O REXIME DE INVALIDEZ
O RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRATACIÓN

- Ate a posta en funcionamento do TACGal os recursos especiais da C.A
de Galicia se residenciaban no Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuais (TACRC)
●
Convenio 7.11.2013 (BOE 25.11.2013), logo prorrogado (BOE
25.11.2016)
- O TACGal foi creado pola Lei 1/2015, de 1 de abril, de Garantía da
calidade dos servizos públicos e da boa administración, pola que se
modifica a Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector
público autonómico, artigo 35 bis e seguintes
- Composición: un Presidente e dous Vogais
- O TACGal comezou a exercer as súas funcións o 2 de abril de 2018. Os
asuntos de que estivera a coñecer o TACRC até tal 2 de abril seguirán
baixo o seu coñecemento ata a súa resolución.

https://tacgal.xunta.gal

O RÉXIME DE INVALIDEZ

A LCSP parte da distinción tradicional
de dereito administrativo:
●

Nulidade de pleno dereito (art. 39)

●

Anulabilidade (art. 40)

Eliminación cuestión de nulidade
- Máis ben “re-ubicación”:
. esas causas de nulidade se reubican nos artigos sobre o
réxime de invalidez
. a impugnación é polo recurso especial, que engade, como
excepción ao prazo xeral de 15 días:
50.2. Non obstante o disposto no parágrafo anterior, cando o recurso
se funde nalgunha das causas de nulidade previstas no número 2,
letras c), d), e) ou f) do artigo 39, o prazo de interposición será o
seguinte:
a) Trinta días contados desde a publicación da formalización do
contrato na forma prevista nesta lei, incluíndo as razóns xustificativas
polas cales non se publicou en forma legal a convocatoria da licitación
ou desde a notificación aos candidatos ou licitadores afectados dos
motivos do rexeitamento da súa candidatura ou da súa proposición e
das características da proposición do adxudicatario que foron
determinantes da adxudicación ao seu favor.
b) Nos restantes casos, antes de que transcorran seis meses contados
desde a formalización do contrato.

Novidades no listado de nulidade de
pleno dereito: Art. 39
c) A falta de publicación do anuncio de licitación no perfil de contratante
aloxado na Plataforma de contratación do sector público ou nos servizos de
información similares das comunidades autónomas, no «Diario Oficial de la
Unión Europea» ou no medio de publicidade en que sexa preceptivo, de
conformidade co artigo 135
g) O incumprimento grave de normas de dereito da Unión Europea en materia
de contratación pública que comportase que o contrato non se debería ter
adxudicado ao contratista, declarado polo TXUE nun procedemento conforme
o artigo 260 do Tratado de funcionamento da Unión Europea
Art 73.c) Directiva 2014/24/UE1:«los Estados miembros velarán por que los poderes
adjudicadores tengan la posibilidad de rescindir un contrato público durante su período de
vigencia (...), cuando: (…) el contrato no hubiera debido adjudicarse al contratista en vista de la
existencia de un incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en los Tratados y en la
presente Directiva, declarado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un
procedimiento con arreglo al artículo 258 del TFUE».

Novidades no listado de
anulabilidade: Art. 40
En particular, entre as causas de anulabilidade a que se refire o
parágrafo anterior, inclúense as seguintes:
a) O incumprimento das circunstancias e dos requisitos exixidos
para a modificación dos contratos nos artigos 204 e 205.
b) Todas aquelas disposicións, resolucións, cláusulas ou actos
emanados de calquera poder adxudicador que outorguen, de forma
directa ou indirecta, vantaxes ás empresas que contratasen
previamente con calquera Administración.
c) As encargas que acorden os poderes adxudicadores para a
execución directa de prestacións a través de medios propios, cando
non observen algún dos requisitos establecidos nos números 2, 3 e
4 do artigo 32, relativos á condición de medio propio.

