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Recurso nº 32/2019

Resolución  nº 35/2019

RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA  DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

En Santiago de Compostela, a 7 de febreiro de 2019.

VISTO  o  recurso  especial  en  materia  de  contratación  interposto  por  dona

S.G.B.M. actuando en nome e representación de NATURGY IBERIA, S.A. contra a

resolución do 11.01.2019, ditada polo Organismo Autónomo Terra de Sanxenxo, pola

que  se  acorda  a  prórroga  do  contrato  de  subministración  de  enerxía  térmica  útil

mediante  gas  natural  canalizados  ás  instalacións  da  piscina  municipal,  expediente

25/2016, o Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma

de Galicia (TACGal,  en adiante) en sesión celebrada no día da data,  adoptou,  por

unanimidade, a seguinte Resolución:

ANTECEDENTES DE FEITO

Primeiro.- Polo  Organismo  Autónomo  Terra  de  Sanxenxo  convocouse  a

licitación do contrato de subministración de enerxía térmica útil mediante gas natural

canalizados  ás  instalacións  da  piscina  municipal,  expediente  25/2016,  cun  valor

estimado declarado de 132.827,32 euros. Tal licitación foi obxecto de publicación no

Diario Oficial de Galicia o 14.11.2016.

Segundo.- O expediente da licitación recolle que a mesma estivo sometida ao

texto refundido da Lei de contratos do sector  público,  aprobado polo Real Decreto

lexislativo 3/2011 de 14 de novembro (TRLCSP, en adiante).

Terceiro.-  O recorrente  impugna  a  resolución  da  Presidencia  do  Organismo

Autónomo Terra de Sanxenxo, rotulado como “Asunto: 1ª prórroga”, respecto da citada
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subministración, polo tempo dun ano mais ata o 14.01.2020 nas mesmas condicións

establecidas  nos  pregos  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  rexen  esa

contratación e no contrato inicial.

Cuarto.- NATURGY IBERIA,  S.A.  (antes,  GAS NATURAL SERVICIOS SDG,

S.A) interpuxo recurso especial en materia de contratación o día 31.01.2019 , a través

do formulario telemático existente a tal fin na sede electrónica da Xunta de Galicia, con

enlaces cara isto na web deste Tribunal.

Quinto.-  Con  data  01.02.2019  reclamouse  ao  órgano  de  contratación  o

expediente e o informe ao que se refire o artigo 56.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro,

de contratos do sector público (en adiante, LCSP). A documentación foi recibida neste

Tribunal o día 05.02.2019.

Sexto.- Examinado o expediente administrativo, e ao estarmos nun suposto do

artigo 55 LCSP, procedeu ditar a presente Resolución.

 FUNDAMENTOS DE DEREITO

Primeiro.- Ao abeiro do artigo 35 bis. 5  da Lei 14/2013, de 26 de decembro, de

racionalización  do  sector  público  autonómico,  corresponde  a  este  Tribunal  a

competencia para resolver este recurso.

Segundo.- En virtude do disposto na Disposición Transitoria Primeira.4 LCSP o

presente  recurso tramitouse conforme os  artigos  44 a  60  da  Lei  9/2017,  de 8  de

novembro,  de  contratos  do  sector  público,  e,  no  que  fose  de  aplicación,  polo

Regulamento  dos  procedementos  especiais  de  revisión  de  decisións  en  materia

contractual aprobado polo Real Decreto 814/2015, de 11 de setembro.

Terceiro.-  Antes de entrar noutras cuestións, procede estudar se é admisible

este recurso.

O  informe  do  órgano  de  contratación  aporta  como  primeira  causa  de

inadmisibilidade que o valor estimado da contratación non chega ao limiar previsto

para o recurso especial no tocante a un contrato de subministración, invocando para

isto o artigo 40 do TRLCSP. 
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Non é  este TACGal partícipe desa tese. En Resolucións deste Tribunal coma a

número 20,  25,  29 ou 129/2018 se explicou que o feito  de que a licitación estea

sometida ao TRLCSP, non significa que o recurso especial se tramite ao abeiro desa

lei. Así, o TACGal considera que de estarmos perante a impugnación dunha actuación

posterior á entrada en vigor da LCSP 9/2017, o cal sucedeu o 08.03.2018, o recurso

especial  se  tramitará  ao  abeiro  desta  última  por  mandato  da  súa  Disposición

Transitoria Primeira.4 LCSP.

Tal  Disposición  Transitoria  Primeira.4  da  LCSP,  cando  alude  a  que  nos

expedientes de contratación iniciados antes da entrada en vigor desta lei poderase

interpor  o  recurso previsto  no  artigo  44 contra  actos  susceptibles  de impugnación

nesta vía sempre que se ditasen con posterioridade á súa entrada en vigor, remítenos

literalmente ao apartado 1 do art. 44 LCSP, que establece que serán susceptibles de

recurso especial  os actos e decisións enumerados no apartado segundo cando se

refiran aos contratos dese apartado 1.

