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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
12765 Llei 34/2010, de 5 d’agost, de modificació de les lleis 30/2007, de 30 d’octubre, 

de Contractes del Sector Públic, 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments 
de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els servicis 
postals, i 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa per a adaptació a la normativa comunitària de les dos primeres.

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei següent i jo la sancione.

PREÀMBUL

La Directiva 2007/66/CE, d’11 de desembre, modifica substancialment les anteriors 
directives comunitàries 89/665/CEE, de 21 de desembre, i 92/13/CEE, de 25 de febrer, 
que regulaven els recursos en matèria de contractació tant amb referència als contractes 
del sector públic, com pel que fa als que subscriuen les entitats contractants en els sectors 
de l’aigua, l’energia, els transports i els servicis postals.

La finalitat de la reforma no ha sigut una altra que reforçar els efectes del recurs 
permetent que els candidats i licitadors que intervinguen en els procediments d’adjudicació 
puguen interposar un recurs contra les infraccions legals que es produïsquen en la 
tramitació dels procediments de selecció comptant amb la possibilitat raonable d’aconseguir 
una resolució eficaç.

Per a això, la directiva establix una sèrie de mesures accessòries per a garantir els 
efectes de la resolució que es dicte en el procediment d’impugnació. Una d’estes mesures 
és precisament la suspensió de l’acord d’adjudicació fins que transcórrega un termini 
suficient perquè els interessats puguen interposar els seus recursos. Congruent amb esta, 
es preveu també que la suspensió dels acords d’adjudicació es mantinga fins que es 
resolga sobre el fons del recurs o, almenys, sobre el manteniment o no de la suspensió.

D’altra banda i amb caràcter general, es preveu la facultat dels recurrents de sol·licitar 
l’adopció de qualssevol mesures cautelars tendents a assegurar els efectes de la resolució 
que puga adoptar-se en el procediment de recurs o a evitar els danys que puguen derivar-se 
del manteniment de l’acte impugnat.

Junt amb estes mesures, la directiva preveu per als casos en què la infracció afecte la 
publicitat de la convocatòria del contracte o a la inobservança dels terminis de suspensió 
previstos en esta, la possibilitat de declarar la nul·litat dels contractes així adjudicats.

En aplicació d’estos principis, a l’hora d’incorporar el contingut de la Directiva a les 
lleis 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, i 31/2007, de 30 d’octubre, 
sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els 
servicis postals, és fonamental establir un procediment de tràmits àgils en què la decisió 
resolutòria puga adoptar-se en el temps més breu possible sense deixar d’atendre la 
garantia dels drets dels interessats.

Ambdós lleis contenen ja normes reguladores dels recursos o reclamacions, segons 
els casos, que poden interposar-se contra els actes d’adjudicació o contra els actes del 
procediment administratiu que els servix de base. I inclús ambdós preveuen el termini de 
suspensió subsegüent a l’adjudicació, la suspensió de l’acte com a conseqüència de la 
interposició del recurs o reclamació i l’adopció de mesures cautelars. Queden, no obstant 
això, per resoldre algunes qüestions com ara la relativa a la competència per a la resolució 
del recurs que la nova directiva exigix que s’atribuïsca a un òrgan independent o a la 
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suspensió de l’adjudicació que ha de mantindre’s fins que el dit òrgan resolga sobre el 
manteniment o no d’esta o sobre el fons.

Així mateix, la incorporació de les normes de la directiva exigix una precisa determinació 
de quin és el moment a partir del qual comença el còmput del termini d’espera i del termini 
per a la interposició del recurs, així com una nova regulació del contingut de les notificacions 
que han de fer-se als licitadors per a comunicar-los amb suficient detall quin és el resultat 
de la licitació i les raons que han portat l’òrgan de contractació a adoptar una decisió en 
este sentit.

De la mateixa manera, ha sigut necessari donar solució a la contradicció aparent que 
podia suposar per al caràcter universal del recurs el fet que els actes produïts entre 
l’adjudicació provisional i la definitiva quedaren fora de l’àmbit d’aplicació d’este, perquè, 
si bé es tracta d’actes de compliment pràcticament mecànic en els quals la controvèrsia 
jurídica és a penes imaginable, conceptualment han de ser susceptibles de recurs també 
per a donar plena satisfacció a la configuració que en fa la nova Directiva 2007/66/CE, d’11 
de desembre. Esta circumstància ha portat la necessitat de refondre en només un els 
actes d’adjudicació provisional i definitiva fent coincidir la perfecció del contracte amb la 
seua formalització, sense que entre ambdós tràmits es preveja cap actuació, excepte, és 
clar, les que deriven de la possible interposició del recurs. Esta modificació ha generat la 
necessitat de modificar una sèrie important d’articles de la llei que han resultat afectats per 
esta encara que no tinguen relació directa amb el recurs especial en matèria de 
contractació.

D’altra banda, i ja que el Tribunal Constitucional expressament ha admés que 
l’Estat legisle amb caràcter supletori sobre matèries de competència autonòmica en 
els supòsits en què es tracte d’incorporació al dret intern de la normativa comunitària, 
es preveu en la disposició transitòria segona un règim per a les comunitats autònomes 
aplicable fins que no hagen creat els seus propis òrgans encarregats de la resolució de 
recursos.

Això, unit al fet que és necessari donar cabuda en ambdós lleis a la declaració de 
nul·litat dels contractes en els termes que preveu la directiva, aconsella fer una reforma 
que no té més abast que el d’adaptar ambdós lleis a les noves exigències de la directiva 
2007/66/CE, d’11 de desembre.

Article primer. Modificació de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic

Es modifica la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en els 
termes que resulten dels apartats següents:

U. En el capítol V del títol I, del llibre primer de la llei es crea la secció primera amb 
el rètol «Règim General», comprensiva dels articles 31 a 36, ambdós inclosos.

Dos. Se suprimix el capítol VI, del títol I, del llibre primer de la llei i es crea la secció 
segona del capítol V del títol I del llibre primer amb el rètol «Supòsits especials de nul·litat», 
que comprenen els articles 37, 38 i 39 d’esta, que queden redactats de la manera 
següent:

«Secció segona. Supòsits especials de nul·litat

Article 37. Supòsits especials de nul·litat contractual.

1. Els contractes subjectes a regulació harmonitzada a què es referixen els 
articles 13 a 17 d’esta llei, ambdós inclosos, així com els contractes de servicis 
compresos en les categories 17 a 27 de l’annex II el valor estimat dels quals siga 
igual o superior a 193.000 euros seran nuls en els casos següents:

a) Quan el contracte s’haja adjudicat sense complir prèviament el requisit de 
publicació de l’anunci de licitació en el "Diari Oficial de la Unió Europea", en aquells 
casos en què siga preceptiu, de conformitat amb l’article 126.
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b) Quan no s’haja respectat el termini de quinze dies hàbils previst en l’article 
140.3 per a la formalització del contracte sempre que concórreguen els dos 
requisits següents:

1r) Que per esta causa el licitador s’haja vist privat de la possibilitat 
d’interposar el recurs regulat en els articles 310 i següents i,

2n) Que, a més, concórrega alguna infracció dels preceptes que regulen el 
procediment d’adjudicació dels contractes que li haja impedit obtindre-la.

c) Quan, a pesar d’haver-se interposat el recurs especial en matèria de 
contractació a què es referixen els articles 310 i següents, es porte a efecte la 
formalització del contracte sense tindre en compte la suspensió automàtica de 
l’acte d’adjudicació en els casos en què fóra procedent, i sense esperar que l’òrgan 
independent haja dictat una resolució sobre el manteniment o no de la suspensió 
de l’acte recorregut.

d) Tractant-se d’un contracte basat en un acord marc de l’article 180 subscrit 
amb diversos empresaris que pel seu valor estimat haja de ser considerat subjecte 
a regulació harmonitzada, si s’han incomplit les normes sobre adjudicació 
establides en el paràgraf segon de l’article 182.4.

e) Quan es tracte de l’adjudicació d’un contracte específic basat en un 
sistema dinàmic de contractació en què estiguen admesos diversos empresaris, 
sempre que el contracte a adjudicar estiga subjecte a regulació harmonitzada i 
s’hagen incomplit les normes establides en l’article 186 sobre adjudicació d’estos 
contractes.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, no serà procedent la declaració 
de nul·litat a què es referix este article en el supòsit de la lletra a) de l’apartat 
anterior si concorren conjuntament les tres circumstàncies següents:

a) Que de conformitat amb el criteri de l’òrgan de contractació el contracte 
estiga inclòs en algun dels supòsits d’exempció de publicació de l’anunci de 
licitació en el "Diari Oficial de la Unió Europea" previstos en esta llei.

b) Que l’òrgan de contractació publique en el "Diari Oficial de la Unió Europea" 
un anunci de transparència prèvia voluntària en què es manifeste la seua intenció 
de subscriure el contracte i que continga els punts següents:

– identificació de l’òrgan de contractació
– descripció de la finalitat del contracte
– justificació de la decisió d’adjudicar el contracte sense el requisit de 

publicació de l’article 126
– identificació de l’adjudicatari del contracte
– qualsevol altra informació que l’òrgan de contractació considere rellevant

c) Que el contracte no s’haja perfeccionat fins transcorreguts deu dies hàbils 
a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci.

3. No serà procedent la declaració de nul·litat a què es referix este article en 
els supòsits de les lletres d) i e) si concorren conjuntament les dos condicions 
següents:

a) Que l’òrgan de contractació haja notificat a tots els licitadors afectats 
l’adjudicació del contracte i, si ho sol·liciten, els motius del rebuig de la seua 
candidatura o de la seua proposició i de les característiques de la proposició de 
l’adjudicatari que van ser determinants de l’adjudicació a favor seu, sense perjuí 
del que disposa l’article 137 quant a les dades la comunicació de les quals no siga 
procedent.

b) Que el contracte no s’haja perfeccionat fins transcorreguts quinze dies 
hàbils des de l’endemà de la remissió de la notificació als licitadors afectats.
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Article 38. Conseqüències jurídiques de la declaració de nul·litat en els supòsits de 
l’article anterior.

1. La declaració de nul·litat per les causes previstes en l’article anterior produirà 
els efectes establits en l’article 35.1 d’esta llei.

2. L’òrgan competent per a declarar la nul·litat, no obstant això, podrà no 
declarar-la i acordar el manteniment dels efectes del contracte, si, atenent les 
circumstàncies excepcionals que concórreguen, considera que hi ha raons 
imperioses d’interés general que ho exigisquen.

Només es considerarà que els interessos econòmics constituïxen les raons 
imperioses mencionades en el primer paràgraf d’este apartat en els casos 
excepcionals en què la declaració de nul·litat del contracte done lloc a conseqüències 
desproporcionades.

Així mateix, no es considerarà que constituïxen raons imperioses d’interés 
general els interessos econòmics directament vinculats al contracte en qüestió, com 
ara els costos derivats del retard en l’execució del contracte, de la convocatòria d’un 
nou procediment de contractació, del canvi de l’operador econòmic que haurà 
d’executar el contracte o de les obligacions jurídiques derivades de la nul·litat.

La resolució per la qual s’acorda el manteniment dels efectes del contracte haurà de 
ser objecte de publicació en el perfil de contractant previst en l’article 42 d’esta llei.

3. En el cas previst en l’apartat anterior, la declaració de nul·litat haurà de 
substituir-se per alguna de les sancions alternatives següents:

a) La imposició de multes al poder adjudicador per un import que no podrà 
ser inferior al 5 per cent ni superar el 20 per cent del preu d’adjudicació del 
contracte. Quan es tracte de poders adjudicadors la contractació dels quals 
s’efectue a través de diferents òrgans de contractació, la sanció alternativa recaurà 
sobre el pressupost del departament, conselleria o òrgan corresponent que haja 
adjudicat el contracte.

Per a determinar la quantia en la imposició de les multes, l’òrgan competent 
prendrà en consideració la reiteració, el percentatge del contracte que haja sigut 
executat o el dany causat als interessos públics o, si és el cas, al licitador, de tal 
manera que estes siguen eficaces, proporcionades i dissuasòries.

b) La reducció proporcionada de la duració del contracte. En este cas, l’òrgan 
competent prendrà en consideració la reiteració, el percentatge del contracte que 
haja sigut executat o el dany causat als interessos públics o, si és el cas, al licitador. 
Així mateix determinarà la indemnització que corresponga al contractista pel lucre 
cessant derivat de la reducció temporal del contracte, sempre que la infracció que 
motive la sanció alternativa no li siga imputable.

4. Allò que es disposa en tots els apartats anteriors s’entendrà sense perjuí de 
les sancions de caràcter disciplinari que corresponga imposar al responsable de les 
infraccions legals.

