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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
10304 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.

La Llei 34/2010, de 5 d’agost, com a conseqüència de la necessitat d’incorporar a la 
nostra legislació el contingut de les directives de recursos en la redacció feta per la 
Directiva 2007/66/CE del Consell i el Parlament Europeu, d’11 de desembre de 2007, va 
introduir modificacions a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i 
a la 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments d’adjudicació en els sectors de l’aigua, 
l’energia, els transports, i els serveis postals. Entre aquestes té una rellevància especial la 
creació del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals així com la possibilitat 
reconeguda a les comunitats autònomes de crear òrgans anàlegs, a tots els quals 
s’atribueix la competència per conèixer i resoldre en el seu àmbit respectiu els recursos, 
les reclamacions i les qüestions de nul·litat que totes dues lleis regulen.

El temps de funcionament dels òrgans esmentats, així com dels procediments de 
recurs o reclamació, ha aportat una experiència respecte a la seva aplicació i a la manera 
més adequada per resoldre els problemes que en sorgeixin, que interessa que reculli una 
norma reglamentària.

El propòsit d’aquesta disposició és, precisament, a la llum d’aquesta experiència, dotar 
aquests òrgans i els qui hi hagin d’acudir en l’exercici de la defensa dels seus interessos o 
drets de normes d’actuació precises i concretes.

Com a conseqüència d’això s’incorporen noves disposicions sobre la composició del 
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals i es deixa per a les comunitats 
autònomes, a través de les normes pertinents, el desplegament de les que hagin de regir 
el funcionament dels òrgans creats en el seu àmbit.

En el que correspon al Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals es 
regula la Secretaria General com a òrgan d’assistència, en el seu doble vessant de 
tramitació dels procediments i de direcció de l’oficina del Tribunal, i els convenis a 
subscriure amb les comunitats autònomes per a l’assumpció de competència respecte 
d’aquestes.

Pel que fa al procediment de recurs, són objecte de regulació en termes més detallats 
que els que estableix la Llei la majoria dels seus tràmits, i cal destacar la sol·licitud de 
mesures provisionals i, en especial, la possible exigència de garanties per respondre dels 
danys que puguin derivar de la seva adopció per a l’òrgan de contractació o per a la resta 
de licitadors, causes d’inadmissió, el còmput dels terminis per a la interposició del recurs 
segons l’acte que sigui objecte d’aquest, la pràctica de la prova o les sancions per 
interposició del recurs amb mala fe o temeritat.

És necessària una menció especial a la regulació que es fa de la possibilitat d’acordar 
la indemnització de danys i perjudicis, de manera que es permet que a través d’aquesta 
via es pugui establir la corresponent compensació econòmica a les parts per les costes en 
què hagin hagut d’incórrer com a conseqüència de la interposició del recurs.

Així mateix, a través d’aquest Reglament es pretén la regulació del marc general de 
l’establiment de l’obligatorietat de l’ús de mitjans electrònics en les relacions amb el 
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. I això en aplicació del que preveu 
la disposició addicional setzena pel que fa a la disposició final quarta del text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, que preveu l’ús de mitjans electrònics en la contractació administrativa, i la 
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
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Precisament aquesta última permet establir reglamentàriament l’obligació per a 
determinades persones i entitats de relacionar-se amb l’Administració només a través de 
mitjans electrònics. Previsió que ha estat objecte d’una àmplia regulació en el Reial 
decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, 
de 22 de juny, que disposa a l’article 32 que l’obligatorietat esmentada es pot establir per 
ordre ministerial.

Malgrat la possibilitat d’efectuar aquesta regulació per ordre ministerial, es considera 
convenient incloure en aquest Reglament les normes de més entitat jurídica per tal de 
preservar la necessària unitat del text que reguli el procediment. Amb això es contribueix, 
a més, a salvaguardar de la millor manera possible la garantia del dret de defensa dels 
recurrents.

Respecte a les notificacions que ha de practicar el Tribunal Administratiu Central de 
Recursos Contractuals, s’ha optat pel sistema d’adreça electrònica habilitada que regula 
l’Ordre PRE/878/2010, de 5 d’abril, pel qual s’estableix el règim del sistema esmentat que 
preveu l’article 38.2 del Reial decret 1671/2009. D’aquesta manera, tots els que estan 
obligats per aquest Reial decret a ser notificats per via electrònica saben que a l’adreça 
electrònica que ja tenen habilitada per rebre comunicacions i notificacions administratives 
rebran a partir d’ara les que se’ls enviïn com a conseqüència de la interposició d’un recurs, 
una reclamació o una qüestió de nul·litat.

En aquest sentit s’ha tingut en compte que l’Agència Estatal d’Administració Tributària, 
en aplicació del que disposa el Reial decret 1363/2010, de 29 d’octubre, ha incorporat ja, 
de manera obligatòria i amb una notificació individualitzada prèvia, totes les societats 
anònimes i de responsabilitat limitada al sistema d’«Adreça Electrònica Habilitada», per la 
qual cosa està garantit que totes accedeixin a la bústia electrònica habilitada a aquest 
efecte.

Sens dubte, la tramitació electrònica representa un instrument d’una gran utilitat per 
poder donar compliment al propòsit final de la reforma que introdueix la Llei 34/2010, de 5 
d’agost. En efecte, aquesta preveu terminis brevíssims per a la tramitació del procediment 
de recurs el compliment del qual només es pot garantir d’una manera efectiva a través de 
la utilització de mitjans electrònics en la presentació dels escrits i documents, en la remissió 
dels expedients de contractació i, en general, en les comunicacions i notificacions.

Independentment de les consideracions anteriors, el Reglament es concep per a la 
seva aplicació al Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals i als recursos, 
reclamacions i qüestions de nul·litat interposats dins de l’esfera d’actuació de l’Administració 
General de l’Estat i dels poders adjudicadors integrats o dependents d’aquesta o en la de 
les comunitats autònomes que li hagin atribuït la competència per resoldre els recursos. 
Tanmateix, no s’ha de perdre de vista que aquesta és una norma a través de la qual es 
porta a terme el desplegament de part de les que conté el text refós de la Llei de contractes 
del sector públic i que d’aquestes tenen la consideració de bàsiques, de conformitat amb 
el que estableix la seva disposició final segona, les que afecten el procediment, per la qual 
cosa també les que conté aquest Reglament s’han de considerar com a tals. Precisament 
per això la disposició addicional primera estableix que les mencions als diferents òrgans 
de l’Estat al llarg del seu articulat s’han d’entendre fetes també als que correspongui de 
cada comunitat autònoma.

S’ha d’esmentar una última qüestió. Aquest Reial decret, sobre el qual ha informat la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat de conformitat amb la disposició 
addicional primera del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, s’emmarca dins del 
desplegament reglamentari general de la legislació reguladora de la contractació pública 
que conté la disposició final sisena del text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
del qual no és sinó una anticipació derivada de la conveniència d’accelerar-ne l’aprovació 
per tal de donar solució a qüestions que per la seva naturalesa no permeten una demora 
més gran en la seva regulació.
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En virtut d’això, a proposta del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord 
amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del 
dia 11 de setembre de 2015,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació del Reglament.