Desaparece
TRLCSP
Artículo 50. Arbitraje. Los entes, organismos y
entidades del sector público que no tengan el
carácter de Administraciones Públicas podrán
remitir a un arbitraje, conforme a las disposiciones
de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de
Arbitraje, la solución de las diferencias que puedan
surgir sobre los efectos, cumplimiento y extinción
de los contratos que celebren.

O RECURSO ESPECIAL EN
MATERIA DE CONTRATACIÓN

De inicio
- recurso especial:por órgano, especializado, non universal
. S. TXUE de 6 de octubro de 2015, asunto C‑203/14,asunto Consorci Sanitari del Maresme

- rápido
- que xera seguridade xurídica
- de balde
- potestativo
- completar co Real Decreto 814/2015, de 11 de setembro,
polo que se aproba o Regulamento dos procedementos especiais de revisión de
decisións en materia contractual e de organización do Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuais.

Outras novidades
(antes de entrar nas máis relevantes)
-Eliminación da cuestión de nulidade
- Eliminación anuncio de interposición
- Silencio negativo aos 2 meses (art. 57.5)
- Regulación legal da inadmisibilidade (art. 55)
- Necesidade de dar conta ao Tribunal (art. 57.4)
- Deber de coordinación dos Tribunais (D.A 23)
Disposición adicional vixésimo terceira. Coordinación entre os órganos de resolución de recursos
especiais en materia de contratación.
Os diferentes órganos de recurso que se creen acordarán as fórmulas de coordinación e colaboración
máis adecuadas para favorecer a coherencia dos seus pronunciamentos e para a unificación da súa
doutrina en relación coas cuestións que sexan sometidas ao seu coñecemento. Os ditos órganos
poderán, ademais, propor os axustes normativos e as recomendacións que resulten pertinentes para
un mellor funcionamento dos mecanismos de recurso previstos na normativa sobre contratos públicos.

Réxime transitorio:DT Primeira
1.- Dereito aplicable á licitación:
“Os expedientes de contratación iniciados antes da entrada en vigor desta lei rexeranse pola
normativa anterior. Para estes efectos, entenderase que os expedientes de contratación foron
iniciados se publicou a correspondente convocatoria do procedemento de adxudicación do
contrato….”

2.- Dereito aplicable ao recurso especial:
“4. As revisións de oficio e os procedementos de recurso iniciados ao abeiro dos artigos 34 e 40,
respectivamente, do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado mediante o
Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, seguiranse tramitando ata a súa resolución
conforme aquel.

Nos expedientes de contratación iniciados antes da entrada en vigor desta
lei poderase interpor o recurso previsto no artigo 44 contra actos
susceptibles de impugnación nesta vía, sempre que se ditasen con
posterioridade á súa entrada en vigor. “

Rebaixa nas contías: maior acceso ao
recurso

Art. 44.1:
a) Contratos de obras cuxo valor estimado sexa superior
a tres millóns de euros, e de subministración e servizos
que teñan un valor estimado superior a cen mil euros.
c) Concesións de obras ou de servizos cuxo valor
estimado supere os tres millóns de euros.

- Tramitación parlamentaria
- Consecuencias

Ampliación actos recorribles: art 44.2
a) Os anuncios de licitación, os pregos e os documentos contractuais que
establezan as condicións que deban rexer a contratación.
b) Os actos de trámite adoptados no procedemento de adxudicación, sempre
que estes decidan directa ou indirectamente sobre a adxudicación, determinen a
imposibilidade de continuar o procedemento ou produzan indefensión ou prexuízo
irreparable a dereitos ou intereses lexítimos. En todo caso, considerarase que
concorren as circunstancias anteriores nos actos da mesa ou do órgano de
contratación polos cales se acorde a admisión ou inadmisión de candidatos ou
licitadores, ou a admisión ou exclusión de ofertas, incluídas as ofertas que sexan
excluídas por resultar anormalmente baixas como consecuencia da aplicación do
artigo 149.
c) Os acordos de adxudicación
d) As modificacións baseadas no incumprimento do establecido nos artigos 204
e 205 da presente lei, por entender que a modificación debeu ser obxecto dunha
nova adxudicación.
e) A formalización de encargas a medios propios nos casos en que estes non
cumpran os requisitos legais.
f) Os acordos de rescate de concesións