Article 39. Interposició de la qüestió de nul·litat

1. La qüestió de nul·litat, en els casos als quals es referix l’article 37.1, haurà 
de plantejar-se davant de l’òrgan previst en l’article 311, que serà el competent per 
a tramitar el procediment i resoldre-la.

2. Podrà plantejar la qüestió de nul·litat, en estos casos, tota persona física o 
jurídica els drets o interessos legítims de la qual s’hagen vist perjudicats o puguen 
resultar afectats pels supòsits de nul·litat de l’article 37. L’òrgan competent, no 
obstant això, podrà inadmetre-la quan l’interessat haja interposat recurs especial 
regulat en els articles 310 i següents sobre el mateix acte havent respectat l’òrgan 
de contractació la suspensió de l’acte impugnat i la resolució dictada.

3. El termini per a la interposició de la qüestió de nul·litat serà de trenta dies 
hàbils a comptar:
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a) de la publicació de l’adjudicació del contracte en la forma prevista en l’article 
138.2, incloent-hi les raons justificatives de la no-publicació de la licitació en el "Diari 
Oficial de la Unió Europea",

b) o de la notificació als licitadors afectats, dels motius del rebuig de la seua 
candidatura o de la seua proposició i de les característiques de la proposició de 
l’adjudicatari que van ser determinants de l’adjudicació a favor seu, sense perjuí del 
que disposa l’article 137 quant a les dades la comunicació de les quals no siga 
procedent.

4. Fora dels casos previstos en l’apartat anterior, la qüestió de nul·litat haurà 
d’interposar-se abans que transcórreguen sis mesos a comptar de la formalització 
del contracte.

5. La qüestió de nul·litat es tramitarà de conformitat amb el que disposen els 
articles 314 i següents amb les excepcions següents:

a) No serà aplicable el que disposa l’article 314.1 quant a l’exigència d’anunciar 
la interposició del recurs.

b) La interposició de la qüestió de nul·litat no produirà efectes suspensius de 
cap classe per si sola.

c) El termini establit en l’article 313.2, paràgraf segon, i en el 316.3 perquè 
l’òrgan de contractació formule al·legacions en relació amb la sol·licitud de mesures 
cautelars s’elevarà a set dies hàbils.

d) El termini establit en l’article 316.2 per a la remissió de l’expedient per l’òrgan 
de contractació, acompanyat del corresponent informe, s’elevarà a set dies hàbils.

e) En la resolució de la qüestió de nul·litat, l’òrgan competent per a dictar-la 
haurà de resoldre també sobre la procedència d’aplicar les sancions alternatives si 
l’òrgan de contractació ho ha sol·licitat en l’informe amb què s’ha d’acompanyar la 
remissió de l’expedient administratiu.

f) Quan l’òrgan de contractació no ho haja sol·licitat en la forma establida en la 
lletra anterior podrà fer-ho en el tràmit d’execució de la resolució. En este cas l’òrgan 
competent, amb audiència prèvia per un termini de cinc dies a les parts comparegudes 
en el procediment, resoldrà sobre la procedència o no d’aplicar la sanció alternativa 
sol·licitada dins dels cinc dies següents al transcurs del termini anterior. Contra esta 
resolució es podrà interposar un recurs en els mateixos termes previstos per a les 
resolucions dictades que resolen sobre el fons.»

Tres. S’afig un llibre VI que conté els articles 310 a 320, ambdós inclosos, amb la 
redacció que consta a continuació:

«LLIBRE VI

Règim especial de revisió de decisions en matèria de contractació i mitjans 
alternatius de resolució de conflictes

Article 310. Recurs especial en matèria de contractació: actes recurribles.

1. Seran susceptibles de recurs especial en matèria de contractació previ a la 
interposició del contenciós administratiu els actes especificats en l’apartat 2 d’este 
mateix article, quan es referisquen als següents tipus de contractes que pretenguen 
subscriure les administracions públiques i les entitats que tinguen la condició de 
poders adjudicadors:

a) Contractes d’obres, concessió d’obres públiques, de subministrament, de 
servicis, de col·laboració entre el sector públic i el sector privat i acords marc, 
subjectes a regulació harmonitzada.

b) Contractes de servicis compresos en les categories 17 a 27 de l’annex II 
d’esta llei el valor estimat dels quals siga igual o superior a 193.000 euros, i
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c) Contractes de gestió de servicis públics en què el pressupost de gastos de 
primer establiment, excloent-ne l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit, siga 
superior a 500.000 euros i el termini de duració superior a cinc anys.

Seran també susceptibles d’este recurs els contractes subvencionats a què es 
referix l’article 17.

2. Podran ser objecte del recurs els actes següents:

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

b) Els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que 
estos decidisquen directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinen la 
impossibilitat de continuar el procediment o produïsquen indefensió o perjuí 
irreparable a drets o interessos legítims. Es consideraran actes de tràmit que 
determinen la impossibilitat de continuar el procediment els actes de la mesa de 
contractació pels quals s’acorde l’exclusió de licitadors.

c) Els acords d’adjudicació adoptats pels poders adjudicadors.

3. Els defectes de tramitació que afecten actes diferents dels previstos en 
l’apartat 2 podran ser posats de manifest pels interessats a l’òrgan a què corresponga 
la instrucció de l’expedient o a l’òrgan de contractació, a l’efecte de la seua correcció, 
i sense perjuí que les irregularitats que els afecten puguen ser al·legades pels 
interessats al recórrer contra l’acte d’adjudicació.

4. No es donarà este recurs en relació amb els procediments d’adjudicació que 
se seguisquen pel tràmit d’emergència regulat en l’article 97 d’esta llei.

5. No serà procedent la interposició de recursos administratius ordinaris contra 
els actes enumerats en este article, excepte l’excepció prevista en el següent 
respecte a les comunitats autònomes.

Els actes que es dicten en els procediments d’adjudicació de contractes 
administratius que no complisquen els requisits de l’apartat 1 podran ser objecte de 
recurs de conformitat amb el que disposen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, i en la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa.

6. El recurs especial regulat en este article i els següents tindrà caràcter 
potestatiu.

Article 311. Òrgan competent per a la resolució del recurs.

1. En l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, el coneixement i resolució 
dels recursos a què es referix l’article anterior estarà encomanat a un òrgan 
especialitzat, que actuarà amb plena independència funcional en l’exercici de les 
seues competències. Este tribunal coneixerà també dels recursos especials que se 
susciten de conformitat amb l’article anterior contra els actes dels òrgans competents 
del Consell General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional i del Tribunal de 
Comptes.

A estos efectes es crea el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, 
que estarà adscrit al Ministeri d’Economia i Hisenda, i compost per un president i un 
mínim de dos vocals. Reglamentàriament podrà incrementar-se el nombre de vocals 
que hagen d’integrar el tribunal quan el volum d’assumptes sotmesos al seu 
coneixement ho aconselle.

Podran ser designats vocals d’este tribunal els funcionaris de carrera de cossos 
i escales als quals s’accedisca amb títol de llicenciat o de grau i que hagen exercit 
la seua activitat professional per temps superior a quinze anys, preferentment en 
l’àmbit del dret administratiu relacionat directament amb la contractació pública.

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

En el cas que els vocals o el president siguen designats entre funcionaris de 
carrera inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 7/2007, 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic, estos hauran de pertànyer a cossos o escales classificats en el 
subgrup A1 de l’article 76 de la dita llei.

La designació del president i els vocals d’este tribunal serà realitzada pel Consell 
de Ministres a proposta conjunta dels ministres d’Economia i Hisenda i de Justícia.

Els designats tindran caràcter independent i inamovible, i no podran ser remoguts 
dels seus llocs sinó per les causes següents:

a) Per expiració del seu mandat.
b) Per renúncia acceptada pel Govern.
c) Per pèrdua de la nacionalitat espanyola.
d) Per incompliment greu de les seues obligacions.
e) Per condemna a pena privativa de llibertat o d’inhabilitació absoluta o 

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

La remoció per les causes previstes en les lletres c), d), e) i f) serà acordada pel 
Govern previ expedient.

La duració del nomenament efectuat de conformitat amb este apartat serà de sis 
anys i no podrà prorrogar-se. No obstant això, la primera renovació del tribunal es 
farà de manera parcial als tres anys del nomenament. A este respecte, abans de 
complir-se el termini indicat es determinarà, per mitjà de sorteig, els vocals que 
hagen de cessar.

En tot cas, cessat un vocal, este continuarà en l’exercici de les seues funcions 
fins que prenga possessió del seu càrrec qui l’haja de substituir.

Seran aplicables al règim de constitució i funcionament del Tribunal les 
disposicions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

2. En l’àmbit de les comunitats autònomes, així com en el dels òrgans 
competents de les seues assemblees legislatives i de les institucions autonòmiques 
anàlogues al Tribunal de Comptes i al Defensor del Poble, la competència per a 
resoldre els recursos serà establida per les seues normes respectives, havent de 
crear un òrgan independent el titular del qual, o en el cas que siga col·legiat almenys 
el seu president, posseïsca qualificacions jurídiques i professionals que garantisquen 
un adequat coneixement de les matèries que haja de conéixer. El nomenament dels 
membres d’esta instància independent i la terminació del seu mandat estaran 
subjectes pel que fa a l’autoritat responsable del seu nomenament, la duració del 
seu mandat i la seua revocabilitat a condicions que garantisquen la seua 
independència i inamobilitat.

Les comunitats autònomes podran preveure la interposició de recurs administratiu 
previ al previst en l’article 310.

En este últim cas, l’execució dels actes d’adjudicació impugnats quedarà 
suspesa fins que l’òrgan competent per a resoldre decidisca sobre el fons de la 
qüestió plantejada. En tot cas, si la resolució no és totalment estimatòria, la suspensió 
persistirà en els termes que preveu l’article 315.

Podran les comunitats autònomes, així mateix, atribuir la competència per a la 
resolució dels recursos al tribunal especial creat en l’apartat 1 d’este article. A este 
efecte, hauran de subscriure el corresponent conveni amb l’Administració General 
de l’Estat, en el qual s’estipulen les condicions en què la comunitat sufragarà els 
gastos derivats d’esta assumpció de competències.

Les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla podran designar els seus propis òrgans 
independents, que s’ajustaran als requisits establits en este apartat per als òrgans 
de les comunitats autònomes, o bé atribuir la competència al Tribunal Administratiu 
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Central de Recursos Contractuals concertant a este efecte un conveni en els termes 
que preveu el paràgraf anterior.

3. En l’àmbit de les corporacions locals, la competència per a resoldre els 
recursos serà establida per les normes de les comunitats autònomes quan estes 
tinguen atribuïda competència normativa i d’execució en matèria de règim local i 
contractació.

En el cas que no hi haja previsió expressa en la legislació autonòmica, la 
competència correspondrà al mateix òrgan al qual les comunitats autònomes al 
territori de les quals s’integren les corporacions locals hagen atribuït la competència 
per a resoldre els recursos del seu àmbit.

4. Quan es tracte dels recursos interposats contra actes dels poders 
adjudicadors que no tinguen la consideració d’administracions públiques, la 
competència estarà atribuïda a l’òrgan independent que l’exercisca respecte de 
l’Administració a què estiga vinculada l’entitat autora de l’acte recorregut.

Si l’entitat contractant està vinculada amb més d’una Administració, l’òrgan 
competent per a resoldre el recurs serà aquell que tinga atribuïda la competència 
respecte de la que tinga el control o participació majoritària i, en el cas que totes o 
diverses d’estes posseïsquen una participació igual, davant de l’òrgan que trie el 
recurrent entre els que siguen competents d’acord amb les normes d’este apartat.

5. En els contractes subvencionats a què es referix l’últim incís de l’article 
310.1 d’esta llei, la competència correspondrà a l’òrgan independent que exercisca 
les seues funcions respecte a l’Administració a què estiga adscrit l’ens o organisme 
que haja atorgat la subvenció, o al que estiga adscrita l’entitat que l’haja concedida, 
quan esta no tinga el caràcter d’Administració Pública. En el supòsit de concurrència 
de subvencions per part de distints subjectes del sector públic, la competència es 
determinarà atenent la subvenció de major quantia i, a igualtat d’import, a l’òrgan 
davant del qual el recurrent decidisca interposar el recurs entre els que siguen 
competents d’acord amb les normes d’este apartat.

Article 312. Legitimació.

Podrà interposar el corresponent recurs especial en matèria de contractació tota 
persona física o jurídica els drets o interessos legítims de la qual s’hagen vist 
perjudicats o puguen resultar afectats per les decisions objecte de recurs.

Article 313. Sol·licitud de mesures provisionals.

1. Abans d’interposar el recurs especial regulat en este llibre, les persones 
físiques i jurídiques legitimades per a això d’acord amb el que disposa l’article 
anterior, podran sol·licitar davant de l’òrgan competent per a resoldre el recurs 
l’adopció de mesures provisionals. Estes mesures aniran dirigides a corregir 
infraccions de procediment o a impedir que es causen uns altres perjuís als interessos 
afectats, i podran estar incloses, entre estes, les destinades a suspendre o a fer que 
se suspenga el procediment d’adjudicació del contracte en qüestió o l’execució de 
qualsevol decisió adoptada pels òrgans de contractació.