S’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria 
contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, 
que figura a continuació.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret i el Reglament que per aquest s’aprova entren en vigor al cap d’un 
mes de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 11 de setembre de 2015.

FELIPE R.

El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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REGLAMENT DELS PROCEDIMENTS ESPECIALS DE REVISIÓ DE DECISIONS EN 
MATÈRIA CONTRACTUAL I D’ORGANITZACIÓ DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIU 

CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALS
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CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reglament té per objecte:

a) L’establiment de les normes que regulen la constitució, la composició i el règim 
jurídic del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

b) El desplegament de la regulació del procediment del recurs especial en matèria de 
contractació que conté el llibre I, capítol VI, del text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, de les reclamacions 
que regula el títol VII de la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de 
contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, així 
com de les qüestions de nul·litat que regulen totes dues lleis.

c) La regulació de la utilització de mitjans electrònics en la tramitació dels 
procediments referits a l’apartat anterior i la competència dels quals correspongui al 
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, incloses les notificacions, les 
comunicacions i el seu accés.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 230  Divendres 25 de setembre de 2015  Secc. I. Pàg. 6

Article 2. Règim jurídic.

1. El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals es regeix pel que 
disposa el text refós de la Llei de contractes del sector públic i per les normes d’aquest 
Reglament. En el que no s’hi preveu expressament són aplicables les disposicions de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

2. Els recursos, les reclamacions i les qüestions de nul·litat interposats a l’empara del 
que estableix el text refós de la Llei de contractes del sector públic o la Llei 31/2007, de 30 
d’octubre, es regeixen per les seves disposicions i les normes d’aquest Reglament. Si de 
cas hi manquen unes i altres són aplicables les disposicions de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre.

3. Els tribunals o òrgans administratius creats per les comunitats autònomes per 
resoldre els procediments a què es refereix aquest Reglament es regeixen per les normes 
de creació i desplegament aprovades per aquestes pel que fa a l’organització, la constitució 
i el funcionament.

CAPÍTOL II

Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals

Article 3. Composició del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

1. El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, que té la seu a Madrid, 
està integrat pel president, els vocals i el secretari general.

2. El president i els vocals es nomenen per acord del Consell de Ministres, a proposta 
conjunta dels ministres d’Hisenda i Administracions Públiques i de Justícia, entre 
funcionaris que reuneixin els requisits establerts per a cadascun a l’article 41.1 del text 
refós de la Llei de contractes del sector públic.

La proposta al Consell de Ministres es fa amb convocatòria prèvia feta pel Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, que s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat». En aquesta s’han d’especificar els requisits que han de reunir els que aspirin a ser 
designats per cobrir cadascun dels llocs convocats.

3. El secretari general es designa d’entre funcionaris de carrera de cossos i escales 
a què s’accedeixi amb títol de llicenciat o de grau, i es valoren especialment per a això els 
seus coneixements i l’experiència en matèria de contractació pública. El nomenament del 
secretari general s’ha de fer en els termes que preveu la legislació reguladora de la funció 
pública.

Article 4. Seccions.

1 El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals està format pel president, 
dos vocals i el secretari general. Quan el volum d’afers sotmesos al seu coneixement ho 
requereixi, el nombre dels vocals s’ha d’incrementar mitjançant Reial decret.

2. Es poden constituir seccions, i s’atribueix a aquestes el coneixement dels afers en 
funció del criteri de distribució que es consideri més adequat. Les seccions les presideix el 
mateix president del Tribunal, que pot delegar l’exercici de la funció en un dels vocals que 
integrin la secció, i les formen un o més vocals i el secretari general.

3. El president fixa mitjançant acord la creació, composició i supressió de les seccions, 
el repartiment d’atribucions entre aquestes i el ple i la distribució d’afers entre les seccions.

Article 5. Substitució de titulars.

En els casos de vacant, absència o malaltia, el president del Tribunal ha de ser 
substituït pel vocal de més antiguitat en el Tribunal, i de més edat, per aquest ordre. En els 
casos de vacant, absència o malaltia que afecti algun dels vocals, el president pot assignar 
els seus afers a un altre vocal.
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Article 6. Funcions dels membres del Tribunal.

1. El president del Tribunal exerceix les funcions de direcció orgànica i funcional i és 
el responsable superior de tot el personal, sense perjudici de les funcions que com a cap 
de l’oficina del Tribunal corresponen al secretari general.

2. Correspon als vocals deliberar i proposar les resolucions i els altres acords que 
s’hagin d’adoptar en el procediment així com les altres tasques que els assigni 
expressament el president.

3. Correspon al secretari general la direcció i coordinació de l’oficina del Tribunal, 
l’impuls d’ofici dels procediments, vetllar per l’execució de les resolucions adoptades, així 
com totes les tasques que li encomani el president. Igualment li corresponen les funcions 
pròpies de la Secretaria del Tribunal i de les seccions com a òrgans col·legiats.

Article 7. Independència i responsabilitat dels membres del Tribunal.

Els membres del Tribunal exerceixen amb total independència i sota la seva 
responsabilitat les funcions que tenen atribuïdes legalment.

Article 8. Assistència i adopció d’acords.

1. Tots els membres del Tribunal estan obligats a assistir a les sessions a què els 
convoquen i a participar en les deliberacions necessàries per a l’adopció d’acords o resolucions.

2. Els acords els adopta la majoria dels membres del Tribunal, amb vot de qualitat del 
president en el cas d’empat. El secretari general assisteix a les sessions amb veu però 
sense vot.

3. Fora dels motius d’abstenció que preveu l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, cap dels assistents no es pot abstenir de votar i el que dissenteixi de la majoria pot 
formular vot particular per escrit en el termini de 48 hores. El vot particular s’incorpora a 
l’expedient i a la resolució del recurs.

Article 9. Actes de les sessions.

1. S’ha d’estendre acta de totes les sessions que dugui a terme el Tribunal o les 
seves seccions. En aquesta s’ha d’indicar la data en què es duu a terme la sessió, els 
assistents, el lloc, la durada de la sessió, els recursos examinats, el resultat de les 
votacions i el sentit de les resolucions, així com el dels altres acords adoptats.

2. Les actes s’aproven en la mateixa o posterior sessió, les signa el secretari general 
amb el vistiplau del president i es conserven numerades correlativament a la Secretaria de 
cada òrgan col·legiat.

3. Juntament amb les actes de cada sessió s’ha d’arxivar l’original de les resolucions 
que s’hi han adoptat.

Article 10. Atribució de competència per les comunitats i ciutats autònomes de Ceuta i 
Melilla.

1. Les comunitats autònomes, així com les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, 
poden atribuir al Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals la competència 
per resoldre tots els recursos especials en matèria de contractació interposats contra actes 
de la comunitat o ciutat autònoma i dels organismes i entitats que en depenen, i comprèn 
també les reclamacions que s’interposin de conformitat amb el que estableix l’article 101 
de la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, així com les qüestions de nul·litat interposades amb 
relació a tots aquests.

2. Aquesta atribució es formalitza mitjançant la subscripció del conveni corresponent amb 
el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en el qual ha de constar la compensació 
econòmica que s’estableixi, el termini pel qual es fa l’atribució i les seves altres condicions, amb 
referència especial a les normes de dret transitori per a l’aplicació del conveni.
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El conveni subscrit s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i en el diari oficial 
de la comunitat o ciutat autònoma.