En definitiva,  sendo o  limiar  do valor  estimado para a admisión dun recurso

especial  referido  a  un contratación de subministración de 100.000 € en relación a

actuacións posteriores ao 08.03.2018, non cabe acoller a causa de inadmisibilidade

esgrimida pola entidade contratante.

Cuarto.- Agora ben, dito o anterior, para que sexa admisible o recurso especial

debe estarse non só no eido do apartado 1 do artigo 44 LCSP, senón tamén no do

apartado 2 do mesmo.  Isto é,  que estando dentro dun contrato co valor  estimado

recollido  nese  primeiro  apartado  do  precepto,  que  se  impugne  algún  dos  actos

recollidos nese apartado segundo, o cal non sucede no presente caso. 

A resolución impugnada, acorda expresamente o seguinte:

“Primeiro:  Acordar  a  prórroga  do  contrato  da  “subministración,  de  enerxía

térmica útil  mediante gas natural  canalizado ás instalacións da piscina municipal”,

actualmente  en  vigor  e  asinado o  13  de  xaneiro  de 2017 por  Don Jose  Antonio

Sánchez  Loureda,  en  representación  da  mercantil  “GAS  NATURAL SERVICIOS,

SDG, S.A.”, e Terra de Sanxenxo, polo prazo de UN (1) ano máis, ata o 14 de xaneiro

de  2020  nas  mesmas  condicións  establecidas  nos  pregos  de  cláusulas

administrativas particulares que rexen esta contratación e no contrato inicial.”
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O recorrente o que alega sobre isto é que: 

“Así, de la Resolución de 10 de diciembre de 2018 confiaba en el hecho de que

la Administración había propuesto una prórroga de mutuo acuerdo.

Sin embargo, también se establecía en la Resolución que, de no presentar esta

parte  alegaciones  en  plazo,  se  daría  por  aceptada.  La  Administración  estaba

estableciendo un consentimiento tácito por parte de mi representada que es contrario

a lo que establece el art. 23.2 del TRLCSP. Este artículo prohíbe expresamente que

pueda producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.”

Sendo o acto impugnado a prórroga dun contrato administrativo como tal, isto

non é susceptible de recurso especial xa que non figura mencionado no artigo 44.2

LCSP, o cal por razóns de economía non se reproduce.

Como expresamos na nosa Resolución TACGal 19/2019:

“Sen  ánimo  de  ser  exhaustivo  aquí,  lembrar  que  o  recurso  especial  pivota

principalmente  sobre  unha  concepción  precontratual  do  mesmo,  previo  á

formalización do contrato – e evidentemente,  cunha impugnación dentro de prazo

ademais-, con só excepcións moi concretas como a da letra d) do artigo 44.2. Entón,

referencias  posteriores  a  aquel  momento  da  finalización  do  procedemento  de

adxudicación, agás esas excepcións, non teñen cabida neste recurso especial.”

En definitiva,  por tratarse dun acto non susceptible de impugnación,  aparece

entón a inadmisión establecida no artigo 55 LCSP, letras a) e c).

En todo caso, en virtude do artigo 115.2  da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do

procedemento administrativo común das administracións públicas (LPACAP) procede

remitir o escrito de recurso á entidade contratante ao obxecto de que proceda, no seu

caso  e  se  procede,  á  súa  tramitación  como  recurso  administrativo,  de  acordo  co

previsto no Capítulo II do Título V desa Lei.

Por todo o anterior, vistos os preceptos legais de aplicación, este Tribunal, en

sesión celebrada no día da data,  RESOLVE:

1. Inadmitir o recurso interposto por NATURGY IBERIA, S.A. contra a resolución

do 11.01.2019,  ditada polo  Organismo Autónomo Terra  de Sanxenxo,  pola  que se

Páxina 4 de 5

mailto:tacgal@xunta.gal
https://tacgal.xunta.gal/


Raxeira 52-2º 15781 Santiago de Compostela
Teléfono 881995481 tacgal@xunta.gal  
Rexistro Xeral da Xunta de Galicia 
https://tacgal.xunta.gal 

acorda a prórroga do contrato de subministración de enerxía térmica útil mediante gas

natural canalizados ás instalacións da piscina municipal, expediente 25/2016.

2.  Remitir  o  escrito  de  recurso  á  entidade  contratante  ao  obxecto  de  que

proceda, no seu caso e se procede, á súa tramitación como recurso administrativo, de

acordo co previsto no Capítulo II do Título V da LPACAP.

3.  Declarar  que  non  se  aprecia  temeridade  ou  mala  fe  na  interposición  do

recurso, polo que non procede a imposición da multa prevista no artigo 58.2 LCSP.

Esta resolución, directamente executiva no seus propios termos, é definitiva na

vía  administrativa  e  contra  a  mesma  cabe  interpoñer  recurso  perante  a  Sala  do

contencioso-administrativo do Tribunal  Superior  de Xustiza de Galicia,  no prazo de

dous  meses,  a  contar  desde  o  día  seguinte  á  notificación  desta  resolución,  de

conformidade co disposto nos artigos 10.1.k) e 46.1 de la Lei 29/1998, de 13 de xullo,

reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
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