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

A estos efectes, l’òrgan decisori, el mateix dia en què es reba la petició de la 
mesura provisional, la comunicarà a l’òrgan de contractació, que disposarà d’un 
termini de dos dies hàbils per a presentar les al·legacions que considere oportunes 
referides a l’adopció de les mesures sol·licitades o a les proposades pel mateix 
òrgan decisori. Si transcorregut este termini no es formulen al·legacions es continuarà 
el procediment.

Si abans de dictar una resolució s’ha interposat el recurs, l’òrgan decisori 
acumularà a este la sol·licitud de mesures provisionals i resoldrà sobre estes en la 
forma prevista en l’article 316.
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Contra les resolucions dictades en este procediment no podrà interposar-se cap 
recurs, sense perjuí dels que siguen procedents contra les resolucions que es dicten 
en el procediment principal.

3. Quan de l’adopció de les mesures provisionals puguen derivar-se perjuís de 
qualsevol naturalesa, la resolució podrà imposar la constitució de caució o garantia 
suficient per a respondre d’estos, sense que aquelles produïsquen efectes fins que 
la dita caució o garantia siga constituïda.

Reglamentàriament es determinarà la quantia i forma de la garantia a constituir, 
així com els requisits per a la seua devolució.

4. La suspensió del procediment que puga acordar-se cautelarment no 
afectarà, en cap cas, el termini concedit per a la presentació d’ofertes o proposicions 
pels interessats.

5. Les mesures provisionals que se sol·liciten i acorden amb anterioritat a la 
presentació del recurs especial en matèria de contractació decauran una vegada 
transcórrega el termini establit per a la seua interposició sense que l’interessat ho 
haja deduït.

Article 314. Iniciació del procediment i termini d’interposició.

1. Tot aquell que es propose interposar recurs contra algun dels actes indicats 
en l’article 310.1 i 2 haurà d’anunciar-ho prèviament per mitjà d’un escrit en què 
especifique l’acte del procediment que serà objecte d’este, presentat davant de 
l’òrgan de contractació en el termini previst en l’apartat següent per a la interposició 
del recurs.

2. El procediment de recurs s’iniciarà per mitjà d’un escrit, que haurà de 
presentar-se en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l’endemà del 
dia en què es remeta la notificació de l’acte impugnat de conformitat amb el que 
disposa l’article 135.4.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior:

a) Quan el recurs s’interpose contra el contingut dels plecs i la resta de 
documents contractuals, el còmput s’iniciarà a partir de l’endemà del dia en què 
estos hagen sigut rebuts o posats a disposició dels licitadors o candidats per al seu 
coneixement, d’acord amb el que es disposa en l’article 142 d’esta llei.

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

c) Quan s’interpose contra l’anunci de licitació, el termini començarà a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació.

3. La presentació de l’escrit d’interposició haurà de fer-se necessàriament en 
el registre de l’òrgan de contractació o en el de l’òrgan competent per a la resolució 
del recurs.

4. En l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que 
fonamente el recurs, els mitjans de prova dels quals pretenga valdre’s el recurrent i, 
si és el cas, les mesures de la mateixa naturalesa que les mencionades en l’article 
anterior, l’adopció de les quals sol·licite.

A este escrit s’adjuntarà:

a) El document que acredite la representació del compareixent, excepte si 
figura unit a les actuacions d’un altre recurs pendent davant del mateix òrgan, i en 
este cas podrà sol·licitar-se que s’expedisca una certificació per a la seua unió al 
procediment.

b) El document o documents que acrediten la legitimació de l’actor quan 
l’exercisca per haver-se-la transmés un altre per herència o per qualsevol altre 
títol.
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c) La còpia o trasllat de l’acte exprés que es recórrega, o la indicació de 
l’expedient en què haja recaigut o del periòdic oficial o perfil de contractant en què 
s’haja publicat.

d) El document o documents en què fonamenta el seu dret.
e) El justificant d’haver complit el que establix l’apartat 1 d’este article. Sense 

este justificant no es donarà curs a l’escrit d’interposició, encara que la seua omissió 
podrà esmenar-se de conformitat amb el que establix l’apartat següent.

5. Per a l’esmena dels defectes que puguen afectar l’escrit de recurs, es requerirà 
l’interessat a fi que, en un termini tres dies hàbils, esmene la falta o adjunte els 
documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desistix 
de la seua petició, i quedarà suspesa la tramitació de l’expedient amb els efectes 
previstos en l’apartat 5 de l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 315. Efectes derivats de la interposició del recurs.

Una vegada interposat el recurs, si l’acte recorregut és el d’adjudicació, quedarà 
en suspens la tramitació de l’expedient de contractació.

Article 316. Tramitació del procediment.

1. El procediment per a tramitar els recursos especials en matèria de 
contractació es regirà per les disposicions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
amb les especialitats que s’arrepleguen en els apartats següents.

2. Interposat el recurs, l’òrgan encarregat de resoldre’l ho notificarà el mateix 
dia a l’òrgan de contractació amb remissió de la còpia de l’escrit d’interposició i 
reclamarà l’expedient de contractació a l’entitat, òrgan o servici que l’haja tramitat, 
que haurà de remetre’l dins dels dos dies hàbils següents acompanyat del 
corresponent informe.

Si el recurs s’ha interposat davant de l’òrgan de contractació autor de l’acte 
impugnat, este haurà de remetre’l a l’òrgan encarregat de resoldre’l dins dels dos 
dies hàbils següents a la seua recepció acompanyat de l’expedient administratiu i de 
l’informe al qual fa referència el paràgraf anterior.

3. Dins dels cinc dies hàbils següents a la interposició del recurs, el traslladarà 
als restants interessats, i els concedirà un termini de cinc dies hàbils per a formular 
al·legacions, i, de manera simultània a este tràmit, decidirà, en el termini de cinc dies 
hàbils, sobre les mesures cautelars si se n’ha sol·licitat l’adopció d’alguna en l’escrit 
d’interposició del recurs o s’ha procedit a l’acumulació prevista en el paràgraf tercer 
de l’article 313.2. A l’adopció d’estes mesures serà aplicable, en tot cas, el que 
disposa l’article 313 quant a l’audiència de l’òrgan de contractació. Seran igualment 
aplicables els apartats 3 i 4 de l’esmentat article.

Així mateix, en este termini resoldrà, si és el cas, sobre si és procedent o no el 
manteniment de la suspensió automàtica prevista en l’article anterior, esta es 
considerarà vigent fins que no es dicte una resolució expressa que acorde l’alçament. 
Si les mesures provisionals s’han sol·licitat després de la interposició del recurs, 
l’òrgan competent resoldrà sobre estes en els termes que preveu el paràgraf anterior 
sense suspendre el procediment principal.

4. Els fets rellevants per a la decisió del recurs podran acreditar-se per 
qualsevol mitjà de prova admissible en dret. Quan els interessats ho sol·liciten o 
l’òrgan encarregat de la resolució del recurs no done per certs els fets al·legats pels 
interessats o la naturalesa del procediment ho exigisca, podrà acordar-se l’obertura 
del període de prova per un termini de deu dies hàbils, a fi que puguen practicar-se 
totes les que considere pertinents.

L’òrgan competent per a la resolució del recurs podrà rebutjar les proves 
proposades pels interessats quan siguen manifestament improcedents o 
innecessàries, mitjançant una resolució motivada.
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La pràctica de les proves s’anunciarà amb antelació suficient als interessats.
5. L’òrgan competent per a la resolució del recurs, en tot cas, haurà de garantir 

la confidencialitat i el dret a la protecció dels secrets comercials en relació amb la 
informació continguda en l’expedient de contractació, sense perjuí que puga conéixer 
i prendre en consideració la dita informació a l’hora de resoldre. Correspondrà al dit 
òrgan resoldre sobre com garantir la confidencialitat i el secret de la informació que 
conste en l’expedient de contractació, sense que per això siguen perjudicats els 
drets dels altres interessats a la protecció jurídica efectiva i al dret de defensa en el 
procediment.

Article 317. Resolució.

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

2. La resolució del recurs estimarà en tot o en part o desestimarà les pretensions 
formulades o declararà la seua inadmissió, i decidirà motivadament totes les 
qüestions que s’hagen plantejat. En tot cas, la resolució serà congruent amb la 
petició i, si és procedent, es pronunciarà sobre l’anul·lació de les decisions il·legals 
adoptades durant el procediment d’adjudicació, incloent-hi la supressió de les 
característiques tècniques, econòmiques o financeres discriminatòries contingudes 
en l’anunci de licitació, anunci indicatiu, plecs, condicions reguladores del contracte 
o qualsevol altre document relacionat amb la licitació o adjudicació, així com, si és 
procedent, sobre la retroacció d’actuacions.

Si, com a conseqüència del contingut de la resolució, és necessari que l’òrgan de 
contractació acorde l’adjudicació del contracte a un altre licitador, es concedirà a este un 
termini de deu dies hàbils perquè òmpliga el que preveu l’apartat 2 de l’article 135.

3. Així mateix, a sol·licitud de l’interessat i si és procedent, podrà imposar-se a 
l’entitat contractant l’obligació d’indemnitzar la persona interessada pels danys i 
perjuís que li haja pogut ocasionar la infracció legal que haja donat lloc al recurs.

4. La resolució haurà d’acordar, també, l’alçament de la suspensió de l’acte 
d’adjudicació si en el moment de dictar-la continua suspés, així com de les restants 
mesures cautelars que s’hagen acordat i la devolució de les garanties la constitució 
de les quals s’haja exigit per a la seua efectivitat, si és procedent.

5. En el cas que l’òrgan competent aprecie temeritat o mala fe en la interposició 
del recurs o en la sol·licitud de mesures cautelars, podrà acordar la imposició d’una 
multa al seu responsable. L’import d’esta estarà entre 1.000 i 15.000 euros, i la seua 
quantia es determinarà en funció de la mala fe apreciada i el perjuí ocasionat a 
l’òrgan de contractació i als restants licitadors. Les quanties indicades en este 
apartat seran actualitzades cada dos anys mitjançant una orde ministerial, per 
aplicació de l’Índex de Preus al Consum calculat per l’Institut Nacional 
d’Estadística.

Article 318. Determinació de la indemnització.

1. Quan siga procedent la indemnització, mencionada en l’apartat 3 de l’article 
anterior, esta es fixarà atenent, en la mesura que es puga, els criteris dels apartats 
2 i 3 de l’article 141 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

2. La indemnització haurà de rescabalar el reclamant si més no dels gastos 
ocasionats per la preparació de l’oferta o la participació en el procediment de 
contractació.

Article 319. Efectes de la resolució.

1. Contra la resolució dictada en este procediment només es podrà interposar 
el recurs contenciós administratiu d’acord amb el que disposa l’article 10, lletres k) i 
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l) de l’apartat 1 i en l’article 11, lletra f) del seu apartat 1 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

No serà procedent la revisió d’ofici regulada en l’article 34 d’esta llei i en el 
capítol I del títol VII de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de la resolució ni de cap 
dels actes dictats pels òrgans regulats en l’article 311. Tampoc estaran subjectes a 
fiscalització pels òrgans de control financer de les administracions a què cada un 
d’estos es trobe adscrit.

2. Sense perjuí del que disposa l’apartat anterior, la resolució serà directament 
executiva i serà aplicable, si és el cas, el que disposa l’article 97 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre.

Article 320. Arbitratge.

Els ens, organismes i entitats del sector públic que no tinguen el caràcter 
d’administracions públiques podran remetre a un arbitratge, d’acord amb les 
disposicions de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge, la solució de les 
diferències que puguen sorgir sobre els efectes, compliment i extinció dels contractes 
que acorden».

Quatre. Es modifica l’article 17.2, que queda redactat de la manera següent:

Article 17.2.

«2. Les normes previstes per als contractes subvencionats s’aplicaran a 
aquells subscrits per particulars o per entitats del sector públic que no tinguen la 
consideració de poders adjudicadors, en conjunció, en este últim cas, amb les 
restants disposicions d’esta llei que se’ls apliquen. Quan el contracte subvencionat 
siga adjudicat per entitats del sector públic que tinguen la consideració de poder 
adjudicador, s’aplicaran les normes de contractació previstes per a estes entitats, 
d’acord amb la seua naturalesa, excepte la relativa a la determinació de la 
competència per a resoldre el recurs especial en matèria de contractació i per a 
adoptar mesures cautelars en el procediment d’adjudicació, que es regirà, en tot 
cas, per la regla establida en l’article 311.»

Cinc. Es modifica l’apartat 1 de l’article 21, al qual es dóna la redacció següent:

Article 21.1.

