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Aquestes decisions van entrar en vigor immediatament, és a dir, el 15 de juny de 2001.
Aquesta notificació es fa en aplicació de l’article 2,
lletra d), del Conveni.
«EUROFIMA»

Nova versió de 15 de juny de 2001 de l’article 5 dels
Estatuts d’«EUROFIMA»
Article 5.
El capital social de la societat puja a 2.600.000.000
de francs suïssos. Està dividit en 260.000 accions, d’un
valor nominal de 10.000 francs suïssos.
Després de la setena ampliació de capital (1997) i
després de la cessió d’accions (2001), la distribució d’accions queda establerta de la manera següent:
64.740 accions: «Ferrocarrils Alemanys, Societat
Anònima».
64.740 accions: «Societat Nacional de Ferrocarrils
Francesos».
35.100 accions: «Ferrocarrils Italians de l’Estat, Societat Anònima».
25.480 accions: «Societat Nacional de Ferrocarrils
Belgues».
15.080 accions: «Ferrocarrils Neerlandesos, Societat
Anònima».
13.572 accions: «Xarxa Nacional dels Ferrocarrils
Espanyols».
13.000 accions: Ferrocarrils Federals Suïssos.
5.980 accions: Comunitat de Ferrocarrils Iugoslaus.
5.200 accions: Ferrocarrils de l’Estat de Suècia.
5.200 accions: «Societat Nacional de Ferrocarrils
Luxemburguesos».
5.200 accions: Ferrocarrils Federals Austríacs.
2.600 accions: Ferrocarrils Portuguesos.
520 accions: Organisme de Ferrocarrils Heènics.
520 accions: «Ferrocarrils de l’Estat Hongarès, Societat Anònima».
520 accions: Ferrocarrils Croats.
520 accions: Ferrocarrils Eslovens.
520 accions: Ferrocarrils de Bòsnia i Hercegovina.
520 accions: Ferrocarrils de l’Estat Búlgar.
520 accions: Ferrocarrils de la República Eslovaca.
260 accions: Ferrocarrils de l’antiga República Iugoslava de Macedònia.
104 accions: Explotació de Ferrocarrils de l’Estat de
la República Turca.
52 accions: Ferrocarrils de l’Estat Danès.
52 accions: Ferrocarrils de l’Estat Noruec.
Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 1 d’octubre de 2001.—El secretari general
tècnic, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERI D’HISENDA
19995 REIAL DECRET 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques. («BOE» 257, de 26-10-2001.)
1. La disposició derogatòria única de la Llei 13/1995,
de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques, respecte a les normes reglamentàries existents, a
part d’una clàusula general derogatòria de totes les que
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s’oposin al seu contingut i derogar expressament el Reglament de contractació de les corporacions locals, aprovat
pel Decret de 9 de gener de 1953, deixa subsistents les
normes reglamentàries esmentades només quan no s’oposin al contingut de la Llei, criteri que s’aplica, amb citació
expressa, al Reglament general de contractació de l’Estat,
aprovat pel Decret 3410/1975, de 25 de novembre; al
Decret 1005/1974, de 4 d’abril, sobre contractes d’assistència amb empreses consultores o de serveis; al Reial
decret 1465/1985, de 17 de juliol, i al Reial decret
2357/1985, de 20 de novembre, que regulen els contractes de treballs específics i concrets no habituals, respectivament, a l’Administració de l’Estat, els seus organismes autònoms i la Seguretat Social i a l’Administració
local. Quant al Decret llei 2/1964, de 4 de febrer, sobre
revisió de preus i les seves disposicions complementàries
aplica el mateix criteri de subsistència, com a normes
reglamentàries, quan no s’oposin a la Llei.
Resulta així que a l’entrada en vigor de la Llei de
contractes de les administracions públiques, com a normes reglamentàries o de desplegament, es van haver
d’aplicar les promulgades durant la vigència de la Llei
de contractes de l’Estat, per evitar un buit normatiu a
nivell reglamentari que impedís l’aplicació de la Llei.
Per atendre els casos en què les remissions de la
Llei a normes reglamentàries no podien operar amb l’aplicació de les d’aquest caràcter vigents anteriorment,
perquè es tractava d’aspectes de nova regulació, la conveniència d’introduir noves normes reglamentàries en
aspectes concrets i per aclarir certs preceptes de la Llei
i determinades normes reglamentàries que es podien considerar vigents es promulga el Reial decret 390/1996,
d’1 de març, de desplegament parcial de la Llei de contractes de les administracions públiques, que s’ha de considerar una solució anticipada i parcial del desplegament
reglamentari de la Llei.
La Llei 53/1999, de 28 de desembre, per la qual
es modifica la Llei de contractes de les administracions
públiques, torna a incidir en la remissió a normes reglamentàries en aspectes concrets no regulats en la legislació anterior, disposicions que, juntament amb les de
la Llei de contractes de les administracions públiques
no modificades, s’incorporen al text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
Tot això ha determinat la necessitat de promulgar
un reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques que, superant el caràcter parcial del Reial decret 390/1996, d’1 de març, permeti,
com ho avançava el seu preàmbul, la derogació del
Reglament general de l’any 1975 i de la major part de
les disposicions reglamentàries vigents, precisament per
la seva incorporació al nou Reglament.
2. Quant a l’estructura el Reglament segueix la
mateixa sistemàtica i ordenació de matèries de la Llei
que desplega, per bé que no hi coincideix exactament,
ja que hi ha preceptes legals que no requereixen desplegament reglamentari i pel fet d’haver-se abandonat
l’anterior sistema del Reglament de 1975 de reproduir
íntegrament en el seu text el de la Llei de contractes
de l’Estat, pels problemes d’inseguretat que podria derivar dels dubtes sobre el rang normatiu dels preceptes
respectius.
D’altra banda manté el criteri del Reial decret 390/1996
d’incorporar en els seus XII annexos matèries com ara l’enumeració de registres dels diferents països comunitaris
i signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu;
determinats aspectes de la classificació; models de garanties, d’anuncis de licitació i adjudicació dels contractes;
comunicació de dades al Registre públic de contractes i
models en matèria de revisió de preus i certificacions d’obra.
Amb això el Reglament pretén aconseguir, tal com ho va
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fer el Reial decret 390/1996, d’1 de març, que aquestes
matèries que integren el seu contingut s’incorporin al seu
text, de manera que s’evita la dispersió normativa que hi
havia anteriorment en aquests aspectes.
3. Des del punt de vista del contingut l’exposició
general s’ha de fer tenint en compte els criteris seguits
en l’elaboració.
En primer lloc intenta desplegar els preceptes de la
Llei de contractes de les administracions públiques que,
tant en la seva versió inicial com en la del text refós,
contenen una remissió expressa a normes reglamentàries, tot i que algunes d’aquestes ja figuren en el Reial
decret 390/1996, d’1 de març, del qual s’incorporen
en aquest text. Passa així amb la composició de les juntes
de contractació i la contribució al finançament dels contractes per diversos òrgans interessats; amb l’acreditació
del compliment del requisit d’estar al corrent els empresaris de les seves obligacions fiscals i de seguretat social;
amb l’apreciació de l’abast de la declaració de prohibicions de contractar; amb la matèria de classificació
i, en particular, amb la composició de les comissions
de classificació, classificació d’unions temporals d’empresaris i producció d’efectes generals per a les classificacions atorgades per comunitats autònomes; amb
la constitució de garanties tant provisionals com definitives; amb els casos en què es pot prescindir de l’aplicació de prescripcions tècniques; amb els requisits
de la factura en contractes menors; amb la tramesa de
dades estadístiques al Registre públic de contractes i
publicitat d’aquest; amb la determinació de vocals de
les meses de contractació; amb els criteris objectius per
a l’apreciació de les baixes temeràries en subhastes i
amb la valoració de proposicions presentades per empreses d’un mateix grup, tant en subhastes com en concursos; amb el procediment per a l’aplicació de causes
de resolució; amb la possible simplificació de la documentació dels projectes d’obra; amb les obres a un tant
alçat; amb el règim i els límits d’abonaments a compte
per operacions preparatòries; amb l’ocupació efectiva
d’obres sense acte formal de recepció; amb el contingut
dels projectes en obres executades per la mateixa Administració; amb el procediment per a l’adquisició centralitzada de béns, i amb la substitució de lletrats en meses