Órganos resolución recursos

Órganos resolución recursos
46.4. No relativo á contratación no ámbito das corporacións locais, a competencia para
resolver os recursos será establecida polas normas das comunidades autónomas
cando estas teñan atribuída competencia normativa e de execución en materia de
réxime local e contratación.
No caso de que non exista previsión expresa na lexislación autonómica e sen prexuízo
do disposto no parágrafo seguinte, a competencia para resolver os recursos
corresponderá ao mesmo órgano ao cal as comunidades autónomas en cuxo territorio
se integran as corporacións locais atribuísen a competencia para resolver os recursos
do seu ámbito.
En todo caso, os concellos dos municipios de gran poboación a que se refire o artigo
121 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e as
deputacións provinciais poderán crear un órgano especializado e funcionalmente
independente que posuirá a competencia para resolver os recursos. A súa constitución
e funcionamento e os requisitos que deben reunir os seus membros, o seu
nomeamento, remoción e a duración do seu mandato rexeranse polo que estableza a
lexislación autonómica ou, na súa falta, polo establecido no artigo 45 desta lei. O pleno
da corporación será o competente para acordar a súa creación e nomear e remover os
seus membros. O resto dos concellos poderán atribuír a competencia para resolver o
recurso ao órgano creado pola deputación da provincia a que pertenzan

Órganos resolución recursos
Informe Comisión Europea sobre España 2018 relativo a prevención e
corrección dos desequilibrios macroeconómicos:
“La Ley aspira asimismo a fortalecer los controles ex ante y ex post sobre los
poderes adjudicadores. Una nueva Oficina Independiente de Regulación y
Supervisión llevará a cabo investigaciones y dictará instrucciones vinculantes
para los poderes adjudicadores de la Administración central. No obstante, no
será competente para interponer acciones legales, anular decisiones o imponer
sanciones.
La eficacia de las medidas incluidas en la Ley dependerá del grado de ambición
en la fase de ejecución. A la hora de definir la estrategia, incluidos los controles
que se llevarán a cabo, gran parte de los detalles habrán de ser decididos por el
Comité de Cooperación y la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión.
Al mismo tiempo, la manera en que la nueva estructura de gobernanza se
constituya y opere será crucial para lograr resultados eficaces. Por otra parte,

la creación de numerosos tribunales administrativos de
contratación pública de carácter descentralizado podría mermar la
eficacia del actual sistema de recursos”

Lexitimación: art. 48
Poderá interpor o recurso especial en materia de contratación
calquera persoa física ou xurídica cuxos dereitos ou intereses
lexítimos, individuais ou colectivos, se visen prexudicados ou
poidan resultar afectados, de maneira directa ou indirecta, polas
decisións obxecto do recurso.
Estarán tamén lexitimadas para interpor este recurso contra os
actos susceptibles de seren impugnados as organizacións
sindicais cando das actuacións ou decisións impugnables se
poida deducir fundadamente que estas implican que no proceso
de execución do contrato o empresario incumpre as obrigacións
sociais ou laborais respecto dos traballadores que participen na
realización da prestación. En todo caso, entenderase lexitimada
a organización empresarial sectorial representativa dos
intereses afectados

Medidas Cautelares
- Previas ao recurso
- Co escrito do recurso
- Cando se impugna o acordo de adxudicación
Art. 53: Unha vez interposto o recurso, quedará en suspenso a tramitación do
procedemento cando o acto impugnado sexa o de adxudicación, salvo no suposto de
contratos baseados nun acordo marco ou de contratos específicos no marco dun
sistema dinámico de adquisición, sen prexuízo das medidas cautelares que, en
relación con estes últimos, se poderían adoptar en virtude do sinalado no artigo 56.3.