«1. L’orde jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per a 
resoldre les qüestions litigioses relatives a la preparació, adjudicació, efectes, 
compliment i extinció dels contractes administratius. Igualment correspondrà a este 
orde jurisdiccional el coneixement de les qüestions que se susciten en relació amb 
la preparació i adjudicació dels contractes privats de les administracions públiques i 
dels contractes subjectes a regulació harmonitzada, incloent-hi els contractes 
subvencionats a què es referix l’article 17, així com dels contractes de servicis de les 
categories 17 a 27 de l’annex II el valor estimat dels quals siga igual o superior a 
193.000 euros que pretenguen concertar ens, organismes o entitats que, sense ser 
administracions públiques, tinguen la condició de poders adjudicadors. També 
coneixerà dels recursos interposats contra les resolucions que dicten els òrgans de 
resolució de recursos previstos en l’article 311 d’esta llei.»

Sis. Es modifica l’article 27.1, que queda redactat de la manera següent:

«Article 27. Perfecció dels contractes.

1. Els contractes que subscriuen els poders adjudicadors es perfeccionen amb 
la seua formalització. Els contractes subvencionats que, de conformitat amb el que 
disposa l’article 17 d’esta llei, hagen de considerar-se subjectes a regulació 
harmonitzada, es perfeccionaran de conformitat amb la legislació per la qual es 
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regisquen. Les parts hauran de notificar la seua formalització a l’òrgan que va atorgar 
la subvenció.»

Set. S’afig a l’article 28 l’apartat 3, amb la redacció següent:

«Article 28. Caràcter formal de la contractació del sector públic.
…

3. Els contractes que subscriuen altres ens, organismes i entitats del sector públic, 
quan siguen susceptibles de recurs especial en matèria de contractació conforme a 
l’article 310.1 hauran de formalitzar-se en els terminis establits en l’article 140.3.»

Huit. L’article 31 queda redactat de la manera següent:

«Article 31. Supòsits d’invalidesa.
A més dels casos en què la invalidesa derive de la il·legalitat de les seues 

clàusules, els contractes de les administracions públiques i els contractes subjectes 
a regulació harmonitzada, incloent-hi els contractes subvencionats a què es referix 
l’article 17, seran invàlids quan ho siga algun dels seus actes preparatoris o el 
d’adjudicació, per concórrer-hi alguna de les causes de dret administratiu o de dret 
civil a què es referixen els articles següents.»

Nou. Es fa una nova redacció de l’article 34.1:

«Article 34. Revisió d’ofici.

1. La revisió d’ofici dels actes preparatoris i dels actes d’adjudicació dels 
contractes de les administracions públiques i dels contractes subjectes a regulació 
harmonitzada s’efectuarà de conformitat amb el que establix el capítol primer del 
títol VII de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.»

Deu. L’apartat 1 de l’article 35 queda redactat de la manera següent:

«Article 35. Efectes de la declaració de nul·litat.

1. La declaració de nul·litat dels actes preparatoris del contracte o de l’adjudicació, 
quan siga ferma, implicarà en tot cas la del mateix contracte, que entrarà en fase de 
liquidació, havent de restituir-se les parts recíprocament les coses que hagen rebut en 
virtut d’este i si això no és possible s’haurà de tornar el seu valor. La part que siga 
culpable haurà d’indemnitzar la contrària dels danys i perjuís que haja patit.»

Onze. L’apartat 2 de l’article 42 es redacta de la manera següent:

«Article 42. Perfil de contractant.
…
2. El perfil de contractant podrà incloure qualssevol dades i informacions 

referents a l’activitat contractual de l’òrgan de contractació, com ara els anuncis 
d’informació prèvia previstos en l’article 125, les licitacions obertes o en curs i la 
documentació relativa a estes, les contractacions programades, els contractes 
adjudicats, els procediments anul·lats, i qualsevol altra informació útil de tipus 
general, com ara punts de contacte i mitjans de comunicació que es poden utilitzar 
per a relacionar-se amb l’òrgan de contractació. En tot cas haurà de publicar-se en 
el perfil de contractant l’adjudicació dels contractes.»

Dotze. Es fa una nova redacció de la lletra d) de l’apartat 2 de l’article 49:

«Article 49. Prohibicions de contractar.

…
2.
…
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d) Haver retirat indegudament la seua proposició o candidatura en un 
procediment d’adjudicació, o haver impossibilitat l’adjudicació del contracte a favor 
seu per no omplir el que establix l’article 135.2 dins del termini assenyalat si hi ha 
dol, culpa o negligència.»

Tretze. Es fa una nova redacció de la lletra e) de l’apartat 2 de l’article 50:

«Article 50. Declaració de la concurrència de prohibicions de contractar i efectes.

…
2.
…

e) En els casos previstos en la lletra d) de l’apartat 2 de l’article anterior, des 
de la data en què s’haja procedit a l’adjudicació del contracte, si la causa és la 
retirada indeguda de proposicions o candidatures; o des de la data en què s’havia 
d’haver procedit a l’adjudicació, si la prohibició es fonamenta en l’incompliment del 
que establix l’article 135.2.»

Catorze. L’apartat 1, paràgraf primer de l’article 83, queda redactat de la manera 
següent:

«Article 83. Exigència de garantia.

1. Els qui presenten les ofertes econòmicament més avantatjoses en les 
licitacions dels contractes que realitzen les administracions públiques hauran de 
constituir a disposició de l’òrgan de contractació una garantia d’un 5 per cent de 
l’import d’adjudicació, excloent-ne l’Impost sobre el Valor Afegit. En el cas dels 
contractes amb preus provisionals a què es referix l’article 75.5, el percentatge es 
calcularà amb referència al preu màxim fixat.»

Quinze. Es fa una nova redacció de l’article 87.1:

«Article 87. Constitució, reposició i reajustament de garanties.

1. El licitador que haja presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa 
haurà d’acreditar, en el termini assenyalat en l’article 135.2, la constitució de la 
garantia. Si no complix este requisit per causes imputables a ell, l’Administració no 
efectuarà l’adjudicació a favor seu, i s’aplicarà el que disposa l’últim paràgraf de 
l’article 135.2.»

Setze. Es redacten en la forma que seguix els apartats 1 i 4 de l’article 91:

«Article 91. Exigència i règim.

1. En atenció a les circumstàncies concurrents en cada contracte, els òrgans 
de contractació podran exigir als licitadors la constitució d’una garantia que responga 
del manteniment de les seues ofertes fins a la seua adjudicació. Per al licitador que 
resulte adjudicatari, la garantia provisional respondrà també del compliment de les 
obligacions que li imposa el segon paràgraf de l’article 135.2.

Quan l’òrgan de contractació decidisca exigir una garantia provisional haurà de 
justificar suficientment en l’expedient les raons per les quals considera procedent la 
seua exigència per a eixe contracte en concret.

…

4. La garantia provisional s’extingirà automàticament i serà tornada als 
licitadors immediatament després de l’adjudicació del contracte. En tot cas, la 
garantia serà retinguda al licitador la proposició del qual haja sigut seleccionada per 
a l’adjudicació fins que procedisca a la constitució de la garantia definitiva, i 
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confiscada a les empreses que retiren injustificadament la seua proposició abans de 
l’adjudicació.»

Dèsset. La redacció de l’article 92.1 queda de la manera següent:

«Article 92. Supòsits i règim.

1. En els contractes que subscriguen els ens, organismes i entitats del sector públic 
que no tinguen la consideració d’administracions públiques, els òrgans de contractació 
podran exigir la prestació d’una garantia als licitadors o candidats, per a respondre del 
manteniment de les seues ofertes fins a l’adjudicació i, si és el cas, formalització del 
contracte o a l’adjudicatari, per a assegurar la correcta execució de la prestació.»

Díhuit. Es fa una nova redacció de les lletres b) i d) i se suprimix la lletra c) de l’apartat 
2 de l’article 96, i passa la d) a ser la c), amb la redacció següent:

«Article 96. Tramitació urgent de l’expedient.

2.
...

b) Acordada l’obertura del procediment d’adjudicació, els terminis establits en 
esta llei per a la licitació, adjudicació i formalització del contracte es reduiran a la 
mitat, excepte el termini de quinze dies hàbils establit en el paràgraf primer de 
l’article 140.3 com a període d’espera abans de la formalització del contracte.

No obstant això, quan es tracte de procediments relatius a contractes subjectes a 
regulació harmonitzada, esta reducció no afectarà els terminis establits en els articles 
142 i 143 per a la facilitació d’informació als licitadors i la presentació de proposicions 
en el procediment obert. En els procediments restringits i en els negociats en què, 
d’acord amb el que preveu l’article 161.1, siga procedent la publicació d’un anunci de 
la licitació, el termini per a la presentació de sol·licituds de participació podrà reduir-se 
fins a quinze dies comptadors des de l’enviament de l’anunci de licitació, o fins a deu, 
si este enviament s’efectua per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, i el termini 
per a facilitar la informació suplementària a què es referix l’article 150.4 es reduirà a 
quatre dies. En el procediment restringit, el termini per a la presentació de proposicions 
previst en l’article 151.1 podrà reduir-se fins a deu dies a partir de la data de l’enviament 
de la invitació per a presentar ofertes.

c) El termini d’inici de l’execució del contracte no podrà ser superior a quinze dies 
hàbils, comptadors des de la formalització. Si s’excedix este termini, el contracte podrà 
ser resolt, llevat que el retard es dega a causes alienes a l’Administració contractant i al 
contractista i així es faça constar en la corresponent resolució motivada.»

Dènou. L’article 99.1 queda redactat en la manera següent:

«Article 99. Plecs de clàusules administratives particulars.

1. Els plecs de clàusules administratives particulars hauran d’aprovar-se 
prèviament a l’autorització del gasto o conjuntament amb esta, i sempre abans de la 
licitació del contracte, o si no existix esta, abans de la seua adjudicació.»

Vint. Es fa una nova redacció de l’article 100.1:

«Article 100. Plecs de prescripcions tècniques.

1. L’òrgan de contractació aprovarà amb anterioritat a l’autorització del gasto o 
conjuntament amb esta, i sempre abans de la licitació del contracte, o si no existix 
esta, abans de la seua adjudicació, els plecs i documents que continguen les 
prescripcions tècniques particulars que hagen de regir la realització de la prestació 
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i definisquen les seues qualitats, de conformitat amb els requisits que per a cada 
contracte establix la present llei.»

Vint-i-u. Es fa una nova redacció de les lletres c) i d) de l’apartat 1 de l’article 130, i la 
lletra d) actual passa a ser la lletra e) nova, tot això de la manera següent:

«Article 130. Presentació de la documentació acreditativa del compliment de 
requisits previs.
…

c) Una declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar. 
Esta declaració inclourà la manifestació de trobar-se al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions 
vigents, sense perjuí que la justificació acreditativa d’este requisit haja de presentar-se, 
abans de l’adjudicació, per l’empresari al favor del qual es realitze esta.

d) Si és el cas, una adreça de correu electrònic on efectuar les notificacions.
e) Per a les empreses estrangeres, en els casos en què el contracte haja 

d’executar-se a Espanya, la declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i 
tribunals espanyols de qualsevol orde, per a totes les incidències que de manera 
directa o indirecta puguen sorgir del contracte, amb renúncia, si és el cas, al fur 
jurisdiccional estranger que puga correspondre al licitador.»

Vint-i-dos. L’article 135 queda redactat en els termes següents:

«Article 135. Classificació de les ofertes, adjudicació del contracte i notificació de 
l’adjudicació.

1. L’òrgan de contractació classificarà, per orde decreixent, les proposicions 
presentades i que no hagen sigut declarades desproporcionades o anormals d’acord 
amb el que assenyala l’article següent. Per a realitzar la dita classificació, atendrà 
els criteris d’adjudicació assenyalats en el plec o en l’anunci i podrà sol·licitar per a 
això tots els informes tècnics que considere pertinents. Quan l’únic criteri a considerar 
siga el preu, s’entendrà que l’oferta econòmicament més avantatjosa és la que 
incorpora el preu més baix.

2. L’òrgan de contractació requerirà el licitador que haja presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a 
comptar de l’endemà del dia en què haja rebut el requeriment, presente la 
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seues 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritze l’òrgan de contractació 
per a obtindre’n de manera directa l’acreditació, de disposar efectivament dels 
mitjans que s’haja compromés a dedicar o adscriure a l’execució del contracte 
conforme a l’article 53.2, i d’haver constituït la garantia definitiva que siga procedent. 
Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics 
o telemàtics, llevat que s’establisca una altra cosa en els plecs.

Les normes autonòmiques de desplegament d’esta llei podran fixar un termini 
major al previst en este paràgraf, sense que s’excedisca el de vint dies hàbils.