de contractació.
En segon lloc incorpora les normes de les disposicions
reglamentàries anteriors a la vigència de la Llei 13/1995,
de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques, que, per efecte de la seva disposició derogatòria,
s’han de considerar subsistents, com són les del Reglament general de contractació de l’Estat aprovat pel Decret
3410/1975, de 25 de novembre, i altres disposicions
que esmenta la mateixa disposició derogatòria, a les quals
s’ha d’afegir les del Reial decret 390/1996, d’1 de març.
La major part del contingut del text que ara es promulga
està constituïda per la incorporació de normes d’aquesta
procedència, és a dir, normes reglamentàries anteriors
que com que no s’oposen a la Llei de contractes de
les administracions públiques o en constitueixen el desplegament parcial, es considera adequat que conservin
la vigència.
En tercer lloc s’incorporen en el contingut determinats
preceptes de les directives comunitàries sobre contractació pública, perquè, tot i que la major part es van incorporar al text de la Llei, n’hi ha d’altres com ara els relatius
a publicitat potestativa en el «Diari Oficial de les Comunitats Europees» i quantia dels contractes de subministrament i serveis que, com que no exigeixen una norma
amb rang de llei, s’incorporen ara a aquest Reglament.
Finalment, s’incorporen al Reglament determinades
clàusules dels plecs de clàusules administratives generals (Decret 3854/1970, de 31 de desembre, per a contractes d’obres; Ordre de 8 de març de 1972 per a con-
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tractes de consultoria i d’assistència, i Decret
2572/1973, de 5 d’octubre, per a equips i sistemes
informàtics) que, per la seva naturalesa i contingut, s’han
considerat més propis d’un text reglamentari que dels
plecs generals dels quals formaven part, de manera que
ara ja no es pot eludir el seu compliment utilitzant el
tràmit que preveu la Llei de contractes de les administracions públiques per introduir en els plecs particulars
clàusules contràries als plecs generals.
De tot el que s’ha exposat fins aquí es dedueix que
el Reglament que es promulga, amb les excepcions
necessàries, acompleix no només una funció innovadora
en matèria de contractació administrativa sinó també
una funció compiladora de les disposicions anteriors amb
les adaptacions i les correccions que imposa el nou marc
normatiu des del punt de vista legal. En aquest sentit
el Reglament es limita a incorporar les normes, les regles
i els criteris que, recollits en diverses ordres ministerials
i acords de les comissions de classificació de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa, aplicava
aquesta última, de manera que per aquesta incorporació
les comunitats autònomes, en la seva funció de classificació, puguin aplicar les mateixes regles i criteris tal
com exigeix preceptivament l’article 29.3 de la Llei. Al
contrari, hi ha matèries, com la regulació de baixes temeràries, en què el caràcter innovador del Reglament es
produeix en el fet d’admetre expressament la seva apreciació en subhastes i concursos i superar els criteris limitats de l’article 109 del Reglament de l’any 1975, que
no admetia la possibilitat que, en el cas d’un sol licitador,
s’apreciés temeritat en la seva proposició.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Hisenda,
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres en la reunió del dia 12 d’octubre
de 2001,
DISPOSO:
Article únic. Aprovació del Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques.
S’aprova el Reglament general de la Llei de contractes
de les administracions públiques, el text del qual s’insereix a continuació.
Disposició derogatòria única. Taula de vigències i de
disposicions que es deroguen.
1. En les matèries regulades pel Reglament, quan
no les modifiqui, conserven la vigència les disposicions
següents:
a) El Decret 3186/1968, de 26 de desembre, quant
a les juntes de compres que subsisteixin, a l’empara
de la disposició transitòria setena de la Llei.
b) El Reial decret 30/1991, de 18 de gener, sobre
règim orgànic i funcional de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa llevat dels seus articles 4, 8,
9, 10, 11 i 12. Els articles 6 i 7 d’aquest Reial decret
conserven la vigència només quan es refereixen a les
competències de la Comissió Permanent i de les seccions
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
c) El Reial decret 533/1992, de 22 de maig, sobre
atribució de determinades facultats en els procediments
de contractació de béns i serveis informàtics.
d) El Decret 3392/1973, de 21 de desembre, i les
ordres ministerials de 28 de desembre de 1970, de 9
de desembre de 1975, de 17 d’abril de 1984, de 4
de març de 1987, de 14 de maig de 1996 i de 30
de juliol de 1998, sobre béns d’adquisició centralitzada.
e) El Decret 3650/1970, de 19 de desembre, pel
qual s’aprova el quadre de fórmules tipus generals de
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revisió de preus en els contractes d’obres de l’Estat i
organismes autònoms per a l’any 1971, així com el Reial
decret 2167/1981, de 20 d’agost, pel qual es complementa l’anterior, i el Decret 2341/1975, de 22 d’agost, pel qual s’estableixen les fórmules polinòmiques
tipus que han de constar en els contractes de fabricació
de subministraments i de béns d’equip del Ministeri de
l’Exèrcit quan aquests contractes incloguin clàusules de
revisió de preus, fins que, de conformitat amb el que
disposa l’article 104 de la Llei, s’aprovin les fórmules
tipus de revisió de preus per als contractes d’obres i
de subministrament de fabricació.
f) El títol III del Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat pel Decret de 17 de juny
de 1955, quan no s’oposi al que estableixen la Llei i
aquest Reglament.
g) El Reial decret 541/2001, de 18 de maig, pel
qual s’estableixen determinades especialitats per a la
contractació de serveis de telecomunicació.
h) Les ordres de 26 de febrer de 1996 i de 17
de gener de 2001 sobre atribució de competències per
a l’adquisició de béns i serveis per al tractament de la
informació.
2. Queden derogades les disposicions següents:
a) El Reglament general de contractació de l’Estat
aprovat pel Decret 3410/1975, de 25 de novembre.
b) El Reial decret 390/1996, d’1 de març, de desplegament parcial de la Llei 13/1995, de 18 de maig,
de contractes de les administracions públiques.
c) El Decret 1005/1974, de 4 d’abril, pel qual es
regulen els contractes d’assistència que subscriuen l’Administració de l’Estat i els seus organismes autònoms
amb empreses consultores o de serveis.
d) El Reial decret 1465/1985, de 17 de juliol, sobre
contractació per a la realització de treballs específics
i concrets, no habituals, a l’Administració de l’Estat, els
seus organismes autònoms i la Seguretat Social.
e) El Reial decret 2357/1985, de 20 de novembre,
pel qual es regulen els contractes per a la realització
de treballs específics i concrets, no habituals, de caràcter
excepcional, a l’Administració local.
f) El Reial decret 1770/1994, de 5 d’agost, quan
atribueix efectes desestimatoris a la falta de resolució
en els procediments per a la classificació i la revisió
de classificacions.
g) El Reial decret 609/1982, de 12 de febrer, i l’Ordre de 24 de novembre de 1982, relatius a la classificació
d’empreses consultores i de serveis.
h) El Decret 461/1971, d’11 de març; el Reial
decret 1881/1984, de 30 d’agost, i l’Ordre de 5 de
desembre de 1984 sobre revisió de preus, i els preceptes
del Decret llei 2/1964, de 2 de febrer, que hagin conservat la seva vigència com a normes reglamentàries
a l’empara de la disposició derogatòria única de la Llei
13/1995, de 18 de maig.
i) Les ordres de 28 de març de 1968, completada
per la de 16 de novembre de 1972 i la de 19 de gener
de 1993 per les quals es dicten normes complementàries
per a la classificació de contractistes d’obres de l’Estat.
3. També queden derogades totes les disposicions
del mateix rang o inferior en tot el que s’oposin a aquest
Reglament i no ho hagin estat per la Llei.
Disposició final única. Entrada en vigor.
El Reglament que s’aprova entra en vigor al cap de
sis mesos de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 12 d’octubre de 2001.
JUAN CARLOS R.
El ministre d’Hisenda,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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REGLAMENT GENERAL DE LA LLEI DE CONTRACTES
DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

