies si hi ha publicació o coneixement públic de l’acte
• 6 mesos, resta de casos



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)

 En el cas de basats en acord marc o sistemes dinàmics d’adquisició, no se 

suspèn la tramitació, però es poden adoptar mesures cautelars

 Totes les comunicacions i lliurament de documentació entre Tribunal, òrgan de 

contractació i interessats es farà per mitjans electrònics. (54)



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)

 Interessats sol·liciten dins del termini d'interposició, no es paralitza termini i  

òrgans han de facilitar accés en 5 dies hàbils

 Si no es dóna accés, el recurs s’ha de presentar en termini. Si s’al·lega 

incompliment d’accés en el recurs, Tribunal ha de donar accés en 10 dies a 

expedient per completar al·legacions. 2 dies als òrgans per informe i 5 dies a 

resta interessats per al·legacions.

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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 Només en els supòsits de l’article 55 i a més han d’estar molt clars i no induir a 

errors

 En aquests casos es dicta resolució d’inadmissió, a no ser que sigui un supòsit 

d’esmena de documentació (51.2).

Un article dedicat en exclusiu a la inadmissió (abans regulat al Decret tribunal)

• No ser competència del Tribunal de Recursos
• Faltar la legitimació o l’acreditació per interposar el recurs
• Que l’acte contra el qual s’interposa, no sigui susceptible de recurs 

especial
• Interposar el recurs fora de termini



Com es tramita el procediment del recurs? (I) Art. 56 
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 Inici diferent en funció del lloc on s’interposa el recurs:

 El Tribunal trasllada expedient a interessats en 5 dies hàbils i aquests disposen 

de 5 dies hàbils per formular al·legacions al registre del Tribunal

Norma general, Llei 39/2015 i amb especialitats de la Llei de Contractes

• Si és en registre del Tribunal, el mateix dia es notifica a l’òrgan de 
contractació i es reclama l’expedient que ha de lliurar en dos dies 
acompanyat de l’informe corresponent (molt important, serà tota la 
defensa possible, molt motivat)

• Si és en registre d’òrgan de contractació, remetre al Tribunal en dos 
dies l’expedient i l’informe 

• Si es en altres registres de la Llei 39/2015, cal comunicar al Tribunal 
immediatament i de forma ràpida



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

 Període de prova. D’ofici o a petició dels interessats es pot obrir un període de 

prova de 10 dies. Es rebutjaran les que no procedeixin.

 El Tribunal garantirà la confidencialitat i el secret comercial continguda en 

l’expedient. Ell mateix decidirà per quines mitjans ho fa

• 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

 De forma congruent amb les peticions i de forma motivada, la resolució del recurs pot:

 A més pot anul·lar decisions del procediment si no són conformes a dret incloent suprimir 
característiques tècniques, econòmiques o financeres, plecs, o qualsevol document relacionat 
amb el procediment d’adjudicació i retrotreure les actuacions. Anular clàusules o condicions 
del plecs determinar anular també els actes relacionats.

 També comportarà aixecament mesures cautelars, aixecament de suspensió i devolució de 
garanties si escauen

 El Tribunal garantirà la confidencialitat i el secret comercial continguda en l’expedient. Ell 
mateix decidirà per quines mitjans ho fa

 Si en dos mesos des que s’interposa el recurs, el Tribunal no el resol, l’interessat el pot 
considerar desestimat i interposar RCA

• Estimar el recurs de forma parcial o total
• Desestimar-lo
• Inadmetre’l



Efectes econòmics del recurs?  Art. 58 
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 Per l’òrgan de contractació:

Si ho sol·licita l’interessat, es pot indemnitzar pels danys i perjudicis ocasionats per la 

infracció que ha motivat el recurs, i almenys amb els costos de participar a la licitació. 

Es determina segons les normes del procediment de responsabilitat patrimonial.

 Pel recurrent:

Si el Tribunal aprecia mala fe o temeritat en interposar el recurs, pot imposar una multa 

entre 1.000 i 30.000 euros. Es calcula en funció de la mala fe apreciada, el perjudici 

ocasionat a l'òrgan de contractació i a la resta de licitadors i també sobre el càlcul dels 

beneficis obtinguts

Pot tenir efectes econòmics tan per l'òrgan de contractació com pel 
recurrent

• Atenció, per si cal imposar la multa, és fonamental el 
contingut de l’informe de l’òrgan

• Compte, en ocasions les empreses que presten el servei 
interposen recurs davant una nova licitació per seguir-lo 
prestant en tant no es resol. Per evitar-ho, indicar a 
l’informe.



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)

 L'òrgan de contractació publicarà al perfil de contractant per a cada 

procediment, la interposició del recurs, la suspensió si escau i la resolució (DA 

3 del Decret)

 L'òrgan de contractació ha de comunicar al Tribunal les actuacions que ha 

adoptat per complir la resolució (57)

 La resolució només es pot recórrer al Tribunal Contenciós Administratiu

 La resolució és directament executiva, no està subjecte a fiscalització i no 

procedeix la revisió d’ofici

 El Tribunal pot rectificar el seus errors materials inclosos els de la resolució.

 Incident d’execució: Els recurrents, si no estan d’acord en com s’executa la 

resolució, poden plantejar-ho al Tribunal. Aquest ho comunica a interessats en 

10 dies, perquè puguin al·legar i ha de resoldre-ho en 5 dies. 



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

 El Tribunal rep la diligència del Jutjat i emplaça a l’òrgan de contractació i a la 
resta d’interessats perquè compareguin a la sala que correspongui.

 L’emplaçament es fa d’acord amb la Llei 29/1988 de la JCA



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

 A les Comunitats Autònomes. Han de crear els propis Tribunals i si no, establir un 
conveni perquè se n’ocupi el Central de l’Estat.

 A l’Administració local, el que estableixin les normes de la Comunitat Autònoma. Si 
no n’hi ha, al que tingui la competència en la CA.

 Ajuntaments de gran població i Diputacions, poden crear Tribunals propis. Regulat 
per normes de creació de la CA o en el seu defecte per article 45. El crearà i 
nomenarà el Ple. La resta d’Ajuntaments poden atribuir la competència a l'òrgan 
creat per la Diputació de la seva Província.

 Deure de coordinació entre els diferents òrgans de resolució del Recurs Especial

• Article vigent, però interposat Recurs al Tribunal 
Constitucional pel Tribunal d’Aragó. Caldrà veure com es 
resol



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/

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-/

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/#/

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/noticies_d_interes/arxiu_de_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-/

mailto:albert.olives@gencat.cat