Si no s’ompli adequadament el requeriment en el termini assenyalat, es 
considerarà que el licitador ha retirat la seua oferta, i es procedirà en eixe cas a 
demanar la mateixa documentació al licitador següent, per l’orde en què hagen 
quedat classificades les ofertes.

3. L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies 
hàbils següents a la recepció de la documentació. En els procediments negociats i de 
diàleg competitiu, l’adjudicació concretarà i fixarà els termes definitius del contracte.

No podrà declarar-se deserta una licitació quan hi haja alguna oferta o proposició 
que siga admissible d’acord amb els criteris que figuren en el plec.

4. L’adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors 
i, simultàniament, es publicarà en el perfil de contractant.
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La notificació haurà de contindre, en tot cas, la informació necessària que 
permeta al licitador exclòs o candidat descartat interposar, conforme a l’article 310, 
un recurs suficientment fundat contra la decisió d’adjudicació. En particular 
expressarà els punts següents:

a) En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons 
per les quals s’haja desestimat la seua candidatura.

b) Pel que fa als licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també de 
manera resumida, les raons per les quals no s’ha admés la seua oferta.

c) En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la 
proposició de l’adjudicatari determinants del fet que haja sigut seleccionada l’oferta 
d’este amb preferència a les que hagen presentat els restants licitadors les ofertes 
dels quals hagen sigut admeses.

Serà aplicable a la motivació de l’adjudicació l’excepció de confidencialitat 
continguda en l’article 137.

En tot cas, en la notificació i en el perfil de contractant s’indicarà el termini en 
què s’ha de procedir a la seua formalització conforme a l’article 140.3.

La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància 
de la seua recepció pel destinatari. En particular, podrà efectuar-se per correu 
electrònic a l’adreça que els licitadors o candidats hagen designat al presentar les 
seues proposicions, en els termes establits en l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 
de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics. No obstant això, el 
termini per a considerar rebutjada la notificació, amb els efectes previstos en l’article 
59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, serà de cinc dies.»

Vint-i-tres. Es fa una redacció nova de l’apartat 4 de l’article 136:

«Article 136. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats.

…

4. Si l’òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada pel licitador i 
els informes mencionats en l’apartat anterior, estima que l’oferta no pot ser complida 
com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, l’exclourà 
de la classificació i acordarà l’adjudicació a favor de la proposició econòmicament 
més avantatjosa, d’acord amb l’orde en què hagen sigut classificades de conformitat 
amb el que assenyala l’apartat 1 de l’article anterior».

Vint-i-quatre. Es fa una nova redacció de la rúbrica de l’article 137, en els termes 
següents: «Article 137. Informació no publicable» i se suprimix l’apartat 1 de l’article 137, 
de manera que queda com a únic l’apartat 2.

Vint-i-cinc. Es fa una nova redacció de l’article 138:

«Article 138. Publicitat de la formalització dels contractes.

1. La formalització dels contractes la quantia dels quals siga igual o superior a 
les quantitats indicades en l’article 122.3 es publicarà en el perfil de contractant de 
l’òrgan de contractació i s’indicaran, com a mínim, les mateixes dades mencionades 
en l’anunci de l’adjudicació.

2. Quan la quantia del contracte siga igual o superior a 100.000 euros o, en el 
cas de contractes de gestió de servicis públics, quan el pressupost de gastos de 
primer establiment siga igual o superior a este import o el seu termini de duració siga 
superior a cinc anys, haurà de publicar-se, a més, en el "Boletín Oficial del Estado" 
o en els respectius diaris o butlletins oficials de les comunitats autònomes o de les 
províncies, un anunci en què s’informe d’esta formalització, en un termini no superior 
a quaranta-huit dies a comptar de la seua data.

Quan es tracte de contractes subjectes a regulació harmonitzada l’anunci s’haurà 
d’enviar, en el termini assenyalat en el paràgraf anterior, al "Diari Oficial de la Unió 
Europea" i publicar-se en el "Boletín Oficial del Estado".
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3. En el cas de contractes de servicis compresos en les categories 17 a 27 de 
l’annex II i de quantia igual o superior a 193.000 euros, l’òrgan de contractació 
comunicarà l’adjudicació a la Comissió Europea, indicant si considera procedent la 
publicació.

4. En els casos a què es referix l’article anterior, l’òrgan de contractació podrà 
no publicar determinada informació relativa a l’adjudicació i formalització del 
contracte, i ho justificarà degudament en l’expedient.»

Vint-i-sis. L’article 139.2 queda redactat de la manera següent:

«Article 139. Renúncia a la celebració del contracte i desistiment del procediment 
d’adjudicació per l’Administració

…

2. La renúncia a la subscripció del contracte o el desistiment del procediment 
només ho podrà acordar l’òrgan de contractació abans de l’adjudicació. En ambdós 
casos es compensarà els candidats o licitadors pels gastos en què hagen incorregut, 
en la forma prevista en l’anunci o en el plec, o d’acord amb els principis generals que 
regixen la responsabilitat de l’Administració.»

Vint-i-set. L’article 140 queda redactat de la manera següent:

«Article 140. Formalització dels contractes.

1. Els contractes que realitzen les administracions públiques hauran de 
formalitzar-se en document administratiu que s’ajuste amb exactitud a les condicions 
de la licitació, i este document constituirà títol suficient per a accedir a qualsevol 
registre públic. No obstant això, el contractista podrà sol·licitar que el contracte 
s’eleve a escriptura pública, i en este cas aniran a càrrec seu els gastos corresponents. 
En cap cas es podran incloure en el document en què es formalitze el contracte 
clàusules que impliquen alteració dels termes de l’adjudicació.

2. En el cas dels contractes menors definits en l’article 122.3 caldrà ajustar-se, 
quant a la seua formalització, al que disposa l’article 95.

3. Si el contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació 
d’acord amb l’article 310.1, la formalització no podrà efectuar-se abans que 
transcórreguen quinze dies hàbils des que es remeta la notificació de l’adjudicació 
als licitadors i candidats. Les comunitats autònomes podran incrementar este termini, 
sense que excedisca un mes.

L’òrgan de contractació requerirà a l’adjudicatari perquè formalitze el contracte 
en termini no superior a cinc dies a comptar de l’endemà d’aquell en què haguera 
rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf 
anterior sense que s’haja interposat recurs que comporte la suspensió de la 
formalització del contracte. De la mateixa manera caldrà actuar quan l’òrgan 
competent per a la resolució del recurs haja alçat la suspensió.

En la resta de casos, la formalització del contracte haurà d’efectuar-se no 
més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació 
de l’adjudicació als licitadors i candidats en la forma prevista en l’article 135.4.

4. Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’haja formalitzat el 
contracte dins del termini indicat, l’Administració podrà acordar la confiscació 
sobre la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional que, si és el cas, 
hi haja hagut.

Si les causes de la no-formalització foren imputables a l’Administració, 
s’indemnitzarà el contractista dels danys i perjuís que la demora li puga ocasionar.

5. No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la formalització prèvia, 
excepte en els casos previstos en l’article 97 d’esta llei.»
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Vint-i-huit. Els apartats 1 i 2 de l’article 145 queden redactats de la manera 
següent:

«Article 145. Adjudicació.

1. Quan l’únic criteri a considerar per a seleccionar l’adjudicatari del contracte 
siga el del preu, l’adjudicació haurà de recaure en el termini màxim de quinze dies a 
comptar de l’endemà de l’obertura de les proposicions.

2. Quan per a l’adjudicació del contracte s’hagen de tindre en compte una 
pluralitat de criteris, el termini màxim per a efectuar l’adjudicació serà de dos mesos 
a comptar de l’obertura de les proposicions, llevat que se n’haja establit un altre en 
el plec de clàusules administratives particulars.»

Vint-i-nou. Es fa una nova redacció de l’article 174.1, lletra a), en els termes que 
s’indiquen a continuació:

«Article 174. Adjudicació dels contractes subjectes a regulació harmonitzada.

1. L’adjudicació dels contractes subjectes a regulació harmonitzada es regirà 
per les normes establides en el capítol anterior amb les adaptacions següents:

a) No seran aplicables les normes establides en el segon paràgraf de l’apartat 
2 de l’article 134 sobre intervenció del comité d’experts per a la valoració de criteris 
subjectius, en els apartats 1 i 2 de l’article 136 sobre criteris per a apreciar el caràcter 
anormal o desproporcionat de les ofertes, en l’article 140 sobre formalització dels 
contractes sense perjuí que haja d’observar-se el termini establit en el seu apartat 3 
i el que preveu l’apartat 5, en l’article 144 sobre examen de les proposicions i 
proposta d’adjudicació, i en l’article 156 sobre els supòsits en què és possible acudir 
a un procediment negociat per a adjudicar contractes de gestió de servicis 
públics.»

Trenta. L’article 181.3 queda redactat de la manera següent:

«Article 181.3. Procediment de celebració d’acords marc.

…

3. En els casos a què es referix l’article 137, l’òrgan de contractació podrà no 
publicar determinada informació relativa a la celebració de l’acord marc, justificant-ho 
degudament en l’expedient.»

Trenta-u. S’afig el punt 5 a l’article 182 amb la redacció següent:

«Article 182.5. En els procediments d’adjudicació a què es referixen els apartats 
anteriors podrà efectuar-se la formalització del contracte sense necessitat 
d’observar el termini d’espera previst en l’article 140.3.»

Trenta-dos. S’afig l’apartat 6 a l’article 186 amb la redacció següent:

«Article 186.6. L’adjudicació prevista en l’apartat 4 d’este article podrà anar seguida 
de manera immediata per la formalització del contracte.»

Trenta-tres. Es modifica l’article 206, suprimint la lletra d) i es dóna una nova 
enumeració alfabètica successiva a les lletres restants.

Trenta-quatre. Se suprimix l’apartat 1 de l’article 208 i es dóna una nova numeració 
successiva als restants apartats.

Trenta-cinc. S’afig un nou paràgraf final a la disposició addicional tercera, que queda 
redactada de la manera següent:
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«Disposició addicional tercera. Règim de contractació dels òrgans constitucionals 
de l’Estat i dels òrgans legislatius i de control autonòmics.

Els òrgans competents del Congrés dels Diputats, del Senat, del Consell General 
del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Comptes, del Defensor 
del Poble, de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes i de les 
institucions autonòmiques anàlogues al Tribunal de Comptes i al Defensor del Poble, 
ajustaran la contractació a les normes establides en esta llei per a les administracions 
públiques.

A més, els òrgans competents de les Corts Generals establiran, si és el cas, 
l’òrgan que haja de conéixer, en el seu àmbit de contractació, el recurs especial 
regulat en el llibre VI d’esta llei, respectant les condicions de qualificació, 
independència i inamovilitat previstes en este títol.»

Trenta-sis. S’afig un nou apartat 3 a la disposició addicional dènou, amb el contingut 
següent:

«3. En compliment del principi de transparència en la contractació i d’eficàcia i 
eficiència de l’actuació administrativa, es fomentarà i preferirà l’ocupació de mitjans 
electrònics, informàtics i telemàtics en els procediments previstos en esta llei per 
part dels licitadors o els candidats. En tot cas, en l’àmbit de l’Administració General 
de l’Estat i els organismes públics vinculats a esta o que en depenen, estos mitjans 
hauran d’estar disponibles en relació amb la totalitat dels procediments de 
contractació de la seua competència.»

Trenta-set. Es modifica la disposició addicional vint-i-set, que queda redactada de la 
manera següent:

«Disposició addicional vint-i-set. Pràctiques contràries a la lliure competència.

Els òrgans de contractació, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
de l’Estat i els òrgans competents per a resoldre el recursos especial a què es 
referix l’article 310 d’esta llei notificaran a la Comissió Nacional de la Competència 
qualssevol fets dels que tinguen coneixement en l’exercici de les seues funcions 
que puguen constituir infracció a la legislació de defensa de la competència. En 
particular, comunicaran qualsevol indici d’acord, decisió o recomanació col·lectiva, o 
pràctica concertada o conscientment paral·lela entre els licitadors, que tinga com a 
objecte, produïsca o puga produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència 
en el procés de contractació.»

Trenta-huit. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de la disposició final sèptima, considerant 
legislació exclusiva de l’Estat l’article 320 i suprimint la menció de l’article 37.5, i afegint 
com a preceptes no bàsics els apartats 1 i 3 de l’article 311, que queden redactats de la 
manera següent:

«Disposició final sèptima. Títols competencials.

1. Els articles 21 i 320 i les disposicions finals tercera i quarta es dicten a 
l’empara de les competències atribuïdes a l’Estat per la regla 6a de l’article 149.1.6a 
de la Constitució, i són d’aplicació general.