LLIBRE I
Dels contractes de les administracions
públiques
TÍTOL I
Disposicions generals
CAPÍTOL I
Àmbit d’aplicació
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
1. Aquest Reglament té com a objecte el desplegament i l’execució del text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
2. Els contractes que subscriguin les administracions públiques amb persones naturals o jurídiques s’han
d’ajustar als preceptes que contenen la Llei de contractes
de les administracions públiques, aquest Reglament i
les seves disposicions complementàries, sens perjudici
del que estableix la disposició final primera de la Llei
i d’aquest Reglament.
Article 2. Pluralitat d’objecte i prestacions condicionades.
1. Es poden subscriure contractes amb pluralitat
d’objecte, però cada una de les prestacions ha de ser
definida amb independència de les altres.
2. No es poden subscriure contractes en què la prestació del contractista quedi condicionada a resolucions
o indicacions administratives posteriors a la seva formalització, llevat del que estableixen els articles 125
i 172.1, a), de la Llei per als contractes mixtos de redacció
de projecte i execució d’obra i per al contracte de subministrament, respectivament.
Article 3. Contractes administratius especials i contractes privats.
1. En els contractes administratius especials els
plecs de clàusules administratives particulars, a més del
que estableixen l’article 8.2 de la Llei i l’apartat 2 de
l’article 67 d’aquest Reglament, han de contenir les especificacions que per la naturalesa i l’objecte del contracte
siguin necessàries per definir els pactes i les condicions
del contracte.
2. En els contractes privats l’òrgan de contractació
ha d’incloure les clàusules més convenients a l’interès
públic, les quals tenen els efectes que determini el dret
civil o mercantil. En tot cas, s’han de fer constar les
especificacions que, per la naturalesa i l’objecte del contracte, siguin necessàries per definir els pactes i les condicions del contracte, i, abans que l’aprovi l’òrgan de
contractació el Servei Jurídic n’ha d’emetre informe.
En els contractes que tinguin com a objecte els serveis
a què fa referència la categoria 6 de l’article 206 de la
Llei, el valor del contracte s’ha de determinar quan es
tracti de contractes d’assegurances per l’import de les
primes i quan es tracti de serveis bancaris i altres serveis
financers, pels honoraris o les comissions a satisfer.
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CAPÍTOL II
Disposicions relatives als òrgans de contractació
Article 4. Delegació i desconcentració.
1. Sens perjudici que la delegació de l’exercici de
les facultats contractuals en òrgans centrals o territorials
disposi una altra cosa, la facultat de subscriure contractes porta implícita la d’aprovació del projecte, la d’aprovació dels plecs, la d’adjudicació del contracte, la de
formalització del mateix contracte i la de les facultats
restants que la Llei i aquest Reglament atribueixen a
l’òrgan de contractació.
En la delegació de competències no comporta l’aprovació de la despesa llevat que s’inclogui de manera
expressa.
2. La desconcentració de competències s’entén que
és completa llevat que el Reial decret corresponent hi
estableixi limitacions.
Article 5. Composició de les juntes de contractació dels
departaments ministerials.
1. Les juntes de contractació dels departaments
ministerials depenen orgànicament de la Subsecretaria
i estan constituïdes per un president i tants vocals com
centres directius tingui el Ministeri. Els components de
les juntes són nomenats pel ministre a proposta del subsecretari i dels titulars dels centres directius, respectivament.
2. A més, han de formar part necessàriament de
les juntes de contractació, com a vocals, un funcionari
d’entre els que tinguin atribuït legalment o reglamentàriament l’assessorament jurídic dels òrgans de contractació i un interventor. Quan ho aconselli l’objecte
dels contractes que ha de subscriure la Junta, s’hi poden
incorporar, amb caràcter de vocals, els funcionaris tècnics pertinents.
3. Actua com a secretari un funcionari destinat al
departament ministerial corresponent designat, així
mateix, pel ministre a proposta del subsecretari.
4. A excepció de l’assessor jurídic i de l’interventor,
el nombre dels vocals restants i el sistema de designació,
així com la dependència orgànica de les juntes poden
ser alterats per ordre del ministre corresponent en consideració a la diversa estructura del Ministeri i al nombre,
el caràcter i la quantia dels contractes la formalització
dels quals atribueixi el ministre a la Junta de Contractació, de conformitat amb el que disposa l’article 12.4
de la Llei.
Article 6. Composició de les juntes de contractació dels
organismes autònoms, les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social i altres entitats
de dret públic.
1. Les juntes de contractació dels organismes autònoms i les entitats gestores i els serveis comuns de la
Seguretat Social estan compostes per un president i el
nombre de vocals que es determini per ordre del ministre
corresponent, a proposta del president o director de l’organisme, tenint en compte la seva estructura i les seves
àrees d’actuació; aquest nombre en cap cas no pot ser
inferior a dos. La designació dels membres de la Junta
de Contractació també correspon al president o director
de l’organisme.
2. A més, formen part necessàriament de la Junta,
com a vocals, un funcionari d’entre els que tinguin atribuït
legalment o reglamentàriament l’assessorament jurídic
de l’òrgan de contractació i un interventor. Quan ho aconselli l’objecte dels contractes que ha de subscriure la
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Junta, s’hi poden incorporar, amb caràcter de vocals,
els funcionaris tècnics pertinents.
3. Actua com a secretari un funcionari dels organismes, les entitats o els serveis a què es refereix l’apartat 1,
designat pel president o el director d’aquests ens.
4. Les normes dels apartats anteriors s’apliquen a
les juntes de contractació de les entitats de dret públic
tenint en compte les peculiaritats del seu sistema organitzatiu.
Article 7. Funcions de les juntes de contractació.
A més de les funcions que assenyala l’article 12.4
de la Llei, el ministre pot atribuir a les juntes de contractació les funcions de programació i estudi de les
necessitats de contractes a subscriure i qualsevol altra
que estigui relacionada amb l’activitat contractual de
l’Administració de l’Estat en l’àmbit de les competències
del Ministeri. En l’exercici d’aquesta activitat no cal que
formin part de la Junta de Contractació l’assessor jurídic
i l’interventor.
Article 8. Cofinançament de contractes.
La concurrència al finançament de diversos departaments ministerials a què es refereix l’article 12.5 de
la Llei s’ha de fer posant a disposició de l’òrgan de contractació, per part dels departaments que participin en
el finançament, la documentació acreditativa dels expedients corresponents, de conformitat amb els criteris i
els repartiments acordats en els convenis o protocols
d’actuació oportuns.