3. Aquesta atribució de competència s’ha d’esmentar en tot cas en el plec de 
clàusules administratives particulars o document de contingut anàleg, i s’ha de referir al 
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals com a òrgan davant el qual s’han 
d’interposar els recursos i al conveni subscrit, a aquest efecte, amb el Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques.

4. Com a òrgan de control i seguiment del conveni s’ha de crear una comissió mixta 
de composició paritària, que ha de tenir encomanada la supervisió del compliment del que 
disposen les seves clàusules i ha de resoldre els dubtes que es puguin plantejar sobre la 
seva interpretació.

La comissió s’ha de reunir en els termes que preveu el conveni i, en tot cas, sempre 
que ho sol·liciti una de les parts.

L’actuació de la comissió es regeix per les normes de constitució i actuació dels òrgans 
col·legiats que preveu la Llei 30/1992, de 30 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 11. Òrgans competents per a la resolució de procediments especials de revisió de 
les entitats locals.

1. En el supòsit que no hi hagi cap previsió expressa en la legislació autonòmica, la 
competència per conèixer dels recursos especials en matèria de contractació reclamacions 
i qüestions de nul·litat de les corporacions locals correspon al mateix òrgan administratiu 
al qual les comunitats autònomes, en el territori de les quals s’integrin, l’hagin atribuït.

Aquesta competència es refereix a tots els recursos especials en matèria de 
contractació i qüestions de nul·litat interposats contra actes de la corporació local i dels 
organismes i entitats que en depenen, i comprèn també les reclamacions que s’interposin 
de conformitat amb el que estableix l’article 101 de la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, així 
com les qüestions de nul·litat interposades amb relació a tots aquests.

2. Aquesta competència s’ha d’esmentar en tot cas en el plec de clàusules 
administratives particulars o document de contingut anàleg que el substitueixi, en què 
s’identifiqui l’òrgan davant el qual s’han d’interposar els recursos, les reclamacions i les 
qüestions de nul·litat.

CAPÍTOL III

Procediment

Secció 1a. Disposicions generals

Article 12. Llengua dels procediments que competeixen al Tribunal Administratiu Central 
de Recursos Contractuals.

1. Els escrits i documents de qualsevol classe adreçats al Tribunal Administratiu 
Central de Recursos Contractuals que presentin els interessats en els procediments que 
són objecte d’aquest Reglament s’han de redactar en castellà. Si estiguessin redactats en 
alguna de les llengües cooficials s’han de presentar acompanyats de la traducció al 
castellà.

2. La presentació d’escrits i documents de qualsevol classe redactats en llengües 
estrangeres no produeix cap efecte davant el Tribunal si no van acompanyats de la 
traducció al castellà corresponent amb els requisits legalment exigibles.

3. En tot cas els escrits i documents els han de signar els interessats. La falta de 
presentació de la traducció al castellà es pot esmenar en els termes que preveu 
l’article 44.5 del text refós de la Llei de contractes del sector públic o el 104.5 de la 
Llei 31/2007, de 30 d’octubre.
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Article 13. Acumulació.

1. Es pot acordar l’acumulació de dos o més recursos en qualsevol moment previ a 
la terminació, tant d’ofici com a sol·licitud del recurrent o de qualsevol dels interessats 
compareguts en el procediment.

2. Contra l’acord d’acumulació o contra el de la seva denegació, que han de ser 
motivats, no és possible la interposició de cap recurs.

Article 14. Comunicacions i notificacions.

1. Les comunicacions i l’intercanvi de documentació entre els òrgans competents per 
a la resolució dels recursos i els òrgans de contractació s’han de fer per mitjans electrònics.

Només s’exceptuen els casos en què l’òrgan de contractació no té els mitjans adequats 
per fer-ho.

2. Les notificacions als recurrents i als altres interessats intervinents en els 
procediments de recurs s’han de fer pels mitjans que estableix la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, sense perjudici del que disposen l’article 38 i següents d’aquest Reglament.

En tot cas, quan el recurrent i els altres interessats hagin admès les notificacions per 
mitjans informàtics, electrònics o telemàtics durant la tramitació del procediment 
d’adjudicació, en cas que hi hagin intervingut, o bé quan ho sol·licitin en el procediment de 
resolució del recurs, les notificacions s’han d’efectuar per aquests mitjans.

Article 15. Termini de resolució del procediment.

Transcorreguts dos mesos comptats des del mes següent a la interposició del recurs 
sense que se n’hagi notificat la resolució, l’interessat el pot considerar desestimat als 
efectes d’interposar un recurs contenciós administratiu.

Article 16. Accés a l’expedient de contractació.

1. Si l’interessat vol examinar l’expedient de contractació prèviament a la interposició 
del recurs especial, l’ha de sol·licitar a l’òrgan de contractació, el qual té l’obligació de 
posar-lo de manifest sense perjudici dels límits de confidencialitat que estableixen els 
articles 140 i 153 del text refós de la Llei de contractes del sector públic.

La sol·licitud d’accés a l’expedient la poden fer els interessats 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.

2. L’incompliment de les previsions que conté l’apartat anterior per l’òrgan de 
contractació no eximeix els interessats de l’obligació d’interposar el recurs especial dins 
del termini que estableix l’article 44.2 del text refós de la Llei de contractes del sector 
públic. No obstant això, l’incompliment esmentat el pot al·legar el recurrent en el seu recurs 
amb els efectes que estableix l’article 29.4 d’aquest Reglament.

Secció 2a. Interposició del recurs especial, reclamació i qüestió de nul·litat

Article 17. Presentació davant l’òrgan de contractació.

La presentació de l’escrit d’interposició davant l’òrgan de contractació produeix, a més, 
els efectes de l’anunci de recurs.

Article 18. Lloc de presentació.

El recurs especial en matèria de contractació i les qüestions de nul·litat a l’empara del 
text refós de la Llei de contractes del sector públic només es pot presentar en el Registre 
de l’òrgan de contractació o en el de l’òrgan administratiu competent per resoldre’ls. La 
reclamació de l’article 101 de la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, i les qüestions de nul·litat a 
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l’empara de la Llei esmentada només es poden presentar en el Registre de l’òrgan 
administratiu competent per resoldre-les.

La presentació en les oficines de correus o en qualsevol registre administratiu diferent 
dels que esmenta l’apartat anterior no interromp el termini de presentació. En aquests 
casos, el recurs, la reclamació o la qüestió de nul·litat s’entenen interposats el dia en què 
entrin en el Registre de l’òrgan de contractació o en el de l’òrgan administratiu competent 
per resoldre’l, segons que correspongui.

No obstant això, quan en el mateix dia de la presentació es remeti a l’òrgan 
administratiu competent per resoldre’l o a l’òrgan de contractació si s’escau còpia de l’escrit 
en format electrònic, es considera com a data d’entrada d’aquest la que correspongui a la 
recepció de la còpia esmentada.

Article 19. Termini d’interposició: casos específics.