2. La resta d’articles d’esta llei constituïxen legislació bàsica dictada a l’empara 
de l’article 149.1.18a de la Constitució, i en conseqüència són d’aplicació general a 
totes les administracions públiques i organismes i entitats que en depenen. No 
obstant això, no tindran caràcter bàsic els articles següents o les seues parts: lletra 
a) de l’apartat 1 de l’article 15; lletra a) de l’apartat 1 de l’article 16; apartats 1 a 5 de 
l’article 24; article 29.4; article 48.2; article 49.2.c); article 53; article 60; article 71; 
article 81; article 82; paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 83; segon paràgraf de 
l’apartat 3 i apartat 5 de l’article 93; article 95.2; lletres a) i c) de l’apartat 2 de l’article 
96; lletres b) i c) de l’article 97.1; apartats 1 i 2 de l’article 98; apartats 4, 5 i 6 de 
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l’article 99; article 100; apartats 1.e) i 4 de l’article 107; article 108; article 109; article 
110; apartats e), g), h), i), j) i 1) de l’article 120; segon paràgraf de l’apartat 3 de 
l’article 136; article 140; apartat 2 de l’article 189; article 190; article 191; article 
195.2; apartats 3 a 8, ambdós inclosos, de l’article 196; segon incís de l’article 205.2; 
apartats 3 i 5 de l’article 207; article 212; article 213.2; article 215; apartat 1 de 
l’article 216; apartats 3, excepte la previsió de la lletra b), i 4 de l’article 217; article 
218; apartat 1 de l’article 224; article 227; article 231; apartats 2 i 3 de l’article 234; 
article 237; apartat 5 de l’article 238; article 239; article 263 article 266; apartats 2 i 
3 de l’article 268; article 270; article 271; article 273; article 274; apartats 2 i 3 de 
l’article 276; apartat 3 de l’article 277; apartats 2 i 3 de l’article 285; apartats 3, 4, 5 i 
6 de l’article 286; article 287; articles 291 a 293; articles 295 a 299, ambdós inclosos; 
article 309; article 311.1 i 3; lletra a) de l’apartat 1 de la disposició addicional primera; 
disposició addicional quarta; disposició addicional vint; disposició addicional vint-i-
tres; disposició addicional vint-i-quatre; disposició addicional vint-i-cinc; disposició 
addicional vint-i-sis; disposició addicional vint-i-set; disposició addicional vint-i-huit; 
disposició addicional trenta; disposició transitòria tercera; disposició transitòria 
quarta; disposició final segona; disposició final quinta; disposició final sexta; 
disposició final octava, i disposició final novena.

Als mateixos efectes previstos en el paràgraf anterior tindran la consideració de 
mínimes les exigències que per als contractes menors establix l’article 95.1 i tindran 
la consideració de màxims els percentatges següents, quanties o terminis:

El percentatge del 5 per cent de l’article 83.1 i 2.
El percentatge del 3 per cent de l’article 91.2.
Les quanties de l’article 122.3.
Els terminis d’un mes establits en els apartats 2 i 4 de l’article 205.»

Article segon. Modificació 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 servicis postals.

U. 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 servicis postals passa a denominar-se 
«Reclamacions en els procediments d’adjudicació i declaració de nul·litat dels 
contractes».

Dos. Es modifiquen els articles 101 a 108 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 servicis 
postals, que passen a integrar el capítol I del títol a què es referix l’apartat anterior i queden 
redactats de la manera següent:

«TÍTOL VII

Reclamacions en els procediments d’adjudicació i declaració de nul·litat dels 
contractes

CAPÍTOL I

Reclamacions en els procediments d’adjudicació dels contractes

Article 101. Competència.

1. Els òrgans indicats en l’article 311 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic, seran els competents en els seus àmbits respectius i 
en relació amb les entitats enumerades en l’apartat 1 de l’article 3 d’esta llei, i també 
amb les que estiguen adscrites o vinculades a estes, o a les que hagen atorgat un 
dret especial o exclusiu, per a exercir les competències següents respecte dels 
contractes els procediments d’adjudicació dels quals es regulen:
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a) Resoldre les reclamacions i qüestions de nul·litat que es plantegen per 
infracció de les normes contingudes en esta llei.

b) Acordar les mesures cautelars de caràcter provisional necessàries per a 
assegurar l’eficàcia de la resolució que en el seu moment es dicte.

c) Fixar les indemnitzacions que siguen procedents, prèvia la corresponent 
reclamació de danys i perjuís, per infracció, així mateix, de les disposicions 
contingudes en esta llei.

2. Si l’entitat contractant és una associació de les previstes en l’apartat 1 de 
l’article 3 i hi ha diverses administracions públiques de referència per la diferent 
adscripció o vinculació dels membres, o una sola entitat contractant es troba en el 
mateix supòsit, per operar en diversos sectors dels inclosos en els articles 7 a 12, la 
reclamació podrà ser presentada davant de qualsevol dels òrgans competents 
mencionats en l’article 311 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic, que estarà obligat a resoldre.

3. Als efectes de l’apartat 1, quan l’entitat contractant tinga relació amb més 
d’una Administració pública, quant a la seua adscripció o vinculació formal i del títol 
administratiu que explota, la reclamació s’haurà de presentar davant de l’òrgan 
independent que tinga atribuïda la competència per a resoldre les reclamacions en 
l’àmbit de l’Administració que haja atorgat el títol administratiu.

Article 102. Legitimació.

Podrà interposar la reclamació corresponent tota persona física o jurídica els 
drets o interessos legítims de la qual s’hagen vist perjudicats o puguen resultar 
afectats per les decisions objecte de reclamació.

Article 103. Sol·licitud de mesures provisionals.

1. Abans d’interposar la reclamació regulada en este títol, les persones físiques 
i jurídiques, legitimades per a això d’acord amb el que disposa l’article anterior, 
podran sol·licitar davant de l’òrgan competent per a resoldre la reclamació l’adopció 
de mesures provisionals. Estes mesures aniran dirigides a corregir infraccions de 
procediment o impedir que es causen altres perjuís als interessos afectats, i podran 
estar incloses, entre estes, les destinades a suspendre o a fer que se suspenga el 
procediment d’adjudicació del contracte en qüestió o l’execució de qualsevol decisió 
adoptada pels òrgans de contractació.

2. L’òrgan competent per a resoldre la reclamació haurà d’adoptar la decisió 
en forma motivada sobre les mesures provisionals dins dels cinc dies hàbils següents 
a la presentació de l’escrit en què se sol·liciten.

A este efecte, l’òrgan decisori, el mateix dia en què es reba la petició de la 
mesura provisional, la comunicarà a l’entitat contractant, que disposarà d’un termini 
de dos dies hàbils, per a presentar les al·legacions que considere oportunes referides 
a l’adopció de les mesures sol·licitades o a les proposades pel mateix òrgan decisori. 
Si transcorregut este termini no es formulen al·legacions, es continuarà el 
procediment.

Si abans de dictar una resolució s’ha interposat la reclamació, l’òrgan decisori 
acumularà a esta la sol·licitud de mesures provisionals i resoldrà sobre estes en la 
forma prevista en l’article 105, sense que s’aplique, en este cas, el termini per a 
entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.

Contra les resolucions dictades en este procediment no podrà interposar-se cap 
recurs, sense perjuí que siguen procedents contra les resolucions que es dicten en 
el procediment principal.

3. Quan de l’adopció de les mesures provisionals puguen derivar-se perjuís de 
qualsevol naturalesa, la resolució podrà imposar la constitució de caució o garantia 
suficient per a respondre’n, sense que aquelles produïsquen efectes fins que 
l’esmentada caució o garantia siga constituïda.
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Reglamentàriament es determinarà la quantia i forma de la garantia a constituir, 
així com els requisits per a la seua devolució.

4. La suspensió del procediment que puga acordar-se cautelarment no 
afectarà, en cap cas, el termini concedit per a la presentació d’ofertes o proposicions 
pels interessats.

5. Les mesures provisionals que se sol·liciten i acorden amb anterioritat a la 
presentació de la reclamació decauran una vegada transcórrega el termini establit 
per a la seua interposició sense que l’interessat l’haja deduït.

Article 104. Iniciació del procediment.

1. Tot aquell que es propose interposar reclamació en els termes que preveu 
l’article 101 haurà d’anunciar-ho prèviament per mitjà d’un escrit presentat davant 
de l’entitat contractant en el termini previst en l’apartat següent per a la interposició 
de la reclamació. En este escrit haurà d’indicar-se l’acte del procediment contra el 
qual anirà dirigida la reclamació que s’interpose.

2. El procediment s’iniciarà per mitjà d’un escrit que haurà de presentar-se en 
el termini de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació si és el cas 
de la licitació del contracte en el "Diari Oficial de la Unió Europea" quan s’interpose 
contra esta licitació, des que s’anuncie en el perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació o des que els licitadors tinguen coneixement de la infracció que es 
denuncia.

3. La presentació de l’escrit d’interposició haurà de fer-se necessàriament en 
el registre de l’òrgan competent per a resoldre la reclamació.

4. En l’escrit d’interposició es farà constar l’acte reclamat, el motiu que 
fonamente la reclamació, els mitjans de prova de què pretenga valdre’s el reclamant 
i, si és el cas, les mesures cautelars mencionades en l’article anterior, l’adopció de 
les quals sol·licite.

A este escrit s’acompanyarà:

a) El document que acredite la representació del compareixent, excepte si 
figura unit a les actuacions d’un altre procediment pendent davant del mateix òrgan, 
i en este cas podrà sol·licitar-se que s’expedisca certificació per a unir-lo al 
procediment.

b) El document o documents que acrediten la legitimació de l’actor quan 
l’ostente per haver-se-la transmés un altre per herència o per qualsevol altre títol.

c) La còpia o trasllat de l’acte exprés que es recórreguen, o indicació de 
l’expedient en què haja recaigut l’acte, el periòdic oficial o perfil de contractant en 
què s’haja publicat.

d) El document o documents en què basa el seu dret.
e) El justificant d’haver donat compliment al que establix l’apartat 1 d’este 

article. Sense este justificant no es donarà curs a l’escrit d’interposició, encara que 
la seua omissió es podrà esmenar d’acord amb el que establix l’apartat següent.

5. Per a l’esmena dels defectes que puguen afectar l’escrit de reclamació, es 
requerirà l’interessat a fi que, en un termini tres dies hàbils, esmene la falta o 
acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fera així, es 
considerarà que desistix de la seua petició, i quedarà suspesa la tramitació de 
l’expedient amb els efectes previstos en l’apartat 5 de l’article 42 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú.

6. Una vegada interposada la reclamació, si l’acte recorregut és el d’adjudicació, 
quedarà en suspens la tramitació de l’expedient de contractació.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 192  Dilluns 9 d'agost de 2010  Secc. I. Pàg. 24

Article 105. Tramitació del procediment.

1. El procediment per a tramitar les reclamacions es regirà per les disposicions 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, amb les especialitats que figuren en els 
apartats següents.

2. Interposada la reclamació, l’òrgan encarregat de resoldre-la ho notificarà el 
mateix dia a l’entitat contractant amb remissió de la còpia de l’escrit d’interposició i 
reclamarà l’expedient de contractació a l’entitat que l’haja tramitada, la qual haurà 
de remetre-la en els dos dies hàbils següents acompanyat de l’nforme.

3. Dins dels cinc dies hàbils següents a la interposició de la reclamació, es 
traslladarà a la resta d’interessats, i se’ls concedirà un termini de cinc dies hàbils per 
a formular al·legacions, i, de forma simultània a este tràmit, decidirà sobre les 
mesures cautelars si s’haguera sol·licitat l’adopció d’alguna en l’escrit d’interposició 
de la reclamació o s’haguera procedit a l’acumulació prevista en el paràgraf tercer 
de l’article 103.2. A l’adopció d’estes mesures serà aplicable, en tot cas, el que 
disposa l’article 103 quant a l’audiència de l’entitat contractant. Seran igualment 
aplicables els apartats 3 i 4 de l’esmentat article.

En este mateix acte resoldrà, si és el cas, si és procedent o no el manteniment 
de la suspensió automàtica prevista en l’article anterior. Si les mesures provisionals 
s’han sol·licitat després de la interposició del recurs, l’òrgan competent resoldrà 
sobre elles en els termes que preveu el paràgraf anterior sense suspendre el 
procediment principal.

4. Els fets rellevants per a la decisió de la reclamació podran acreditar-se per 
qualsevol mitjà de prova admissible en dret. Quan els interessats ho sol·liciten o 
l’òrgan de resolució no tinga per certs els fets al·legats pels interessats o la naturalesa 
del procediment ho exigisca, podrà acordar-se l’obertura del període de prova per 
un termini de deu dies hàbils, a fi que puguen practicar-se totes aquelles que 
considere pertinents.

L’òrgan competent per a resoldre la reclamació podrà rebutjar les proves 
proposades pels interessats quan siguen manifestament improcedents o 
innecessàries, mitjançant una resolució motivada.