TÍTOL II
Dels requisits per contractar
amb l’Administració
CAPÍTOL I
De la capacitat i la solvència de les empreses
Article 9. Capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’estats membres de la Comunitat Europea.
1. La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’estats membres de la Comunitat Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu s’acredita mitjançant la inscripció en els registres o la presentació de les certificacions que indica l’annex I d’aquest
Reglament, en funció dels diferents contractes.
2. Perquè aquestes empreses es puguin acollir al
que disposa l’article 25.2 de la Llei han de complir el
requisit de no estar classificades, ni amb classificació
suspesa o anuada.
Article 10. Capacitat d’obrar de les empreses estrangeres restants.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres no
compreses en l’article anterior s’acredita mitjançant un
informe expedit per la missió diplomàtica permanent o
l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, on es faci constar, amb l’acreditació prèvia per
l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg o, si no n’hi ha, que actuen
habitualment en el tràfic local en l’àmbit de les activitats
a les quals s’estén l’objecte del contracte.
En aquests casos, a més, s’hi ha d’adjuntar l’informe
de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la
Secretaria General de Comerç Exterior del Ministeri d’E-
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conomia sobre la condició d’Estat signatari de l’Acord
sobre contractació pública de l’Organització Mundial del
Comerç, sempre que es tracti de contractes d’una quantia igual o superior a la que preveuen els articles 135.1,
177.2 i 203.2 de la Llei o, en cas contrari, l’informe
de reciprocitat a què es refereix l’article 23.1 de la Llei.
Article 11. Determinació dels criteris de selecció de
les empreses.
En els contractes d’obres i en els de serveis en què
no sigui exigible el requisit de classificació, així com en
els contractes de gestió de serveis públics, en els de
subministraments, en els de consultoria i assistència i
en els contractes administratius especials, l’òrgan de contractació ha de fixar en el plec de clàusules administratives particulars la referència als criteris que, basats
en els mitjans que estableixen els articles 16, 17, 18
i 19 de la Llei, respectivament, s’han d’aplicar per determinar la selecció de les empreses que poden accedir
a l’adjudicació del contracte.
En els contractes d’obres i en els de serveis en què
sigui legalment obligatori el requisit de la classificació,
quan el procediment d’adjudicació sigui el restringit, també s’han d’indicar en els plecs de clàusules administratives particulars els criteris a què fa referència el paràgraf
anterior, sens perjudici de l’acreditació del requisit de
classificació.
Article 12. Caràcter confidencial de les dades facilitades per l’empresari.
L’òrgan de contractació ha de respectar en tot cas
el caràcter confidencial de les dades facilitades pels
empresaris en compliment dels articles 16 a 19 de la
Llei.
Article 13. Obligacions tributàries.
1. Als efectes del que preveu l’article 20, paràgraf f),
de la Llei, es considera que les empreses estan al corrent
en el compliment de les seves obligacions tributàries
quan, si s’escau, concorrin les circumstàncies següents:
a) Estar donades d’alta en l’impost sobre activitats
econòmiques, en l’epígraf corresponent a l’objecte del
contracte, sempre que exerceixin activitats subjectes a
aquest impost, en relació amb les activitats que realitzin
en la data de presentació de les proposicions o de les
soicituds de participació en els procediments restringits,
que les faculti per al seu exercici en l’àmbit territorial
en què les exerceixen.
b) Haver presentat, si hi estan obligades, les declaracions per l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’impost sobre la renda de no residents o l’impost
sobre societats, segons es tracti de persones o entitats
subjectes a algun d’aquests impostos, així com les declaracions corresponents per pagaments fraccionats, ingressos a compte i retencions que escaiguin en cada cas.
c) Haver presentat, si hi estan obligades, les declaracions periòdiques per l’impost sobre el valor afegit,
així com la declaració resum anual.
d) No tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Estat en període executiu o, en el cas de contribuents contra els quals no sigui procedent utilitzar la via de constrenyiment, deutes no atesos en període voluntari.
e) A més, quan l’òrgan de contractació depengui
d’una comunitat autònoma o d’una entitat local, que no
tinguin deutes de naturalesa tributària amb la respectiva
Administració autonòmica o local, en les mateixes condicions que fixa el paràgraf d).
2. Les circumstàncies indicades en els paràgrafs b)
i c) es refereixen a declaracions el termini reglamentari
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de presentació de les quals hagi vençut en els dotze
mesos precedents al mes immediatament anterior a la
data de soicitud de la certificació a què es refereix l’article 15 d’aquest Reglament. El compliment de les circumstàncies dels paràgrafs b) a e) s’acredita mitjançant
la presentació per l’empresa davant de l’òrgan de contractació de la certificació positiva que regula el mateix
article, amb l’excepció que estableix.
Així mateix s’entén acreditat el compliment d’aquestes circumstàncies quan l’Administració pública competent cedeixi a l’Administració pública contractant la informació que acrediti que l’empresa compleix les circumstàncies dels paràgrafs b) a e). En aquest cas, la certificació
positiva ha de ser substituïda per una declaració responsable de l’interessat segons la qual acompleix les
circumstàncies assenyalades, així com l’autorització
expressa a l’Administració pública contractant perquè
es pugui procedir a la cessió d’informació.
3. Als efectes de l’expedició de les certificacions
que regula l’article 15 d’aquest Reglament, es considera
que les empreses estan al corrent en el compliment de
les seves obligacions tributàries quan els deutes estiguin
ajornats, fraccionats o se n’hagi acordat la suspensió
en ocasió de la impugnació de les liquidacions corresponents.
Article 14. Obligacions de Seguretat Social.
1. Als mateixos efectes del que preveu l’article 20,
paràgraf f), de la Llei, es considera que les empreses
estan al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social quan, si s’escau, concorrin
les circumstàncies següents.
a) Estar inscrites en el sistema de la Seguretat Social
i, si s’escau, si es tracta d’un empresari individual, afiliat
i d’alta en el règim que correspongui per raó de l’activitat.
b) Haver afiliat, si s’escau, i haver donat d’alta els
treballadors que hi prestin serveis.
c) Haver presentat els documents de cotització
corresponents a les quotes de Seguretat Social i, si escau,
dels conceptes de recaptació conjunta amb les quotes,
així com de les assimilades a aquelles a efectes recaptadors, corresponents als dotze mesos anteriors a la data
de soicitud de la certificació.
d) Estar al corrent en el pagament de les quotes
o d’altres deutes amb la Seguretat Social.
2. El compliment de les circumstàncies indicades
a l’apartat anterior s’acredita mitjançant la presentació
per l’empresa davant de l’òrgan de contractació de la
certificació positiva que regula l’article 15 d’aquest
Reglament.
3. Als efectes de l’expedició de les certificacions
que regula l’article esmentat, es considera que les empreses estan al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social quan els deutes estiguin
ajornats, fraccionats o se n’hagi acordat la suspensió
en ocasió de la impugnació dels deutes.
Article 15. Expedició de certificacions.
1. Les circumstàncies esmentades en els articles 13
i 14 d’aquest Reglament s’acrediten mitjançant una certificació administrativa expedida per l’òrgan competent,
excepte l’esmentada a l’apartat 1, paràgraf a), de l’article 13, l’acreditació de la qual s’efectua mitjançant la
presentació de l’alta, referida a l’exercici corrent, o de
l’últim rebut de l’impost sobre activitats econòmiques,
completat amb una declaració responsable de no
haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost
esmentat. No obstant això, quan l’empresa no estigui
obligada a presentar les declaracions o els documents
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a què es refereixen els articles esmentats, aquesta circumstància s’ha d’acreditar mitjançant una declaració
responsable.
2. Les certificacions expedides poden ser positives
o negatives:
a) Són positives si es compleixen tots els requisits
que indiquen els articles 13 i 14 d’aquest Reglament.
En aquest cas, s’han d’indicar genèricament els requisits
acomplerts i el caràcter positiu de la certificació.
b) Són negatives en cas contrari, en el qual la certificació ha d’indicar quines són les obligacions incomplertes.