1. Quan el recurs s’interposi contra l’anunci de licitació, el termini es comença a 
comptar a partir de l’endemà de la data de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió 
Europea, llevat que la Llei no exigeixi que es difongui per aquest mitjà. En aquest últim cas 
el termini comença a comptar de l’endemà de la data de publicació en el perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació, i en el supòsit que aquesta última data no estigui 
acreditada fefaentment des de l’endemà de la data de publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» o, si s’escau, en els diaris o butlletins oficials autonòmics o provincials, segons que 
correspongui.

2. Quan el recurs s’interposi contra el contingut dels plecs i els altres documents 
contractuals, el còmput s’ha d’iniciar a partir de l’endemà del dia en què s’hagi publicat en 
forma legal la convocatòria de la licitació, de conformitat amb el que indica l’apartat 1 
d’aquest article, si en aquesta s’ha fet constar la publicació dels plecs en la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic o el lloc i la manera d’accedir directament al seu contingut.

En cas contrari, el còmput ha de començar a partir de l’endemà del dia en què aquests 
s’hagin rebut o posat a disposició dels interessats per al seu coneixement. En aquest últim 
cas, quan els documents esmentats s’hagin posat a disposició dels interessats només per 
mitjans electrònics, el termini per recórrer es comença a computar a partir de la data en 
què conclogui el de presentació de les proposicions, llevat que hi hagi constància que es 
van conèixer amb anterioritat a la data esmentada. Quan no s’hagin posat a disposició dels 
interessats per mitjans electrònics el termini comença a comptar de l’endemà del dia en 
què s’hagin lliurat al recurrent.

3. Quan l’acte d’exclusió d’algun licitador del procediment d’adjudicació es notifiqui 
prèviament a l’acte d’adjudicació, el recurs contra l’exclusió s’ha d’interposar dins del 
termini de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà del dia en què hagi rebut el licitador la 
notificació de l’acte d’exclusió.

4. Quan la notificació es dugui a terme per mitjans informàtics, electrònics o 
telemàtics, s’ha de considerar que la remissió es fa en la data en la qual s’ha produït 
l’enviament.

5. Els actes notificats que compleixen els requisits que estableix l’article 58.2 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, s’han de recórrer dins dels terminis que preveu l’apartat 2 
de l’article 44 del text refós de la Llei de contractes del sector públic i aquest article. Aquest 
precepte és aplicable encara que l’acte o resolució impugnats no tinguin la motivació 
requerida de conformitat amb el que preveu l’article 54 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, o l’article 151.4 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. Com a 
conseqüència d’això, encara que el text de la resolució no sigui complet no s’ha de 
considerar defectuosa i s’ha de tenir per produïda, sense perjudici que el recurs es pugui 
fundar en aquesta circumstància.

Per contra, si les notificacions referides a l’exclusió d’un licitador o a l’adjudicació d’un 
contracte contravenen els requisits de l’article 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
el termini s’ha d’iniciar a comptar del moment en què l’interessat faci actuacions que 
comportin el coneixement del contingut i abast de la notificació o interposi qualsevol recurs.
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6. Quan s’acrediti la impossibilitat que l’interessat hagi rebut la notificació de l’acord 
d’adjudicació abans de transcorreguts quinze dies hàbils des de la seva remissió, el termini 
per a la interposició del recurs comença a comptar a partir de la data en què efectivament 
l’hagi rebut.

Article 20. Presentació de documents amb còpia.

Els interessats en el procediment poden demanar la devolució dels documents que 
presentin juntament amb l’escrit d’interposició o d’al·legacions acompanyats de còpia, 
prèvia comparació d’aquesta. La còpia comparada s’ha d’incorporar a l’expedient de 
recurs. S’exceptuen els documents les característiques dels quals aconsellin, segons el 
parer del Tribunal, que la devolució no s’efectuï fins a la resolució del recurs.

Article 21. Efectes de la interposició.

1. Quan el recurs s’interposi contra l’acte d’adjudicació, l’òrgan de contractació ha de 
suspendre immediatament la seva execució si el recurs s’interposa davant d’aquest o, en 
un altre cas, tan bon punt es rebi el requeriment del Tribunal per remetre l’expedient de 
contractació.

2. En el supòsit que preveu l’apartat anterior, transcorreguts trenta dies hàbils des de 
la interposició del recurs especial, el Tribunal ha de revisar, d’ofici, la mesura de suspensió 
i la pot deixar sense efecte si concorren noves circumstàncies que ho requereixin.

3. En els procediments de contractació per lots, quan el recurs s’interposi respecte a 
l’adjudicació de lots concrets, la suspensió només afecta els lots que siguin objecte 
d’impugnació.

Secció 3a. Requisits del procediment

Article 22. Requisits d’admissió.

1. Només és procedent l’admissió del recurs quan concorrin els requisits següents:

1r Competència per conèixer del recurs.
2n Acreditació de la legitimació i de la representació del recurrent mitjançant poder 

que sigui suficient a aquest efecte.
3r Que el recurs es refereixi a algun dels contractes que preveu l’article 40.1 del text 

refós de la Llei de contractes del sector públic.
4t Que el recurs s’interposi contra algun dels actes que enumera l’article 40.2 del text 

refós esmentat.
5è Que la interposició es faci dins dels terminis que preveu l’article 44.2 del mateix 

text refós.
6è Que s’adjuntin a l’escrit d’interposició els documents i requisits a què es refereix 

l’article 44.5 del text refós, sense perjudici del que s’hi disposa respecte de la possibilitat 
d’esmena.

2. Només és procedent l’admissió de la reclamació a què es refereixen els articles 101 
i següents de la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, quan concorrin els requisits següents:

1r Competència per conèixer de la reclamació.
2n Acreditació de la legitimació i de la representació del recurrent mitjançant poder 

que sigui suficient a aquest efecte.
3r Que la reclamació es refereixi a algun dels contractes que regula la Llei esmentada.
4t Que la reclamació s’interposi contra algun dels actes que enumera l’article 40.2 del 

text refós de la Llei de contractes del sector públic.
5è Que la interposició es faci dins dels terminis que preveu l’article 104.2 de la 

mateixa Llei.
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6è Quan es tracta dels contractes que inclouen les categories de l’annex IIB de la 
Llei 31/2007, de 30 d’octubre, no s’admet la reclamació contra l’acte d’adjudicació, els 
anuncis de licitació, plecs, documents contractuals i actes precedents del procediment 
d’adjudicació d’aquests contractes, llevat que aquesta tingui per objecte impugnar les 
prescripcions tècniques que regula l’article 34 de la Llei esmentada.

3. En els termes que preveu l’article 39.2 del text refós de la Llei de contractes del 
sector públic l’òrgan competent pot inadmetre la qüestió de nul·litat quan prèviament s’hagi 
interposat recurs contra algun dels actes recurribles de conformitat amb l’article 40.2 del 
text refós de la Llei de contractes del sector públic, fins i tot en cas que l’òrgan de 
contractació o l’entitat contractant hagin formalitzat el contracte amb incompliment del 
termini d’espera que preveu l’article 156.3 o de la suspensió automàtica o de l’acordada 
per l’òrgan competent per resoldre el recurs.

En aquests casos, l’estimació del recurs comporta la nul·litat del contracte formalitzat, 
de conformitat amb el que disposa l’article 35.1 del text refós esmentat, amb els efectes 
que preveu el mateix precepte.