La pràctica de les proves s’anunciarà amb antelació suficient als interessats.
5. L’òrgan competent per a la resolució de la reclamació haurà de garantir, en 

tot cas, la confidencialitat i el dret a la protecció dels secrets comercials en relació 
amb la informació continguda en l’expedient de contractació, sense perjuí que puga 
conéixer i prendre en consideració esta informació a l’hora de resoldre. Correspondrà 
a este òrgan resoldre com garantir la confidencialitat i el secret d’informació que 
obre en l’expedient de contractació, sense que per això resulten perjudicats els 
drets dels altres interessats a la protecció jurídica efectiva i al dret de defensa en el 
procediment.

Article 106. Resolució.

1. Una vegada rebudes les al·legacions dels interessats, o transcorregut el 
termini assenyalat per a la seua formulació, i el de la prova, si és el cas, l’òrgan 
competent haurà de resoldre la reclamació dins dels cinc dies hàbils següents, i a 
continuació es notificarà la resolució a tots els interessats.

2. La resolució de la reclamació estimarà en tot o en part o desestimarà les 
pretensions formulades o declararà la seua inadmissió, decidint motivadament les 
qüestions que s’hagueren plantejat. En tot cas, la resolució serà congruent amb la 
petició i, si és procedent, es pronunciarà sobre l’anul·lació de les decisions il·legals 
adoptades durant el procediment d’adjudicació, incloent-hi la supressió de les 
característiques tècniques, econòmiques o financeres discriminatòries contingudes 
en l’anunci de licitació, anunci indicatiu, plecs, condicions reguladores del contracte 
o qualsevol altre document relacionat amb la licitació o adjudicació, així com, si és 
procedent, sobre la retroacció d’actuacions.
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3. Així mateix, a sol·licitud de l’interessat, i si és procedent, podrà imposar-se 
a l’entitat contractant l’obligació d’indemnitzar la persona interessada pels danys i 
perjuís que li haja pogut ocasionar la infracció legal que haja donat lloc a la 
reclamació.

4. La resolució haurà d’acordar, també, l’alçament de la suspensió de l’acte 
d’adjudicació si en el moment de dictar-la este continua suspés, així com de les 
restants mesures cautelars que s’hagen acordat i la devolució de les garanties la 
constitució de les quals s’haja exigit perquè estes siguen efectives, si això és 
procedent.

5. En cas que l’òrgan competent aprecie temeritat o mala fe en la interposició 
de la reclamació o en la sol·licitud de mesures cautelars, podrà acordar la imposició 
d’una multa al seu responsable. L’import de la multa serà d’entre 1.000 i 15.000 
euros, i la seua quantia es determinarà en funció de la mala fe apreciada i el perjuí 
ocasionat a l’entitat contractant i als restants licitadors. Les quanties indicades en 
este apartat seran actualitzades cada dos anys mitjançant una orde ministerial, per 
aplicació de l’Índex de Preus al Consum (IPC) calculat per l’Institut Nacional 
d’Estadística.

Article 107. Determinació de la indemnització.

1. Quan siga procedent la indemnització prevista en l’apartat 3 de l’article 
anterior, esta es fixarà atenent, en la mesura que es puga, els criteris dels apartats 
2 i 3 de l’article 141 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

2. La indemnització haurà de rescabalar el reclamant, si més no dels gastos 
ocasionats per la preparació de l’oferta o la participació en el procediment de 
contractació.

Article 108. Efectes de la resolució.

1. Contra la resolució dictada en este procediment només es podrà interposar 
recurs contenciós administratiu de conformitat amb el que disposa l’article 10, lletres 
k) i l) de l’apartat 1, i l’article 11, lletra f) del seu apartat 1, de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

No serà procedent la revisió d’ofici, regulada en l’article 34 d’esta llei, i en el 
capítol I del títol VII de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de la resolució ni de cap 
dels actes dictats pels òrgans regulats en l’article 311. Tampoc estaran subjectes a 
fiscalització pels òrgans de control financer de les administracions a què cada un es 
trobe adscrit.

2. Sense perjuí del que disposa l’apartat anterior, la resolució serà directament 
executiva, i resultarà aplicable, si és el cas, el que disposa l’article 97 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre.»

Tres. Es modifica la denominació del capítol II del 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 servicis postals, que passa a denominar-se «Supòsits especials de nul·litat 
dels contractes».

Quatre. Es modifiquen així mateix els articles 109, 110 i 111 de l’esmentada llei, que 
passa a integrar el capítol II al qual es referix l’apartat anterior, i queden redactats de la 
manera següent:
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«CAPÍTOL II

Supòsits especials de nul·litat dels contractes

Article 109. Declaració de la nul·litat del contracte.

1. Els contractes subscrits de conformitat amb el que disposa esta llei seran 
nuls en els casos següents:

a) Quan el contracte s’haja adjudicat sense complir prèviament el requisit de 
publicació de l’anunci de licitació en el "Diari Oficial de la Unió Europea", en la forma 
prevista en l’article 65.

b) Quan, a pesar d’haver-se interposat una reclamació per infracció de les 
normes d’esta llei, s’haja formalitzat el contracte sense tindre en compte la suspensió 
automàtica de l’acte d’adjudicació en els casos en què fóra procedent, i sense 
esperar que es dicte una resolució sobre el manteniment o no de la suspensió de 
l’acte recorregut.

c) Quan no s’haja respectat el termini de quinze dies hàbils previst en l’article 
83.3 abans de procedir a la formalització del contracte, sempre que per esta causa 
el licitador s’haja vist privat de la possibilitat d’interposar el recurs regulat en els 
articles 101 i següents i, a més, haja concorregut amb alguna infracció dels preceptes 
que regulen el procediment d’adjudicació dels contractes que li haja impedit 
obtindre-la.

d) Quan es tracte de l’adjudicació d’un contracte específic basat en un sistema 
dinàmic de contractació en què estiguen admesos diversos empresaris, sempre que el 
contracte que s’adjudica tinga un import superior als límits establits en l’article 16 i s’hagen 
incomplit les normes sobre adjudicació d’estos contractes establides en l’article 46.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, no serà procedent la declaració 
de nul·litat a què es referix el dit apartat en el supòsit de la lletra a) si concorren 
conjuntament les tres circumstàncies següents:

a) Que, de conformitat amb el criteri de l’entitat contractant, el contracte estiga 
inclòs en algun dels supòsits d’exempció de publicació de l’anunci de licitació en el 
"Diari Oficial de la Unió Europea" que preveu esta llei.

b) Que l’òrgan de contractació publique en el "Diari Oficial de la Unió Europea" 
un anunci de transparència prèvia voluntària en què manifeste la intenció de 
subscriure el contracte i que continga els punts següents:

– identificació de l’òrgan de contractació
– descripció de la finalitat del contracte
– justificació de la decisió d’adjudicar el contracte sense el requisit de 

publicació
– identificació de l’adjudicatari del contracte
– qualsevol altra informació que l’òrgan de contractació considere rellevant

c) Que el contracte no s’haja formalitzat fins a transcorreguts deu dies hàbils 
des de la publicació de l’anunci.

3. No serà procedent la declaració de nul·litat a què es referix este article en el 
supòsit de la lletra d) si concorren conjuntament les dos condicions següents:

a) Que l’òrgan de contractació haja notificat a tots els licitadors afectats 
l’adjudicació del contracte i, si ho sol·liciten, els motius del rebuig de la seua 
candidatura o de la seua proposició i de les característiques de la proposició de 
l’adjudicatari que van ser determinants de l’adjudicació a favor seu, sense perjuí del 
que disposa l’article 20.2 quant a les dades la comunicació de les quals no siga 
procedent.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 192  Dilluns 9 d'agost de 2010  Secc. I. Pàg. 27

b) Que el contracte no s’haja subscrit fins a transcorreguts quinze dies hàbils 
comptats des de l’endemà del dia de la remissió de la notificació als licitadors 
afectats.

Article 110. Conseqüències jurídiques de la declaració de nul·litat regulada en 
l’article anterior.

1. Les conseqüències jurídiques de la declaració de nul·litat per les causes 
previstes en l’article anterior seran determinades per l’òrgan que acorde la nul·litat, 
el qual podrà declarar la nul·litat de ple dret o limitar l’abast de l’anul·lació a les 
obligacions que encara estiguen pendents d’executar. En este últim supòsit, caldrà 
ajustar-se al que establix l’apartat següent pel que fa a l’aplicació de sancions.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, l’òrgan competent per a declarar 
la nul·litat podrà no declarar-la i acordar el manteniment dels efectes del contracte, 
si, atenent les circumstàncies que concorren, considera que hi ha raons imperioses 
d’interés general que ho exigixen.

Només es considerarà que els interessos econòmics constituïxen les raons 
imperioses mencionades en el primer paràgraf d’este apartat en els casos 
excepcionals en què la nul·litat del contracte done lloc a conseqüències 
desproporcionades.

Així mateix, no es considerarà que constituïxen raons imperioses d’interés 
general els interessos econòmics directament vinculats al contracte en qüestió, com 
ara els costos derivats del retard en l’execució del contracte, de la convocatòria d’un 
nou procediment de contractació, del canvi de l’operador econòmic que haurà 
d’executar el contracte o de les obligacions jurídiques derivades de la nul·litat.

3. En el cas previst en l’apartat anterior, la declaració de nul·litat podrà 
substituir-se per alguna de les sancions alternatives següents:

a) La imposició de multes a l’entitat contractant per un import que no podrà ser 
inferior al 5 per cent ni superar el 20 per cent del preu d’adjudicació del contracte.

Per a determinar la quantia en la imposició de les multes, l’òrgan competent 
prendrà en consideració la reiteració, el percentatge del contracte que haja sigut 
executat o el dany causat als interessos públics o, si és el cas, al licitador, de tal 
manera que estes siguen eficaces, proporcionades i dissuasòries.

b) La reducció proporcionada de la duració del contracte. En este cas, l’òrgan 
competent prendrà en consideració la reiteració, el percentatge del contracte que 
haja sigut executat o el dany causat als interessos públics o, si és el cas, al licitador. 
Així mateix determinarà la indemnització que corresponga al contractista pel lucre 
cessant derivat de la reducció temporal del contracte, sempre que la infracció que 
motive la sanció alternativa no li siga imputable.

4. Allò que disposen tots els apartats anteriors s’entendrà sense perjuí de les 
sancions disciplinàries que corresponga imposar al responsable de les infraccions 
legals.

Article 111. Interposició de la qüestió de nul·litat.

1. La qüestió de nul·litat haurà de plantejar-se davant de l’òrgan previst en 
l’article 101, que serà el competent per a tramitar el procediment i resoldre-la.

2. Podrà plantejar la qüestió de nul·litat qualsevol persona física o jurídica els 
drets o interessos legítims de la qual s’hagen vist perjudicats o puguen resultar 
afectats pels supòsits de nul·litat de l’article 109 i, en tot cas, els licitadors. L’òrgan 
competent, no obstant això, podrà inadmetre-la quan l’interessat haja interposat el 
recurs especial regulat en els articles 101 i següents sobre el mateix acte, havent 
respectat l’òrgan de contractació la suspensió de l’acte impugnat i la resolució 
dictada.
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3. El termini per a la interposició de la qüestió de nul·litat serà de trenta dies 
hàbils a comptar:

a) de la publicació en el "Diari Oficial de la Unió Europea" de l’adjudicació del 
contracte en la forma prevista en els articles 63, 67 i 69, incloent-hi les raons 
justificatives de la no publicació de la licitació en el diari esmentat,

b) o de la notificació, als licitadors afectats, dels motius del rebuig de la seua 
candidatura o de la seua proposició i de les característiques de la proposició de 
l’adjudicatari que van ser determinants de l’adjudicació a favor d’este, a què es 
referixen els articles 83 i 84.

4. Fora dels casos previstos en l’apartat anterior, la qüestió de nul·litat haurà 
d’interposar-se abans que transcórreguen sis mesos comptadors des de l’adjudicació 
del contracte.

5. La qüestió de nul·litat es tramitarà de conformitat amb el que disposen els 
articles 104 i següents amb les excepcions següents:

a) No serà aplicable el que disposa l’article 104.1 de l’esmentada llei pel que 
fa a l’exigència d’anunciar la interposició del recurs.

b) La interposició de la qüestió de nul·litat no produirà efectes suspensius de 
cap classe per si sola.

c) El termini establit en l’article 103.2, paràgraf segon, i en el 105.3 perquè 
l’òrgan de contractació formule al·legacions en relació amb la sol·licitud de mesures 
cautelars, s’elevarà a set dies hàbils.

d) El termini establit en l’article 105.2 per a la remissió de l’expedient per l’òrgan 
de contractació, acompanyat de l’informe corresponent, s’elevarà a set dies hàbils.

e) En la resolució de la qüestió de nul·litat, l’òrgan competent per a dictar-la 
haurà de resoldre també sobre la procedència d’aplicar les sancions alternatives si 
l’entitat contractant ho ha sol·licitat en l’informe que ha d’acompanyar la remissió de 
l’expedient de contractació.

f) Quan l’entitat contractant no ho ha sol·licitat en la manera establida en la 
lletra anterior podrà fer-ho en el tràmit d’execució de la resolució. En este cas, l’òrgan 
competent, amb l’audiència prèvia en un termini de cinc dies a les parts que 
compareixen en el procediment, resoldrà sobre la procedència o no d’aplicar la 
sanció alternativa sol·licitada dins dels cinc dies següents al transcurs del termini 
anterior. Contra esta resolució es podrà interposar un recurs en els mateixos termes 
previstos per a les resolucions dictades que resolen sobre el fons.»