3. Les certificacions han de ser expedides per l’òrgan competent en el termini màxim de quatre dies hàbils,
i han de quedar a la seu de l’òrgan esmentat a disposició
del soicitant.
4. Les certificacions remeses a l’òrgan de contractació per via electrònica tenen els efectes que en cada
cas determini la normativa aplicable.
Article 16. Efectes de les certificacions.
1. Les certificacions s’han d’expedir als efectes
exclusius que s’hi facin constar i no originen drets ni
expectatives de drets a favor dels soicitants ni de tercers, no produeixen l’efecte d’interrompre o suspendre
els terminis de prescripció, ni serveixen de mitjà de notificació dels procediments a què puguin fer referència.
2. En tot cas el seu contingut, amb el caràcter de
positiu o negatiu, no afecta el que pugui resultar d’actuacions posteriors de comprovació o investigació.
3. Una vegada expedida, la certificació té validesa
durant el termini de sis mesos a comptar de la data
d’expedició.
Article 17. Apreciació de la prohibició de contractar.
1. Les prohibicions de contractar que contenen els
paràgrafs a), b), d), e), f), i), j) i k) de l’article 20 de
la Llei, sempre que en els casos dels paràgrafs a) i d)
les sentències o resolucions fermes continguin un pronunciament sobre l’abast i la durada de la prohibició,
les han d’apreciar de manera automàtica els òrgans de
contractació i subsisteixen durant el termini assenyalat
en la sentència o resolució o, en els altres casos, mentre
hi concorrin les circumstàncies que en cada cas les
determinen.
2. Quan les sentències o les resolucions fermes no
continguin pronunciament sobre la prohibició de contractar o la seva durada, aquesta l’han d’apreciar de
manera automàtica els òrgans de contractació, sens perjudici que el seu abast i la seva durada es determinin
mitjançant el procediment que regula l’article 19 d’aquest Reglament.
Article 18. Competència per a la declaració de la prohibició de contractar.
1. La competència per a la declaració de la prohibició
de contractar en els casos que preveuen els paràgrafs a)
i d) de l’article 20 de la Llei correspon al ministre d’Hisenda, que ha de dictar resolució a proposta de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa i que té caràcter general per a totes les administracions públiques.
2. En els casos que preveuen els paràgrafs c) i g)
del mateix article, la competència correspon a l’Administració contractant, entenent-se com a tal, en el cas
del paràgraf g), aquella davant de la qual s’hagi incorregut en falsedat, i en el cas del paràgraf h) la competència
correspon a la que hagi acordat la suspensió de la classificació o declarat la prohibició infringida amb eficàcia
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limitada, en els tres casos, al seu propi àmbit. Quan la
prohibició hagi de produir efectes generals davant les
diferents administracions públiques o s’imposi en l’àmbit
de l’Administració General de l’Estat, els seus organismes
autònoms i entitats de dret públic vinculades o que depenen de l’Administració esmentada, la competència
correspon al ministre d’Hisenda, que ha de dictar resolució a proposta de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa.
3. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, si
l’àmbit de la prohibició declarada és autonòmic o local
i es considera procedent estendre’n els efectes amb
caràcter general per a totes les administracions públiques, s’han de comunicar els acords respectius a la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa perquè formuli una proposta en aquest sentit al ministre d’Hisenda,
que ha de resoldre, tenint en compte el dany causat
als interessos públics.
Article 19. Procediment per a la declaració de la prohibició de contractar.
1. Correspon als òrgans de contractació la iniciació
del procediment per a la declaració de la prohibició de
contractar en els casos en què els fets que la motiven
es posin de manifest en ocasió de la tramitació d’un
expedient de contractació. En els altres casos, la iniciació
correspon a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa o als òrgans corresponents de les comunitats
autònomes.
Les autoritats i els òrgans competents que les acordin
han de comunicar les sentències, sancions i resolucions
fermes dictades en els procediments corresponents a
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa o als
òrgans competents de les comunitats autònomes.
En els casos del paràgraf d) de l’article 20 de la Llei,
les autoritats i els òrgans competents que acordin sancions o resolucions fermes han de remetre a la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa les actuacions
seguides mitjançant la tramitació de l’expedient corresponent, en el qual s’ha de complir el tràmit d’audiència,
juntament amb l’informe sobre les circumstàncies concurrents, a l’efecte que la Junta Consultiva pugui apreciar
l’abast i la durada de la prohibició de contractar que
ha de proposar al ministre d’Hisenda. El tràmit d’audiència, l’ha de reiterar la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa abans d’elevar proposta de resolució.
2. Quan l’expedient l’iniciï l’òrgan de contractació
s’hi han d’incorporar els informes dels serveis tècnics
i jurídics; posteriorment s’ha de complir el tràmit d’audiència i s’ha de remetre l’expedient a l’òrgan competent
per a la seva resolució o a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa quan correspongui a aquesta
formular la proposta.
3. En els casos en què la iniciació i la tramitació
de l’expedient corresponguin a la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa o als òrgans competents de
les comunitats autònomes, s’ha de complir el tràmit d’audiència abans de presentar a l’òrgan competent la proposta de resolució corresponent.
4. L’abast i la durada de la prohibició es determina
atenent, si s’escau, l’existència de frau o mala fe manifesta per part de l’empresari i l’entitat del dany causat
als interessos públics.
Article 20. Notificació i publicitat dels acords de declaració de la prohibició de contractar.
Els acords adoptats sobre prohibició de contractar
s’han de notificar als interessats. Si declaren la prohibició
de contractar s’han d’inscriure en els registres oficials
d’empreses classificades, respecte de les empreses que
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acompleixin aquesta condició i, si s’escau, als registres
oficials de contractistes o d’empreses licitadores, on
consti la classificació a què fa referència l’article 34 de
la Llei, i s’han de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
quan la prohibició tingui caràcter general per a totes
les administracions públiques o afecti l’Administració
General de l’Estat, o en els diaris o butlletins oficials
respectius en l’àmbit dels quals se circumscrigui.
Article 21. Documents acreditatius d’identificació o
apoderament.
Els empresaris individuals han de presentar el document nacional d’identitat o, si s’escau, un document equivalent, i els que compareguin o signin proposicions en
nom d’un altre hi han d’adjuntar un poder validat a aquest
efecte.
Article 22. Aclariments i requeriments de documents.
Als efectes del que estableixen els articles 15 a 20
de la Llei, l’òrgan i la mesa de contractació poden demanar a l’empresari aclariments sobre els certificats i els
documents presentats o requerir-lo perquè en presenti
altres de complementaris, cosa que ha de complir en
el termini de cinc dies sense que es puguin presentar
després de declarades admeses les ofertes d’acord amb
el que disposa l’article 83.6.
Article 23. Traducció de documents.
Les empreses estrangeres que contractin a Espanya
han de presentar la documentació traduïda de manera
oficial al castellà o, si s’escau, a la llengua de la comunitat
autònoma respectiva en el territori de la qual tingui la
seu l’òrgan de contractació.
Article 24. Unions temporals d’empresaris.
1. En les unions temporals d’empresaris cada un
dels que la componen ha d’acreditar la seva capacitat
i solvència d’acord amb els articles 15 a 19 de la Llei,
i 9 a 16 d’aquest Reglament. A efectes de la determinació
de la solvència de la unió temporal s’acumulen les característiques acreditades per a cada un dels seus integrants, sens perjudici del que estableix per a la classificació l’article 52 d’aquest Reglament.
2. Perquè en la fase prèvia a l’adjudicació sigui eficaç la unió temporal davant l’Administració cal que els
empresaris que hi vulguin concórrer integrats indiquin
els noms i les circumstàncies dels que la constitueixen,
la participació de cada un d’ells i que assumeixen el
compromís de constituir-se formalment en unió temporal, en cas que resultin adjudicataris.
CAPÍTOL II
De la classificació i el registre d’empreses
SECCIÓ 1a
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Grup B) Ponts, viaductes i grans estructures
Subgrup
Subgrup
Subgrup
Subgrup