En els termes que preveu l’article 111.2 de la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, l’òrgan 
competent pot inadmetre la qüestió de nul·litat interposada en els casos que enumera 
l’article 109.1 de la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, si s’ha interposat sobre el mateix 
procediment d’adjudicació una reclamació en cas que de l’estimació d’aquesta hagi de 
derivar la declaració de nul·litat del contracte formalitzat amb infracció del que disposen els 
articles 83.3, 103 i 104.6 de la Llei esmentada.

Article 23. Inadmissió del recurs.

L’apreciació del compliment dels requisits per a l’admissió del recurs que inclou l’article 
anterior correspon al Tribunal.

Article 24. Casos especials de legitimació.

1. Sense perjudici dels supòsits generals que preveu l’article 42 del text refós de la 
Llei de contractes del sector públic i el 102 de la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, els recursos 
que regula aquest Reglament els poden interposar les associacions representatives 
d’interessos relacionats amb l’objecte del contracte que s’impugna exclusivament quan ho 
siguin per a la defensa dels interessos col·lectius dels seus associats.

2. En cas que diverses empreses concorrin a una licitació sota el compromís de 
constituir una unió temporal d’empreses per al cas que resultin adjudicatàries del contracte, 
qualsevol d’elles pot interposar el recurs, sempre que els seus drets o interessos legítims 
s’hagin vist perjudicats o puguin ser afectats per les decisions objecte de recurs.

Si alguna de les empreses signants del compromís no vol interposar el recurs ho pot 
posar de manifest al Tribunal en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució. 
En aquest cas no es considera que hi ha comparegut i en el supòsit que el Tribunal acordi 
la imposició de multa per temeritat o mala fe, en els termes que preveu l’article 47.5 del 
text refós de la Llei de contractes del sector públic, aquesta només ha de ser exigible a 
l’entitat o entitats recurrents.

3. La interposició del recurs en representació de les persones jurídiques de qualsevol 
classe requereix poder amb facultats suficients a aquest efecte.

4. Estan legitimats per interposar un recurs especial, de conformitat amb el que 
disposa l’article 63 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, els membres de 
les entitats locals que hagin votat en contra dels actes i acords impugnats.

Secció 4a. Mesures provisionals

Article 25. Mesures provisionals.

1. Fora dels casos de la suspensió automàtica que preveuen les lleis, el Tribunal 
pot acordar motivadament l’adopció de mesures provisionals, inclosa la suspensió del 
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procediment, tant a sol·licitud del recurrent com d’ofici. En aquest últim cas ha de donar 
prèviament audiència amb relació a l’adopció de les mesures a l’òrgan de contractació, 
i donar-li un termini de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o la seva 
oposició.

2. Les resolucions que n’acorden la suspensió o l’aixecament, així com les que 
acordin qualsevol altra mesura provisional, s’han de notificar a l’òrgan de contractació i al 
recurrent el mateix dia en què es dictin. Una vegada rebuda la notificació, si se n’acorda la 
suspensió, l’òrgan de contractació l’ha de dur a terme immediatament.

Si es tracta d’alguna altra mesura provisional l’ha d’adoptar en el termini que a aquest 
efecte fixi el Tribunal en la seva resolució.

3. El Tribunal pot acordar la modificació o revocació d’una mesura provisional 
quan hi hagi circumstàncies degudament justificades que aconsellin l’actuació 
esmentada.

4. El que preveu aquest article és igualment aplicable quan la mesura provisional se 
sol·liciti amb caràcter previ o amb posterioritat a la interposició del recurs.

Article 26. Garanties.

1. Quan, de conformitat amb el que disposa l’article 43.3 del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, o 103.3 de la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, el Tribunal acordi 
l’adopció de les mesures provisionals a sol·licitud del recurrent o reclamant pot condicionar 
l’eficàcia d’aquestes a la constitució d’una garantia per respondre dels perjudicis que 
puguin derivar de la seva adopció per a l’òrgan o entitat autor de l’acte recorregut o per a 
qualsevol dels interessats en l’adjudicació.

2. En aquest cas, en el mateix acord en què l’adopti ha de fixar l’import de la garantia 
i el termini per constituir-la, que no pot superar deu dies hàbils.

L’import de la garantia es fixa en el cinc per cent del pressupost de licitació del 
contracte si no s’ha procedit encara a l’adjudicació i de l’import d’aquesta en cas contrari, 
llevat que entengui justificadament que la responsabilitat en què el sol·licitant de la mesura 
provisional pugui incórrer ha d’assolir previsiblement una quantia inferior o superior. Si es 
tracta d’un procediment d’adjudicació en què no hi ha pressupost de licitació o d’adjudicació, 
el Tribunal ha de fixar l’import de la garantia, exclusivament, sobre la base de l’estimació 
que faci dels possibles danys.

En tot cas, per al càlcul de l’import de la garantia no s’ha de tenir en consideració la 
quota corresponent de l’impost sobre el valor afegit.

Article 27. Manera de constituir les garanties.

1. Les garanties que s’exigeixin per a l’adopció de mesures provisionals es 
constitueixen a disposició del Tribunal i responen, en la quantia determinada per aquest, 
dels danys que es puguin ocasionar com a conseqüència d’aquestes mesures, tant a 
l’òrgan de contractació com als altres interessats en el procediment d’adjudicació.

2. Només s’admeten com a garanties l’aval bancari, el contracte d’assegurança de 
caució o el dipòsit de metàl·lic o valors de deute públic de l’Estat, constituïts de conformitat 
amb les disposicions vigents i dipositats a la Caixa General de Dipòsits o a les seves 
sucursals enquadrades en les delegacions d’Economia i Hisenda.

3. La Secretaria del Tribunal, una vegada rebut el resguard acreditatiu del dipòsit i 
verificat el compliment dels requisits que indiquen els apartats anteriors, ha de declarar 
fermes les mesures provisionals acordades. En cas contrari, transcorregut el termini 
atorgat a aquest efecte sense que les garanties s’hagin constituït, les ha de declarar 
decaigudes i deixar-les sense efecte.

4. Contra les resolucions dictades pel Tribunal amb relació a les garanties, no és 
possible cap recurs.
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Secció 5a. Instrucció

Article 28. Remissió de l’expedient.

1. L’expedient de contractació s’ha de remetre per mitjans electrònics sempre que 
sigui possible.

2. S’ha d’enviar l’expedient de contractació complet i ordenat, acompanyat d’un índex 
dels documents que contingui, i que inclogui una diligència d’autenticació. S’hi ha d’afegir 
necessàriament una relació dels participants en la licitació amb el seu número d’identificació 
fiscal. En el cas de les unions temporals d’empreses s’han d’incloure els números 
d’identificació fiscal corresponents a cadascuna de les entitats que, en el seu moment, 
l’hagin de constituir.

En l’expedient s’han d’incloure els documents declarats confidencials pels licitadors i 
fer-ne constar el caràcter confidencial a l’índex i al lloc de l’expedient on siguin els 
documents esmentats.

3. Quan, segons el parer del Tribunal, la documentació rebuda estigui incompleta o 
s’hagin omès antecedents rellevants per a la resolució de l’afer, ha de requerir a l’òrgan o 
entitat autor de l’acte impugnat que completi l’expedient en el termini dels dos dies hàbils 
següents.

