Sector Administració Local
Fitxa sindical núm. 1/2018

El recursos administratius contra els actes i acords de les entitats locals
regulats en la Llei del Procediment Administratiu Comú.
Introducció
L’actuació administrativa de les Entitats locals, com a Administracions Públiques sotmeses al Dret
Administratiu, pot ser objecte d’impugnació a través d’una doble via: una primera de caràcter administratiu, y
una segona, de caràcter judicial, davant els Jutjats i Tribunals de la jurisdicció Contenciosa - administrativa.
Podria definir-se el recurs administratiu com aquell acte pel qual el subjecte legitimat sol·licita de l’Administració
la modificació, revocació o revisió de l’acte administratiu que considera lesiu als seus interessos.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (en
endavant, LPACAP) regula en el seu Títol V els recursos administratius, sense introduir novetats significatives
en relació a la regulació de la llei precedent. Queden fora de l’àmbit de l’esmentada Llei la revisió d’actes en
matèria tributaria i les reclamacions economic-administratives i en l’esfera de la contractació resulta d’aplicació
el recurs especial en matèria de contractació pels casos i supòsits establerts a l’article 44 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic.

Classes i objecte dels recursos
Els recursos administratius són:
Recursos ordinaris:
Seran susceptibles de recurs les resolucions i els actes de tràmit, si aquests últims decideixen directa o
indirectament el fons de l’afer, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen indefensió o
perjudici irreparable a drets i interessos legítims.
Poden fonamentar-se en qualsevol de les causes de nul·litat o anul·labilitat establertes en els art. 47 i 48
LPACAP


Recurs
d’alçada:
s’interposarà contra aquelles
resolucions
i
actes
susceptibles de recurs quan no
posin fi a la via administrativa.
Por interposar-se davant de
l’òrgan que va dictar l’acte que
s’impugna o directament del
superior jeràrquic competent
per resoldre’l.



Recurs de reposició: es pot
interposar (caràcter potestatiu)
contra aquelles resolucions i
actes susceptibles de recurs
que posin fi a la via
administrativa, de manera
prèvia i alternativa al recurs
contenciós. S’interposa i resol
el mateix òrgan que els ha dictat.

En definitiva, el recurs d’alçada i reposició es distingeixen per la naturalesa jeràrquica de l’òrgan que resol (el
superior jeràrquic del que va dictar l’acte impugnat en el cas del recurs d’alçada i el mateix òrgan que dictà
l’acte en el cas del recurs de reposició) i en la naturalesa potestativa o no del recurs.
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Recurs extraordinari de revisió:
El recurs de revisió és un recurs de caràcter extraordinari, que procedeix només contra actes ferms en via
administrativa, es a dir, aquells en els quals ja ha transcorregut el termini per presentar el recurs d’alçada i
reposició.
Únicament pot basar-se en alguna de les circumstàncies excepcionals establertes a l’art. 125 LPACAP.

Terminis
Recurs d’Alçada
Interposició


Acte exprés: 1 mes.
Si transcorregut aquest termini no s’ha interposat el recurs, la resolució es ferma a tots els
efectes.



Acte presumpte (sense resposta de l’Administració): qualsevol moment a partir de l’endemà del
dia en què, es produeixin els efectes del silenci administratiu (norma general: 3 mesos).



Resolució i notificació: 3 mesos

Recurs de reposició
Interposició


Acte exprés: 1 mes.
Un cop transcorregut aquest termini, únicament es pot interposar un recurs contenciós
administratiu.



Acte presumpte (sense resposta de l’Administració): qualsevol moment a partir de l’endemà del
dia en què, es produeixin els efectes del silenci administratiu (norma general: 3 mesos).



Resolució i notificació: 1 mes.

Recurs extraordinari de revisió
Interposició


Causa interposició art. 125.1.a): 4 anys.



Resta de causes: 3 mesos.



Resolució i notificació: 3 mesos.

Compte amb els terminis d’interposició del recurs contenciós administratiu:
 Acte exprés: 2 mesos
 Silenci administratiu : 6 mesos (a partir del dia següent en el que es produeixi)
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Interposició del recurs
La Llei estableix el següent contingut de la interposició del recurs:


Nom i cognoms del recurrent, així com la seva identificació personal.



L’acte que es recorre i la raó de la seva impugnació.



Lloc, data, signatura del recurrent, identificació del mitjà i, si s’escau, del lloc que s’assenyali als efectes
de notificacions.



Òrgan, centre o unitat administrativa al qual s’adreça i el seu codi d’identificació corresponent.



Les altres particularitats exigides, si s’escau, per les disposicions específiques.

La petició que formulem no és un element
intranscendent, més aviat tot el contrari,
perquè marcarà tot el procediment posterior
si s’ha d’arribar a la via judicial. El caràcter
revisor de la jurisdicció contenciosadministrativa implica que, sense perjudici
que si es puguin esgrimir nous motius o
arguments jurídics que fonamenten les
respectives pretensions, no cap alterar en via
judicial les pretensions o els fets no
qüestionats en la via administrativa.

¡COMPTE AMB QUE I COM ES DEMANA!
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ESQUEMA TERMINIS RECURSOS ADMINISTRATIUS ORDINARIS
Presentació
Sol·licitud

3 mesos

NO hi ha
resposta de l’

Hi ha resposta
de l’Administració

Administració

1 mes des de
notificació

Qualsevol
moment
des de 3 mesos + 1 dia

Recurs

Recurs

Administratiu Ordinari

Administratiu Ordinari

(Reposició – Alçada))

(Reposició – Alçada)

Decret /Ordre...
Emès per
l’administració

1 mes
Recurs
Administratiu Ordinari
(Reposició – Alçada)
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ESQUEMA
TERMINIS
INTERPOSICIÓ
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

Recurs

Reposició

Recurs

Alçada

1 mes

3 mesos

Resolució
notificació
administració
Resolució notificació
administració

Resolució
notificació
administració

NO HI ha
resposta de l’
Administració

resposta

HI ha

RECURS

de l’
Administració

2 mesos des de
notificació

Silenci
administratiu
6 mesos a partir del dia
següent en què es produeix

Recurs CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
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