1.
2.
3.
4.

Grup C) Edificacions
Subgrup 1.
Subgrup 2.
Subgrup 3.
Subgrup 4.
revestiments.
Subgrup 5.
Subgrup 6.
Subgrup 7.
Subgrup 8.
Subgrup 9.

1. Els grups i els subgrups d’aplicació per a la classificació d’empreses en els contractes d’obres, als efectes que preveu l’article 25 de la Llei, són els següents:

Grup A)
Subgrup 1.
Subgrup 2.
Subgrup 3.
Subgrup 4.
Subgrup 5.

Moviment de terres i perforacions
Desboscaments i buidatges.
Explanacions.
Pedreres.
Pous i galeries.
Túnels.

Demolicions.
Estructures de fàbrica o formigó.
Estructures metàiques.
Tasques de paleta, arrebossaments i
Pedreres i marbres.
Paviments i enrajolats.
Aïllaments i impermeabilitzacions.
Tancaments de fusta.
Tancaments metàics.

Grup D) Ferrocarrils
Subgrup
Subgrup
Subgrup
Subgrup
Subgrup
específica.

1.
2.
3.
4.
5.

Estesa de vies.
Elevats sobre carril o cable.
Senyalitzacions i enclavaments.
Electrificació de ferrocarrils.
Obres de ferrocarrils sense qualificació

Grup E) Hidràuliques
Subgrup 1. Abastaments i sanejaments.
Subgrup 2. Preses.
Subgrup 3. Canals.
Subgrup 4. Sèquies i desguassos.
Subgrup 5. Defenses de marges i canalitzacions.
Subgrup 6. Conduccions amb canonada de pressió
de gran diàmetre.
Subgrup 7. Obres hidràuliques sense qualificació
específica.

Grup F) Marítimes
Subgrup
Subgrup
Subgrup
Subgrup
Subgrup
Subgrup
mes.
Subgrup
específica.
Subgrup

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dragatges.
Esculleres.
Amb blocs de formigó.
Amb caixes de formigó armat.
Amb pilons i palplanxa.
Fars, radiofars i senyalitzacions maríti-

7.

Obres marítimes sense qualificació

8.

Emissaris submarins.

Grup G) Vials i pistes

CLASSIFICACIÓ D’EMPRESES CONTRACTISTES D’OBRES

Article 25. Grups i subgrups en la classificació de contractistes d’obres.

De fàbrica o formigó en massa.
De formigó armat.
De formigó pretensat.
Metàics.

Subgrup
Subgrup
Subgrup
Subgrup
Subgrup
Subgrup
cífica.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Autopistes, autovies.
Pistes d’aterratge.
Amb ferms de formigó hidràulic.
Amb ferms de mescles bituminoses.
Senyalitzacions i abalisaments viaris.
Obres viàries sense qualificació espe-

Grup H) Transports de productes petrolífers
i gasosos
Subgrup 1.
Subgrup 2.

Oleoductes.
Gasoductes.
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Grup I) Instaacions elèctriques
Subgrup 1. Enllumenats, iuminacions i abalisaments lluminosos.
Subgrup 2. Centrals de producció d’energia.
Subgrup 3. Línies elèctriques de transport.
Subgrup 4. Subestacions.
Subgrup 5. Centres de transformació i distribució
en alta tensió.
Subgrup 6. Distribució en baixa tensió.
Subgrup 7. Telecomunicacions i instaacions
radioelèctriques.
Subgrup 8. Instaacions electròniques.
Subgrup 9. Instaacions elèctriques sense qualificació específica.

Grup J) Instaacions mecàniques
Subgrup 1. Elevadores o transportadores.
Subgrup 2. De ventilació, calefacció i climatització.
Subgrup 3. Frigorífiques.
Subgrup 4. De fontaneria i sanitàries.
Subgrup 5. Instaacions mecàniques sense qualificació específica.

Grup K) Especials
Subgrup
Subgrup
Subgrup
Subgrup
Subgrup
Subgrup
Subgrup
coartístics.
Subgrup
Subgrup

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fonamentacions especials.
Sondeigs, injeccions i puntals.
Palplanxats.
Pintures i metaitzacions.
Ornamentacions i decoracions.
Jardineria i plantacions.
Restauració de béns immobles histori-

8.
9.

Estacions de tractament d’aigües.
Instaacions contra incendis.

Article 26. Categories de classificació en els contractes
d’obres.
Les categories dels contractes d’obres, determinades
per la seva anualitat mitjana, a les quals s’ha d’ajustar
la classificació de les empreses són les següents:
De categoria a) quan l’anualitat mitjana no sobrepassi
la xifra de 60.000 euros.
De categoria b) quan l’anualitat mitjana excedeixi els
60.000 euros i no sobrepassi els 120.000 euros.
De categoria c) quan l’anualitat mitjana excedeixi els
120.000 euros i no sobrepassi els 360.000 euros.
De categoria d) quan l’anualitat mitjana excedeixi els
360.000 euros i no sobrepassi els 840.000 euros.
De categoria e) quan l’anualitat mitjana excedeixi els
840.000 euros i no sobrepassi els 2.400.000 euros.
De categoria f) quan excedeixi els 2.400.000 euros.
Les categories e) i f) anteriors no són aplicables als
grups H, I, J, K i els seus subgrups, la màxima categoria
dels quals és la e) quan excedeixi els 840.000 euros.
Article 27. Classificació en subgrups.
Perquè un contractista pugui ser classificat en un subgrup de tipus d’obra cal que acrediti alguna de les circumstàncies següents:
a) Haver executat obres específiques del subgrup
durant el transcurs dels últims cinc anys.
b) Haver executat en l’últim quinquenni obres específiques d’altres subgrups afins, del mateix grup, entenent-se per subgrups afins els que presentin analogies
quant a execució i equips a emprar.
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c) Haver executat, durant el mateix període de
temps assenyalat als apartats anteriors, obres específiques d’altres subgrups del mateix grup que tinguin més
complexitat quant a execució i que exigeixin equips més
importants, per la qual cosa el subgrup de què es tracti
es pugui considerar que depèn d’algun d’aquells.
d) Quan, sense haver executat obres específiques
del subgrup durant l’últim quinquenni, es disposi de mitjans financers suficients, de personal experimentat i
maquinària o equips d’aplicació especial al tipus d’obra
a què es refereix el subgrup.
Article 28. Classificació en grups.
Llevat dels grups I, J i K, en els quals no hi ha classificació en grup, perquè un contractista pugui ser classificat en un grup general de tipus d’obra, cal que acompleixi les condicions establertes per a la seva classificació
en els subgrups del mateix grup que pel fet de ser més
importants es consideren bàsics i que són els següents:
En el grup A, els subgrups A-2, explanacions, i A-5,
túnels.
En el grup B, els subgrups B-3, de formigó pretensat,
i B-4, metàics.
En el grup C, els subgrups C-2, estructures de fàbrica
o formigó, o C-3, estructures metàiques, alternativament, sempre que a més acreditin haver executat construccions d’edificis complets amb estructura de qualsevol
de les dues classes a què es refereixen aquests subgrups.
En el grup D, els subgrups D-1, estesa de vies; D-3,
senyalitzacions i enclavaments, i D-4, electrificació de
ferrocarrils.
En el grup E, els subgrups E-2, preses; E-3, canals,
i E-6, conduccions amb canonada de pressió de gran
diàmetre.
En el grup F, els subgrups F-1, dragatges; F-2, d’esculleres, i F-4, amb caixes de formigó armat.
En el grup G, el subgrup G-1, autopistes, autovies.
En el grup H, els subgrups H-l, oleoductes, o H-2,
gasoductes, alternativament.
Article 29. Classificació en categories.
1. La categoria en un subgrup es fixa prenent com
a base l’import màxim anual executat pel contractista
durant l’últim quinquenni en una obra corresponent al
subgrup o, si és superior, l’import màxim anual executat
en les obres del subgrup.
La xifra bàsica obtinguda pot ser millorada en els
percentatges que s’assenyalen tot seguit:
a) Un 20 per 100 fix, d’aplicació general a tots els
contractistes, en concepte d’expansió natural de les
empreses.
b) Fins a un 50 per 100 segons quin sigui el nombre
i la categoria professional del personal directiu i tècnic
en relació amb l’import anual mitjà d’obra executada
durant l’últim quinquenni. També s’ha de tenir en consideració, si s’escau, l’assistència tècnica contractada.
c) Fins a un 70 per 100 en funció de l’import actual
del seu parc de maquinària, relacionat també amb l’import anual mitjà de l’obra executada durant l’últim quinquenni. També han de ser considerats els imports pagats
pel concepte de lloguer de maquinària.
d) Fins a un 80 per 100 com a conseqüència de
la relació que hi hagi entre l’import mitjà anual dels fons
propis durant els tres últims exercicis i l’import, també
mitjà anual, de l’obra executada en l’últim quinquenni.
e) Fins a un 100 per 100 depenent del nombre
d’anys d’experiència constructiva del contractista o dels
imports d’obra executada durant l’últim quinquenni.
Tots els percentatges que corresponguin aplicar operen directament sobre la base, per la qual cosa l’augment
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mínim que pot experimentar la base és d’un 20 per 100,
i el màxim, d’un 320 per 100.
2. En els casos compresos en el paràgraf d) de l’article 27, per fixar la categoria de les classificacions que
es puguin concedir s’ha de prendre com a base l’import
que estimativament es consideri que pot executar anualment el contractista en obres compreses en el subgrup
de què es tracti, tenint en compte a aquesta finalitat
els seus mitjans personals, materials, financers i organitzatius.
3. La categoria obtinguda directament en un subgrup es fa extensiva a tots els subgrups afins o que
en depenguin.
4. La categoria en un grup és una resultant de les
obtingudes en els seus subgrups bàsics, deduïda en la
manera següent:
a) Si el nombre de subgrups bàsics d’un grup no
és superior a dos, la categoria en el grup és la mínima
obtinguda en aquells subgrups.
b) Si el nombre de subgrups bàsics d’un grup és
superior a dos, la categoria en el grup és la mínima
de les obtingudes en els dos subgrups en què hagi assolit
les més elevades.
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f) Tècnic no titulat, 3 punts.
g) Encarregat d’obres, 2 punts.
3. Les persones amb lloc de director gerent, director
tècnic o assimilable es puntuen com a incloses en la
categoria immediatament superior a la que pel seu propi
títol i circumstàncies li correspongui o, en un altre cas,
a la professional més alta que assoleixi el personal de
la seva empresa. Si algun de l’empresa assoleix la categoria màxima de 8 punts, els càrrecs directius es puntuen
com a 10 i en cap cas tenen menys de 6 punts.
4. Si no hi ha tècnics superiors o mitjans a l’empresa,
el nombre d’encarregats i tècnics no titulats que puntuïn
no pot ser superior a 5. Si n’hi ha, el nombre d’aquests
que puntuïn pot superar la xifra de 5 en la suma del
nombre de tècnics mitjans multiplicats per dos i del de
tècnics superiors multiplicat per tres.
5. L’assistència tècnica contractada es computa
com un percentatge d’increment sobre la puntuació total
obtinguda pel personal de plantilla i la Comissió de Classificació l’ha d’apreciar estimativament considerant la
importància que aquesta assistència pot representar en
relació amb el personal tècnic de què disposa l’empresa,
d’acord amb el quadre següent:

5. La categoria obtinguda en un grup dóna lloc a
la classificació amb la mateixa categoria en tots els subgrups del mateix grup, llevat que li hagi correspost directament una altra de superior en algun d’aquests; en
aquest cas se l’hi ha de mantenir.

Importància de l’assistència tècnica contractada ............... Escassa

Article 30. Criteris de classificació.

Percentatge d’increment en la
puntuació .......................

Als efectes del que disposa l’article anterior, la categoria de la classificació de cada empresa es determina
en funció de l’experiència i de l’índex propi de l’empresa
que ve donat pel valor obtingut en la fórmula següent:
I = 1,2 + T + M + F + E, en la qual els símbols establerts
representen:
I = índex d’empresa.
T = terme corresponent a l’índex de tecnicitat.
M = terme corresponent a l’índex de mecanització.
F = terme corresponent a l’índex financer.
E = terme corresponent a l’experiència constructiva
general.

10

15

V = R 900.000

T — 1,0 1,9 2,8 3,7 4,6
t
=R 1,0 1,9 2,8 3,7 4,6 —

900.000 R V =R 4.500.000

T — 1,0 1,8 2,6 3,4 4,2
t
=R 1,0 1,8 2,6 3,4 4,2 —

Article 31. Índex de tecnicitat.

a) Tècnic superior amb més de quinze anys d’experiència professional, 8 punts.
b) Tècnic superior amb menys de quinze anys i més
de cinc anys d’experiència professional, 7 punts.
c) Tècnic superior amb menys de cinc anys d’experiència professional, 6 punts.
d) Tècnic mitjà amb més de deu anys d’experiència
professional, 5 punts.
e) Tècnic mitjà amb menys de deu anys d’experiència professional, 4 punts.

Elevada

6. L’índex de tecnicitat (t) ve donat pel valor obtingut
en la fórmula següent: t = (2 × 60.101 × S)/V
On S és el total de punts obtinguts per l’empresa
considerant el seu personal tècnic i l’assistència tècnica
contractada, i V l’import anual mitjà, en euros, de l’obra
executada durant l’últim quinquenni.
7. El valor del terme corresponent a l’índex de tecnicitat (T) que ha de ser considerat en la fórmula de
l’article 30 és el donat pel següent quadre de correlacions
en què s’estableixen quatre escales diferents segons quina sigui la quantia de l’import anual mitjà de l’obra executada durant l’últim quinquenni (V).

Aquest índex d’empresa (I) té un valor mínim d’1,2
i màxim de 4,2, i el dels diferents termes que el componen són els deduïts tal com estableixen els articles
següents.

1. L’índex de tecnicitat d’una empresa és una funció
que depèn del nombre i la categoria del seu personal
tècnic, tant el que constitueix la plantilla com el representat per l’assistència tècnica contractada, i de l’import
d’obra executada.
2. Als efectes de la seva determinació s’estableix
l’escala de punts següent:

5

Mitjana

T — 1,0 1,6 2,2 2,8 3,4
4.500.000 R V =R 15.000.000 t
=R 1,0 1,6 2,2 2,8 3,4 —

V =T 15.000.000

T — 1,0 1,4 1,8 2,2 2,6
t
=R 1,0 1,4 1,8 2,2 2,6 —
T= 0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
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Article 32. Índex de mecanització.

Article 35. Classificació directa i indirecta en subgrups.

1. L’índex de mecanització d’una empresa és una
funció que depèn del valor actual del seu parc de maquinària, de l’import pagat en concepte de lloguer de maquinària i de l’import d’obra executada.
2. L’índex de mecanització (m) ve donat pel valor
obtingut en la fórmula següent: m = (P+2xA)/V.
En què P és el valor actual del parc de maquinària
propietat de l’empresa i de la qual disposi en règim
d’arrendament financer,
A és l’import anual mitjà pagat per lloguer de maquinària durant l’últim quinquenni, i
V és l’import anual mitjà d’obra executada durant l’últim quinquenni.
3. El valor màxim corresponent a l’índex de mecanització (M) que ha de ser considerat en la fórmula de
l’article 30 és el donat pel quadre de correlacions
següent:

1. Per a la classificació directa en subgrups s’han
de tenir en compte les regles següents:

m

T
=R

M=

—

0,10 0,16 0,22 0,28 0,34 0,40 0,46
0,0

—

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 0,44 0,48

F=

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

—
0,8

Article 34. Experiència constructiva general.
El terme de l’experiència constructiva general de l’empresa (E) que ha de ser considerat en la fórmula de
l’article 30 és el més gran que correspongui considerant
o bé els anys d’antiguitat en el treball de la construcció,
o bé l’import total d’obra executada durant l’últim quinquenni, d’acord amb el quadre següent:

—
2

2
5

5
10

10
15

15
20

20
—

Import
d’obra
executada T
—
1.500.000 4.500.000 7.500.000 10.500.000 13.500.000
durant
= R 1.500.000 4.500.000 7.500.000 10.500.000 13.500.000
—
l’últim
quinquenni
E=

0

0,2

0,4

0,6

0,8

I

I’

1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2

1,2
1,4
1,6
1,7
1,9
2,0
2,1
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,0
4,1
4,2
4,2
4,2

0,7

0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 0,44 0,48

=R

Anys d’ex- T
periència = R

b) El valor I obtingut d’acord amb els articles 30,
31, 32, 33 i 34 es transforma per a la seva aplicació
a la fórmula esmentada en el paràgraf a) en un valor I’
obtingut d’acord amb la taula de correspondència
següent.