4. L’òrgan de contractació ha d’adjuntar a l’expedient un informe sobre la tramitació 
d’aquest, amb les al·legacions que en dret consideri adequades tant respecte de les 
mesures provisionals si s’han sol·licitat com respecte del fons de la qüestió plantejada.

5. Si, sol·licitat l’expedient o la documentació per completar-lo, l’òrgan de contractació 
no els remet dins dels terminis previstos legalment o reglamentàriament, la Secretaria del 
Tribunal els ha de reclamar de nou. Transcorreguts dos dies hàbils sense haver-los rebut, 
ho ha de posar de manifest al recurrent perquè al·legui el que consideri convenient al seu 
dret respecte d’aquest incident i aporti els documents que consideri apropiats per a la 
resolució del recurs o la reclamació en el termini de cinc dies hàbils.

Conclòs aquest termini el procediment continua d’acord amb els tràmits establerts 
legalment, sense perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer les persones 
al càrrec de les quals estigui la remissió de l’expedient de contractació, que s’ha d’exigir, 
quan es tracti de personal al servei d’una administració pública, en els termes que estableix 
la disposició addicional dinovena del text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Article 29. Posada de manifest de l’expedient i al·legacions.

1. La posada de manifest de l’expedient a la resta d’interessats compareguts en el 
procediment d’adjudicació per formular al·legacions l’ha de fer la Secretaria del Tribunal 
durant el termini de cinc dies hàbils de conformitat amb el que disposen els articles 46.3 
del text refós de la Llei de contractes del sector públic i 105.3 de la Llei 31/2007, de 30 
d’octubre.

2. Els interessats poden prendre totes les notes que necessitin per formular les seves 
al·legacions i sol·licitar còpia o certificat dels documents que contingui l’expedient que 
siguin indispensables per exercir el seu dret de defensa, que ha d’expedir la Secretaria 
sempre que els mitjans disponibles ho permetin i no afecti l’eficàcia del funcionament dels 
serveis públics.

La Secretaria no està obligada a acceptar cap sol·licitud genèrica respecte de 
l’expedició de còpies.

3. Quan el recurrent hagi sol·licitat en el tràmit que preveu l’article 16 la vista de 
l’expedient i l’òrgan de contractació la hi hagi denegat, el Tribunal, a la vista del que 
s’al·legui a l’escrit d’interposició i de l’informe de l’òrgan de contractació, pot concedir al 
recurrent l’accés a l’expedient de contractació en les seves oficines, amb caràcter previ al 
tràmit d’al·legacions, i per termini de cinc dies hàbils, perquè procedeixi a completar el seu 
recurs, i concedeixi en aquest supòsit 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 compareguts 
en el procediment perquè efectuïn al·legacions.
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Article 30. Prova.

1. La sol·licitud de la prova s’ha de fer en l’escrit d’interposició del recurs, si la 
sol·licita el recurrent, i en el d’al·legacions quan la sol·liciti qualsevol de la resta 
d’interessats. Si la sol·licitud la formula l’òrgan autor de l’acte recorregut s’ha de fer en 
l’informe remès que acompanya l’expedient de contractació.

La sol·licitud de pràctica de prova s’ha de formular en termes concrets que identifiquin 
els punts sobre els quals ha de tractar i la persona o persones proposades per practicar-la.

2. El Tribunal en qualsevol moment abans de la resolució del recurs pot acordar 
d’ofici o a instància dels interessats la pràctica de la prova.

Acordada la pràctica de la prova, aquesta s’ha de notificar als interessats en el recurs 
dins del termini de cinc dies hàbils a partir de la data en què el Tribunal acordi l’obertura 
del període de prova i s’ha d’indicar, si s’escau, el lloc, la data i l’hora de la seva pràctica.

3. Les despeses derivades de la pràctica de la prova són a compte de qui l’hagi 
sol·licitat, sense perjudici del que disposa l’article 33 d’aquest Reglament.

4. Contra les resolucions que s’adoptin amb relació a la pràctica de la prova no és 
possible cap recurs, sense perjudici de la possibilitat d’adduir-ne la denegació com a 
fonament del recurs contenciós administratiu.

Secció 6a. Resolució

Article 31. Resolució.

1. La resolució que es dicti en el procediment de recurs decideix totes les qüestions 
i causes d’inadmissió que derivin de la instrucció del procediment, i les estima o desestima, 
sense perjudici del que disposa l’article 47 del text refós de la Llei de contractes del sector 
públic.

La resolució ha d’expressar, a més, els recursos que es poden interposar enfront 
d’aquesta, els òrgans davant els quals s’han de presentar i el termini per interposar-los.

2. Quan el Tribunal percebi temeritat o mala fe en la interposició del recurs ha 
d’acordar a la resolució que dicti la imposició d’una sanció pecuniària al recurrent en els 
termes que preveu l’apartat 5 de l’article 47 del text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, i justificar les causes que en motiven la imposició i les circumstàncies determinants 
de la seva quantia.

La imposició de multes al recurrent només és procedent en cas que s’hagin desestimat 
totalment les pretensions que formula l’escrit de recurs.

3. Així mateix, a la resolució s’ha d’acordar l’aixecament de la suspensió automàtica 
del procediment o de les mesures provisionals acordades.

En aquest últim cas, si s’ha exigit la constitució de garanties per respondre dels 
perjudicis derivats de la seva adopció i la resolució és totalment estimatòria n’ha d’ordenar 
la cancel·lació.

Quan la resolució sigui parcialment estimatòria o desestimatòria el Tribunal s’ha 
d’abstenir de fer-hi pronunciament sobre la cancel·lació de les garanties, i s’ha de limitar a 
diferir aquest al tràmit que preveuen els apartats 2 i 3 de l’article 37.

Article 32. Aclariment de resolucions.

Si l’òrgan de contractació o algun dels interessats en el procediment de recurs que hi 
hagi comparegut considera que la resolució conté algun concepte fosc o algun error 
material, en pot sol·licitar l’aclariment o la rectificació en el Registre del Tribunal dins del 
termini de tres dies hàbils a comptar de la recepció de la seva notificació.

El Tribunal s’ha de pronunciar sobre l’aclariment o la rectificació sol·licitada dins del dia 
hàbil següent al dia en què l’hagi rebut.
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Article 33. Indemnització de danys i perjudicis.

El Tribunal, en el cas d’estimar el recurs, pot determinar a la seva resolució, a instància 
del recurrent, els danys i perjudicis derivats per a ell de l’actuació de l’òrgan de contractació 
i fixar a aquest efecte la indemnització a satisfer. Entre els danys indemnitzables es poden 
incloure les despeses originades necessàriament per la intervenció en el procediment de 
recurs, incloses les derivades de la pràctica de prova. En tot cas s’ha de tractar de danys 
i perjudicis reals, efectius i avaluables econòmicament.

Secció 7a. Actes posteriors a la resolució: execució

Article 34. Citació de les parts davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Quan contra una resolució del Tribunal s’interposi un recurs contenciós administratiu, 
aquell, un cop rebuda la diligència de l’òrgan judicial que reclami l’expedient administratiu, 
ha de citar per a la seva compareixença davant la sala corresponent l’òrgan de contractació 
autor de l’acte que hagi estat objecte del recurs i la resta de compareguts en el procediment.