Cinc. Se suprimixen els capítols III i IV del 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 
servicis postals.

Sis. Es modifica l’article 83.3 de la llei, que queda redactat de la manera següent:

«…

3. No podrà efectuar-se la formalització del contracte mentres no transcórrega 
el termini de quinze dies hàbils a què es referix l’apartat 2 de l’article 104».

Article tercer. Modificació de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa.

U. La lletra k) de l’apartat 1 de l’article 10 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa passa a ser la lletra m) i s’afigen dos nous paràgrafs k) i l) al dit apartat 1, 
amb la redacció següent:

«k) Les resolucions dictades per l’òrgan competent per a la resolució de 
recursos en matèria de contractació previst en l’article 311 de la Llei 30/2007, de 30 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 192  Dilluns 9 d'agost de 2010  Secc. I. Pàg. 29

d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en relació amb els contractes inclosos 
en l’àmbit competencial de les comunitats autònomes o de les corporacions locals.

l) Les resolucions dictades pels tribunals administratius territorials de Recursos 
Contractuals.»

Dos. S’afig una nova lletra f) a l’apartat 1 de l’article 11 de la Llei de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa amb la redacció següent:

«f) Les resolucions dictades pel Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals, a excepció del que disposa l’article 10.1.k).»

Tres. S’afig un apartat 4 a l’article 19 amb la redacció següent:

«4. Les administracions públiques i els particulars podran interposar recurs 
contenciós administratiu contra les decisions adoptades pels òrgans administratius 
als quals correspon resoldre els recursos especials i les reclamacions en matèria de 
contractació a què es referix la legislació de contractes del sector públic sense 
necessitat, en el primer cas, de declaració de lesivitat.»

Quatre. S’afig a l’article 21 un nou apartat, el 3, i l’actual apartat 3 passa a ser el 4, 
amb la redacció següent:

«3. En els recursos contra les decisions adoptades pels òrgans administratius 
als quals correspon resoldre els recursos especials i les reclamacions en matèria de 
contractació a què es referix la legislació de contractes del sector públic, els 
esmentats òrgans no tindran la consideració de part demandada, i sí que en tindran 
les persones o administracions afavorides per l’acte objecte del recurs, o que es 
personen en tal concepte, d’acord amb el que disposa l’article 49».

Cinc. S’afig un nou paràgraf a l’apartat 1 de l’article 44, amb la redacció següent:

«Quan l’Administració contractant, el contractista o tercers pretenguen recórrer 
contra les decisions adoptades pels òrgans administratius als quals correspon 
resoldre els recursos especials i les reclamacions en matèria de contractació a què 
es referix la legislació de contractes del sector públic interposen el recurs directament 
i sense necessitat de requeriment o recurs administratiu previ.»

Sis. S’afig un paràgraf nou a l’apartat 1 de l’article 49, en els termes següents:

«En els recursos contra les decisions adoptades pels òrgans administratius als 
quals correspon resoldre els recursos especials i les reclamacions en matèria de 
contractació a què es referix la legislació de contractes del sector públic se citaran, 
com a part demandada, les persones, distintes del recurrent, que hagen comparegut 
en el recurs administratiu, perquè puguen personar-se com a demandats en el 
termini de nou dies.»

Disposició addicional primera. Règim dels òrgans competents per a resoldre els 
recursos de l’Administració General de l’Estat i entitats contractants adscrites a esta.

1. A mesura que el nombre d’assumptes sotmesos al coneixement i resolució del 
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals ho exigisca, es podran constituir 
tribunals administratius territorials de Recursos Contractuals amb seu en cada una de les 
capitals de comunitat autònoma.

Estos tribunals tindran competència exclusiva per a la resolució dels recursos a què es 
referix l’article 310 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, interposats contra els actes de 
l’Administració Territorial de l’Estat o dels organismes i entitats que en depenguen que 
tinguen competència en tot el territori, o en una part d’este, de la corresponent comunitat 
autònoma.
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El nomenament del president i dels vocals d’estos tribunals es farà en els mateixos 
termes i requisits previstos per al Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, 
si bé només se li exigiran deu anys d’antiguitat.

L’atribució de competència a estos tribunals territorials per a resoldre les reclamacions 
previstes en els articles 101 i següents de la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, serà objecte de 
regulació per via reglamentària.

2. Reglamentàriament s’incrementarà el nombre de vocals que hagen d’integrar els 
tribunals territorials a mesura que ho requerisca el volum d’assumptes sotmesos al seu 
coneixement.

La primera renovació dels tribunals es farà de manera parcial al cap de tres anys del 
nomenament. A este respecte, abans de complir-se el termini indicat es determinaran, per 
mitjà de sorteig, els qui hagen de cessar en el càrrec.

En tot cas, quan s’haja fet cessar un vocal, este continuarà en l’exercici de les seues 
funcions fins que prenga possessió del càrrec qui l’haja de substituir.

Disposició addicional segona. Suport tècnic i administratiu al Tribunal Administratiu 
Central de Recursos Contractuals.

A fi de garantir l’eficàcia del procediment de resolució dels recursos, la Secretaria de la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa prestarà suport tècnic i administratiu al 
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. Per a este fi, es dotarà l’esmentada 
secretaria del personal tècnic i administratiu necessari amb coneixements adequats sobre 
la matèria.

Reglamentàriament es determinarà la forma en què es desplegarà el suport mencionat 
en el paràgraf anterior, així com la manera en què seran assistits tècnicament i 
administrativament els tribunals territorials que es creen.

Disposició addicional tercera. Comunicacions i notificacions.

1. Les comunicacions entre els òrgans competents per a la resolució dels recursos o 
de les reclamacions i els òrgans de contractació o les entitats contractants es faran, sempre 
que siga possible, per mitjans informàtics, electrònics o telemàtics.

2. Les notificacions als recurrents i a la resta d’interessats intervinents en els 
procediments de recurs es faran pels mitjans establits en la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre. No obstant això, quan el recurrent haja admés les notificacions per mitjans 
informàtics, electrònics o telemàtics durant la tramitació del procediment d’adjudicació, en 
el cas que hi haja intervingut, i, en tot cas, quan ho sol·licite en l’escrit d’interposició del 
recurs, les notificacions s’efectuaran per estos mitjans.

Disposició transitòria primera. Primer nomenament i constitució del Tribunal 
Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Fins que no es desplegue reglamentàriament la composició del Tribunal Administratiu 
Central de Recursos Contractuals, este estarà compost pel president i dos vocals, per a la 
provisió dels quals es publicarà la convocatòria corresponent en el «Boletín Oficial del 
Estado» dins dels set dies següents a la publicació d’esta llei.

Efectuats els nomenaments, el Tribunal es constituirà en un termini no superior a set 
dies, i començarà a rebre i tramitar els recursos a partir de la data de constitució, sempre 
que s’haja complit el termini previst en la disposició final per a l’entrada en vigor d’esta 
llei.

El president i els dos vocals es rellevaran en la formulació de les ponències per a 
resoldre els recursos.

Disposició transitòria segona. Règim supletori per a les comunitats autònomes.

Fins que una comunitat autònoma no regule davant de qui cal incoar la qüestió de 
nul·litat prevista en els articles 37 a 39 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, o en els articles 
109 a 111 de la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, o interposar-se el recurs contra els actes 
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indicats en l’article 310.1 i 2 de la primera o en l’article 101.1 de la segona, i quins efectes 
es derivaran de la seua interposició, seran aplicables les normes següents:

a) Seran recurribles els actes mencionats en l’article 310.2 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, tal com està redactat en esta llei, quan es referisquen a algun dels contractes que 
s’enumeren en l’apartat 1 del mateix article o, si és el cas, els mencionats en l’article 101.1 
a) de la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, així mateix en la redacció que li dóna esta llei.

b) La competència per a la resolució dels recursos continuarà encomanada als 
mateixos òrgans que la tinguen atribuïda amb anterioritat.

c) Els recursos es tramitaran de conformitat amb el que establixen els articles 312 a 
318 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, o, si és el cas, els articles 103 a 108 de la Llei 
31/2007, de 30 d’octubre, tal com queden redactats per esta llei.

d) Les resolucions dictades en estos procediments seran susceptibles de recurs 
contenciós administratiu. Quan les resolucions no siguen totalment estimatòries, o, si ho 
són, quan hagen comparegut en el procediment altres interessats distints del recurrent, no 
seran executives fins que siguen fermes, o, si han sigut recorregudes, fins que l’òrgan 
jurisdiccional competent no decidisca sobre la suspensió d’estes.

Disposició transitòria tercera. Procediments en curs.

1. Els procediments de recurs iniciats a l’empara de l’article 37 de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, o els de reclamació que s’hagen iniciat a l’empara de l’article 101.1.a) de la 
Llei 31/2007, de 30 d’octubre, en la redacció vigent abans de l’entrada en vigor d’esta llei, 
continuaran tramitant-se fins que es resolguen de conformitat amb els dits articles.

2. En els expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’esta llei, 
podran interposar-se la qüestió de nul·litat i el recurs previst en l’article 310 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic i la reclamació regulada en els articles 101 i següents de la 
Llei 31/2007, de 30 d’octubre, contra actes susceptibles de ser recorreguts o reclamats en 
esta via, sempre que s’hagen dictat després de la seua entrada en vigor.

Disposició derogatòria.

Queden derogats els articles 112 a 121, ambdós inclosos, 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 servicis postals, i tota la resta de preceptes, siga quin siga el seu rang, que 
s’oposen al que disposa esta llei.

Disposició final primera. Deducció per doble imposició sobre dividends de font interna 
en l’Impost sobre Societats.

Amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir d’1 de gener de 2011, es 
modifica l’apartat 2 de l’article 30 del Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, que queda redactat de la manera 
següent:

«2. La deducció a què es referix l’apartat anterior serà del 100 per cent quan 
els dividends o participacions en beneficis procedisquen d’entitats en què el 
percentatge de participació, directe o indirecte, siga igual o superior al 5 per cent, 
sempre que el dit percentatge s’haja tingut de manera ininterrompuda durant l’any 
anterior al dia en què siga exigible el benefici que es distribuïsca o, si no, que es 
mantinga durant el temps que siga necessari per a completar un any. La deducció 
també serà del 100 per cent respecte de la participació en beneficis procedents de 
mútues d’assegurances generals, entitats de previsió social, societats de garantia 
recíproca i associacions.

Esta deducció serà també aplicable en els casos en què s’haja tingut este 
percentatge de participació, però que, sense haver-se transmés la participació, 
s’haja reduït el percentatge tingut fins a un mínim del 3 per cent com a conseqüència 
del fet que l’entitat participada haja realitzat una operació acollida al règim fiscal 
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especial establit en el capítol VIII del títol VII d’esta llei. Tot això serà aplicable als 
dividends distribuïts dins del termini de tres anys des de la realització de l’operació 
mentres en l’exercici corresponent a la distribució no es transmeta totalment la 
participació o esta quede per sota del percentatge mínim exigit del 3 per cent.»

Disposició final segona. Modificació de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de Garanties i 
Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris.

Es modifica el paràgraf primer de l’apartat 2 de l’article 93 de la Llei 29/2006, de 26 de 
juliol, de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris, que queda 
redactat de la manera següent:

«2. Es considera com a conjunt la totalitat de les presentacions de medicaments 
finançades que tinguen el mateix principi actiu i idèntica via d’administració entre les 
quals existirà, almenys, una presentació de medicament genèric. Les presentacions 
indicades per a tractaments en pediatria constituiran conjunts independents. Podran 
crear-se conjunts des del moment que hagen transcorregut deu anys des de la data 
de l’autorització inicial de comercialització del medicament de referència a Espanya, 
o onze en el cas d’haver sigut autoritzada una nova indicació.»

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Esta llei entrarà en vigor al cap d’un mes d’haver-se publicat en el «Boletín Oficial del 
Estado», excepte en allò que disposa la disposició transitòria primera quant al primer 
nomenament i constitució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, 
que entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que complisquen esta llei i que la 

facen complir.

Madrid, 5 d’agost de 2010.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