Novidade:
Art. 49.4: Salvo que o órgano competente acorde o contrario, a
suspensión do procedemento que se poida acordar preventivamente
non afectará o prazo concedido para a presentación de ofertas ou
proposicións por parte dos interesados

Prazos de interposición
Artigo 50. Iniciación do procedemento e prazo.
1. O procedemento de recurso iniciarase
mediante escrito que deberá presentarse no
prazo de quince días hábiles. O dito prazo
computarase:
….
2. (a antiga cuestión de nulidade con prazos
de 30 días/6 meses)

Forma e lugar de interposición
- Novidade: pode presentar
calquera dos Rexistros

en

. Esixido polo Consello de Estado
. Problemas

- Noutro momentos do RE, se esixe
Rexistro do Tribunal (como nas
enmendas, alegacións...)

Acceso ao expediente: art 52
- Debe solicitarse ao OC
- Pode pedirse no prazo para o RE,
pero non paraliza
- De non outorgarse, pode solicitarse
do Tribunal con reapertura de trámite
de alegacións, informe e audiencia.

Comunicacións e notificacións
Art. 54: As comunicacións e o intercambio de
documentación entre os órganos competentes para resolver
os recursos, os órganos de contratación e os interesados
no procedemento faranse por medios electrónicos.
Disposición adicional décimo quinta: Non obstante o
anterior, o requisito de publicidade no perfil de contratante
non resultará aplicable ás notificacións efectuadas con
motivo do procedemento de recurso especial polos órganos
competentes para a súa resolución; os prazos
computaranse desde a data de envío desta ou do aviso de
notificación, se é mediante comparecencia electrónica

Tramitación
1. Recepción escrito interposición
2. Petición Expte e Informe
3. Audiencia Interesados
4. Resolución

Resolución
- Desestima/Estima/Inadmite
- Multa
- Dar conta de como se executa
- Inmediatamente executiva
- Especialidades no contencioso

ESTADISTICAS

Estadísticas Galicia (previas TACGal)

Estadísticas Galicia (previas TACGal)

Estadísticas Xeral

Estadísticas Xeral

Informe Comisión Europea de 24.1.2017
“En catorce Estados membros existe un órgano administrativo de recurso en materia de
contratación pública, algúns especializados e outros non. No resto dos Estados membros,
un órgano xudicial de recurso xa existente é o responsable da revisión dos
procedementos de contratación pública.”
“Considérase que é máis transparente (80,59 %), máis xusto (79,42 %) e máis aberto e
accesible (77,65 %), e que proporciona maiores incentivos para cumprir coas normas
sustantivas da contratación pública (81,77 %)”
“(74,7 %) ao considerar que os procedementos ante os órganos jurisdiccionales
ordinarios levan, polo xeral, máis tempo e dan lugar a criterios de adjudicación menos
estritos que os procedementos ante órganos administrativos de recurso especializados.”
”57,06 % dos encuestados na consulta pública consideraron que as Directivas conseguen
un equilibrio entre o interese dos operadores económicos en garantir a eficacia da
lexislación sobre contratación pública e o interese das autoridades contratantes en poñer
coto ao recurso excesivo aos tribunais”
“As Directivas sobre procedementos de recurso tamén son eficaces como elemento
disuasorio contra o comportamento irregular no ámbito da contratación pública.”
“En opinión da Comisión, as Directivas sobre procedementos de recurso presentan un
claro valor engadido da UE. Todas as fontes de información utilizadas a efectos da
avaliación confirmaron, polo xeral, que é de suma importancia contar no Dereito da UE
con requisitos para a presentación de procedementos de recurso en materia de
contratación pública.”