La citació indicada en el 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.

Com que es tracta de resolucions dictades amb motiu dels convenis subscrits a 
l’empara del que preveu l’article 41.3 del text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, la comunicació esmentada en el paràgraf anterior s’ha de fer als interlocutors 
designats en els respectius convenis.

Article 35. Devolució de documents.

Una vegada conclòs el procediment i ferma la resolució, llevat que el procediment es 
tramiti íntegrament per via electrònica en els termes del capítol IV d’aquest Reglament, la 
Secretaria del Tribunal ha d’acordar la devolució als interessats que ho hagin sol·licitat dels 
documents aportats per ells al procediment, i a l’expedient han de deixar-ne una còpia 
degudament comparada.

Article 36. Execució de les resolucions.

1. Les resolucions que posin fi al procediment de recurs les ha d’executar l’òrgan de 
contractació autor de l’acte impugnat amb subjecció estricta als seus termes.

Si la resolució acorda l’anul·lació del procediment de licitació, per poder procedir a 
l’adjudicació del contracte, l’òrgan de contractació ha de convocar una nova licitació. Quan 
sigui procedent la retroacció del procediment, l’anul·lació de tràmits ordenada pel Tribunal 
no ha de ser cap obstacle perquè es mantingui la validesa dels actes i tràmits el contingut 
dels quals hauria quedat igual si no s’hagués comès la infracció.

2. Quan la resolució acordi la imposició al recurrent de multa, el pagament l’han de 
fer els que hi estan obligats en els terminis que preveu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària per a la recaptació en període voluntari. Amb aquesta finalitat, juntament 
amb la resolució que imposi la multa o la indemnització, s’hi ha d’adjuntar el document 
d’ingrés del deute corresponent.

3. Els incidents que plantegin els interessats amb relació a l’execució de la resolució, 
els ha de resoldre el Tribunal prèvia audiència dels interessats.

Amb aquesta finalitat, rebut l’escrit que plantegi l’incident, el Tribunal n’ha de donar 
trasllat, amb la documentació que l’acompanyi, als interessats a fi que, durant el termini de 
deu dies hàbils, puguin al·legar tot el que considerin oportú.

Evacuat el tràmit anterior o, si s’escau, transcorregut el termini per fer-ho, el Tribunal 
ha de resoldre l’incident en el termini de cinc dies hàbils.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 230  Divendres 25 de setembre de 2015  Secc. I. Pàg. 17

Article 37. Cancel·lació, devolució i execució de garanties.

1. Les garanties constituïdes per respondre dels perjudicis que puguin derivar de 
l’adopció de mesures provisionals a sol·licitud del recurrent queden sense efecte i s’han de 
cancel·lar si la resolució del recurs és totalment estimatòria.

En aquest cas, la Secretaria n’ha d’acordar la cancel·lació i ha de lliurar a l’interessat 
l’acord corresponent, o, si aquest ho sol·licita, l’ha de remetre directament a la Caixa 
General de Dipòsits amb les finalitats que en preveu el Reglament.

2. Quan la resolució sigui parcialment estimatòria o desestimatòria, la Secretaria 
només ha d’acordar la devolució de la garantia un cop es constati que no hi ha 
responsabilitats exigibles sobre aquesta.

Amb aquesta finalitat, ha de requerir a l’òrgan de contractació que hagi dictat l’acte 
impugnat i a la resta d’interessats compareguts en el procediment que en un termini de 
quinze dies hàbils comptats des de l’endemà del dia en què rebin la notificació indiquin per 
escrit si han patit danys i la quantia en què els xifren.

S’ha de donar trasllat de l’escrit anterior al recurrent perquè en un termini idèntic a 
l’anterior formuli les al·legacions que consideri pertinents.

Si cap d’ells no formula reclamació de danys, la Secretaria ha d’acordar la devolució 
de les garanties sense més tràmit, i procedir segons el que preveu el segon paràgraf de 
l’apartat 1.

Si passa altrament i a la vista dels escrits presentats, la Secretaria ha de proposar al 
Tribunal la resolució que sigui procedent dictar sobre la reclamació de danys. El Tribunal 
ha de tenir en compte, per dictar-la, si els danys reclamats deriven directament de l’adopció 
de les mesures provisionals, si són econòmicament avaluables i si la quantia en què 
s’avaluen es correspon amb el dany produït efectivament. Si la resolució considera 
procedent reconèixer el dret a la indemnització, l’ha de quantificar.

3. Acordada la indemnització, la Secretaria del Tribunal ho ha de notificar al recurrent 
i li ha de concedir un termini d’un mes per efectuar l’ingrés de l’import d’aquesta en l’òrgan 
encarregat de la gestió de la tresoreria en l’administració corresponent.

Transcorregut el termini anterior sense que l’abonament s’hagi efectuat, la Secretaria 
ha d’acordar l’execució de la garantia i s’ha de seguir, per a això, el procediment que 
estableix el Reglament de la Caixa General de Dipòsits que aprova el Reial decret 161/1997, 
de 7 de febrer.

Si la garantia no és suficient per cobrir íntegrament l’import de la indemnització, la 
resta s’ha d’exigir per la via de constrenyiment de conformitat amb el que estableix el 
Reglament general de recaptació que aprova el Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.

4. En els casos en què l’abonament de la indemnització s’hagi d’acordar a favor 
d’algun particular, l’òrgan encarregat de la gestió de la tresoreria a l’administració 
corresponent, una vegada ingressada pel recurrent, l’ha d’abonar al titular i amb aquesta 
finalitat serveix com a reconeixement de l’obligació la resolució del Tribunal.

CAPÍTOL IV

Utilització de mitjans electrònics

Secció 1a. Utilització de mitjans electrònics

Article 38. Tramitació electrònica del recurs, reclamació o qüestió de nul·litat.

1. La tramitació dels escrits d’interposició de recurs, les al·legacions dels interessats 
i els altres escrits a presentar al Tribunal, així com les comunicacions i notificacions a fer 
en el procediment, la remissió de l’expedient, així com la consulta de l’estat de tramitació 
de la resolució i qualssevol altres tràmits necessaris per al desenvolupament del 
procediment s’han de dur a terme per via electrònica.
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2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, s’admet la tramitació en suport paper 
del procediment, per als supòsits en què els interessats justifiquin davant el Tribunal la 
seva impossibilitat d’accés a la tramitació electrònica d’aquest.

Article 39. Condicions i requisits tècnics del procediment.

1. De conformitat amb la disposició final quarta del text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, les condicions i els requisits tècnics per a la tramitació electrònica del 
procediment s’han de regular mitjançant una ordre del ministre d’Hisenda i Administracions 
Públiques, en la qual s’ha de donar compliment a les regles que conté la disposició 
addicional setzena del text refós de la Llei de contractes del sector públic.

2. Els mitjans electrònics a utilitzar en el procediment, les especificacions tècniques i 
els formularis que, si s’escau, s’hagin de fer servir, establerts a l’ordre ministerial que reguli 
la tramitació electrònica del procediment, han d’estar disponibles a la seu electrònica del 
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

3. La identificació i autenticació dels interessats en el procediment es pot dur a terme, 
en funció de les característiques del tràmit afectat, per qualsevol dels sistemes de 
comunicació electrònica que estableix el text refós de la Llei de contractes del sector públic 
o, si s’escau, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics.

Les condicions i els requisits necessaris per a cadascuna de les actuacions del 
procediment de recurs s’han d’especificar a l’ordre ministerial a què es refereix l’apartat 1 
d’aquest article.

4. L’ordre ministerial que reguli la tramitació electrònica del procediment ha de 
preveure els mecanismes a través dels quals la posada de manifest de l’expedient es faci 
per mitjans electrònics.

Secció 2a. Notificació electrònica

Article 40. Tramitació electrònica de les notificacions.

1. Les notificacions que practiqui el Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals als recurrents i als altres interessats en el procediment que regula aquest 
Reglament s’han d’efectuar per via electrònica, d’acord amb el que preveu l’article 41.

2. En els termes que preveu l’article 41 d’aquest Reglament, el Tribunal Administratiu 
Central de Recursos Contractuals ha de practicar les notificacions mitjançant l’adhesió al 
sistema de notificació en direcció electrònica que regula l’Ordre PRE/878/2010, de 5 
d’abril, per la qual s’estableix el règim del sistema d’adreça electrònica habilitada que 
preveu l’article 38.2 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, o mitjançant qualsevol 
altre mitjà de comunicació electrònica en els termes que estableix el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic.

3. Les notificacions que efectuï el Tribunal es consideren rebutjades si, transcorreguts 
cinc dies hàbils des de la certificació que s’han rebut, no s’ha accedit al seu contingut.

Article 41. Persones i entitats obligades.

1. Les societats mercantils, tant societats anònimes com de responsabilitat limitada, 
així com la resta de persones jurídiques ja obligades per l’Agència Tributària a l’article 4.1 
del Reial decret 1363/2010, de 29 d’octubre, a rebre les comunicacions i notificacions a 
través d’adreça electrònica habilitada, participants en un procediment de contractació 
susceptible de recurs davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, 
han de rebre les notificacions que, si s’escau, els hagi de traslladar el Tribunal, a través de 
l’adreça electrònica habilitada o mitjançant qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica 
en els termes que estableix el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

2. També es poden practicar les notificacions a través de l’adreça electrònica 
habilitada a les persones físiques que ho hagin acceptat de manera expressa.
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Disposició addicional primera. Adaptació als òrgans de les comunitats autònomes.

Les mencions que en la normativa de caràcter bàsic d’aquest Reglament es fan al 
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, així com a la Secretaria General 
d’aquest o a qualssevol altres òrgans de l’Administració General de l’Estat i a la normativa 
que els regula, s’entenen fetes, en l’àmbit de les comunitats autònomes, als òrgans 
resolutoris, a la Secretaria i als altres òrgans que per a aquest àmbit estableixi la normativa 
autonòmica corresponent.

Disposició addicional segona. Publicació dels plecs en la Plataforma de Contractació del 
Sector Públic.

Els òrgans de contractació del sector públic estatal han de publicar els plecs de 
clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques que hagin de 
regir l’adjudicació dels contractes a què es refereix l’article 40.1 del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Disposició addicional tercera. Relacions del Tribunal amb la Plataforma de Contractació 
del Sector Públic.

Els òrgans de contractació del sector públic estatal han de publicar en el seu perfil de 
contractant, residenciat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i amb referència 
a cadascun dels procediments de contractació convocats, la interposició de recurs especial 
en matèria de contractació contra algun dels actes del procediment, la suspensió acordada, 
si s’escau, i la resolució que es dicti en aquest.

La Plataforma de Contractació del Sector Públic ha de proporcionar al Tribunal 
Administratiu Central de Recursos Contractuals, amb la sol·licitud prèvia d’aquest, les 
dades que facin referència a l’acreditació fefaent de les publicacions o notificacions que 
s’hagin operat a la Plataforma, les seves dates i, si s’escau, les modificacions d’aquestes.

Per raó de les possibilitats tècniques i funcionals de la Plataforma de Contractació del 
Sector Públic i de les necessitats del Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals es pot preveure la publicació a la primera d’aquella d’informació generada pel 
Tribunal la difusió de la qual a través d’aquesta pugui ser d’utilitat.

Disposició transitòria primera. Procediments en curs.

Els procediments en curs han d’adaptar la seva tramitació a les disposicions d’aquest 
Reglament a partir de la seva entrada en vigor sense retrocedir en l’estat de tramitació en 
què estiguin en tal moment.

Disposició transitòria segona. Tramitació electrònica.

1. Les normes reguladores de la tramitació electrònica del procediment no entren en 
vigor respecte de la presentació dels escrits d’interposició de recursos, reclamacions i 
qüestions de nul·litat fins transcorreguts tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquest 
Reglament. En tot cas, la data en què aquesta s’hagi de produir s’ha de difondre mitjançant 
avisos a la pàgina web del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i del Tribunal 
Administratiu Central de Recursos Contractuals.

2. Transcorregut el termini a què es refereix l’apartat anterior i mentre no es produeixi 
el desplegament mitjançant ordre ministerial que preveu l’article 39 d’aquest Reglament, 
per a la tramitació electrònica dels expedients, la presentació del recurs, de la reclamació 
o de les qüestions de nul·litat s’ha de dur a terme a través del formulari electrònic general 
que preveu l’article 11 de l’Ordre HAP/547/2013, de 2 d’abril, per la qual es crea i es regula 
el Registre electrònic del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
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Disposició final primera. Títol competencial.

Les disposicions d’aquest Reglament són normes bàsiques dictades a l’empara de 
l’article 149.1.18a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència per dictar la 
legislació bàsica sobre contractes administratius, sense perjudici de les especialitats 
derivades de l’organització pròpia de les comunitats autònomes, i en conseqüència són 
d’aplicació general a totes les administracions públiques i poders adjudicadors dependents 
d’aquestes que comprèn l’article 3 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
a excepció dels articles 1, lletres a) i c), 2, apartat 1, 3 a 10, 12, els dos últims paràgrafs de 
l’article 34 i l’article 37, així com el capítol IV dedicat a la utilització de mitjans electrònics, 
les disposicions addicionals segona i tercera, la disposició transitòria segona i la disposició 
final tercera.

Disposició final segona. Referències al recurs especial, reclamacions, qüestions de 
nul·litat, òrgans de contractació i entitats contractants.

Les referències que fa aquest Reglament al recurs especial en matèria de contractació 
que regula el llibre I, títol I, capítol VI, del text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, s’han d’entendre així mateix fetes, quan sigui procedent, a les reclamacions que 
regula el títol VII de la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, així com de les qüestions de nul·litat 
que regulen totes dues lleis.

Igualment, les referències fetes en aquest Reial decret als òrgans de contractació o 
poders adjudicadors també s’han d’entendre fetes a les entitats contractants de la 
Llei 31/2007, de 30 d’octubre.

Disposició final tercera. Habilitació normativa en matèria d’ús de mitjans electrònics, 
informàtics o telemàtics.

S’autoritza el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques a aprovar mitjançant 
ordre les normes de desplegament que puguin ser necessàries per fer plenament efectiu 
l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics en la tramitació dels procediments 
sotmesos a la competència del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
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