—

1. L’índex financer d’una empresa és la relació que
hi ha entre l’import anual mitjà dels seus fons propis
en l’últim trienni (C) i l’import anual mitjà de l’obra executada en l’últim quinquenni (V), per la qual cosa ve
donat pel valor obtingut en la fórmula següent: f=C/V.
2. El valor del terme corresponent a l’índex de finançament (F) que ha de ser considerat en la fórmula de
l’article 30 és el donat pel quadre de correlacions
següent:
T

O, màxim import anual que es considera executat
pel contractista en una obra del subgrup.
I, índex propi de l’empresa.

0,10 0,16 0,22 0,28 0,34 0,40 0,46

Article 33. Índex financer.

f

a) Per determinar les possibilitats d’execució anual
d’un contractista en obres específiques d’un subgrup dels
que estableix l’article 25, s’ha d’aplicar la fórmula
següent: K = O × I.
On els signes establerts representen:

1

c) Es considera com a màxim import anual executat
per un contractista en obres d’un subgrup (O) el valor
més alt dels dos següents:
El màxim import anual acreditat com a executat pel
contractista, durant l’últim quinquenni, en una obra
corresponent al subgrup o, si és superior, l’import màxim
anual acreditat com a executat en les obres del subgrup.
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d) El valor obtingut en la fórmula del paràgraf a)
determina la categoria que, al subgrup que

K

T
=R

Categoria

—

60.000 120.000 360.000 840.000 2.400.000

60.000 120.000 360.000 840.000 2.400.000
a

b

c

d

e

—
f

No obstant això, en la classificació que resulti de la
comparació amb l’escala anterior no pot ser atorgada,
en cap cas, una categoria superior en més d’un grau
de l’escala esmentada a la que correspondria per la nova
consideració del valor de d’O multiplicat per 1,2.
e) L’aplicació del que disposa el paràgraf a) requereix que l’empresa acrediti la seva solvència econòmica
i financera mitjançant la disponibilitat de fons propis,
segons el balanç corresponent a l’últim exercici dels
comptes anuals aprovats, respecte de la data en què
se soiciti la classificació, que, per a cada una de les
categories, assoleixin els imports següents:
Categoria A, 6.000 euros.
Categoria B, 12.000 euros.
Categoria C, 24.000 euros.
Categoria D, 72.000 euros.
Categoria E, 168.000 euros.
Categoria F, 480.000 euros.
Quan el valor dels fons propis no assoleixi els imports
fixats per a cada categoria, s’ha d’assignar la categoria
en funció d’aquests valors.
f) Quan no s’acrediti experiència en l’execució d’obres corresponents al subgrup, la classificació que s’ha
d’atorgar en funció del que estableix l’article 27, paràgraf d), està condicionada per la disponibilitat dels fons
propis que s’especifiquen a l’apartat anterior.
2. La classificació obtinguda per un contractista d’acord amb les normes que estableix l’apartat 7 dóna lloc
que es concedeixi la classificació, amb categoria idèntica
en altres subgrups del mateix grup considerats afins o
que depenen d’aquell en el qual ha assolit la classificació,
encara que no hagi realitzat obres específiques d’aquests.
S’estableixen com a subgrups afins o dependents els
següents:
a) Els classificats en el subgrup A-2, explanacions,
o a l’A-5, túnels, també queden classificats en els subgrups A-1, A-3 i A-4.
b) Els classificats en el subgrup B-2, de formigó
armat, queden classificats en el B-1, de fàbrica o formigó
en massa.
c) Els classificats en el subgrup B-3, de formigó pretensat, queden classificats als subgrups B-2 i B-1.
d) El subgrup D-1, estesa de vies, classifica al subgrup D-5, obres de ferrocarrils sense qualificació específica.
e) Els classificats en qualsevol dels subgrups E-1,
abastaments i sanejaments, E-4, sèquies i desguassos,
i E-5, defenses de marges i canalitzacions, també queden
classificats en tots i a més classifiquen al subgrup E-7,
obres hidràuliques sense qualificació específica.
f) Els classificats en alguns dels subgrups E-2, preses, E-3, canals o E-6, conduccions amb canonada de
pressió de gran diàmetre, queden automàticament classificats en els subgrups E-1, E-4, E-5 i E-7, especificats
en el paràgraf anterior.
g) Els classificats en els subgrups F-1, dragatges,
F-2, esculleres i F-4, amb caixes de formigó armat, clas-
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sifiquen al subgrup F-7, obres marítimes sense qualificació específica.
h) Els classificats en el subgrup F-4, amb caixes de
formigó armat, també queden classificats en el subgrup
F-3, amb blocs de formigó.
i) El subgrup G-1, autopistes, autovies, classifica als
subgrups G-2, pistes d’aterratge, G-3, amb ferms de formigó hidràulic, G-4, amb ferms de mescles bituminoses,
G-5, senyalitzacions i abalisaments viaris, G-6, obres viàries sense qualificació específica.
j) El subgrup G-1, autopistes, autovies, també es pot
classificar si està classificat en tots els subgrups
següents: A-2, explanacions, A-5, túnels, B-3, de formigó
pretensat, G-3, amb ferms de formigó hidràulic, G-4, amb
ferms de mescles bituminoses, i K-2, sondeigs, injeccions
i puntals. La categoria en aquest subgrup correspon a
la inferior de les categories de l’A-2, A-5, B-3, G-3, G-4
i K-2.
k) El subgrup G-3, amb ferms de formigó hidràulic
i el subgrup G-4, amb ferms de mescles bituminoses,
classifiquen qualsevol d’aquests al subgrup G-6, obres
viàries sense qualificació específica.
l) El subgrup H-1, oleoductes, classifica al subgrup
H-2, gasoductes, i el subgrup H-2, gasoductes, classifica
al subgrup H-1, oleoductes.
m) La classificació en qualsevol subgrup dels I-1 a
l’I-8, classifica automàticament al subgrup I-9.
Article 36. Exigència de classificació per l’Administració.
La classificació que els òrgans de contractació exigeixin als licitadors d’un contracte d’obres es determina
amb subjecció a les normes que segueixen.
1. En les obres la naturalesa de les quals es correspongui amb alguns dels tipus establerts com a subgrup
i no tinguin singularitats diferents de les normals i generals a la seva classe, s’exigeix només la classificació en
el subgrup genèric corresponent.
2. Quan, en el cas anterior, les obres tinguin singularitats no normals o generals a les de la seva classe
i sí, en canvi, assimilables a tipus d’obres corresponents
a altres subgrups diferents del principal, l’exigència de
classificació s’ha d’estendre també a aquests subgrups
amb les limitacions següents:
a) El nombre de subgrups exigibles, llevat de casos
excepcionals, no pot ser superior a quatre.
b) L’import de l’obra parcial que per la seva singularitat doni lloc a l’exigència de classificació en el subgrup corresponent ha de ser superior al 20 per 100
del preu total del contracte, llevat de casos excepcionals.
3. Quan en el conjunt de les obres es doni la circumstància que una part d’aquestes hagi de ser efectuada per cases especialitzades, com és el cas de determinades instaacions, es pot establir en el plec de clàusules administratives particulars l’obligació al contractista, llevat que estigui classificat en l’especialitat de què
es tracti, de subcontractar aquesta part de l’obra amb
un altre o uns altres classificats en el subgrup o els
subgrups corresponents i no li és exigible al principal
la classificació en aquests. L’import de totes les obres
subjectes a aquesta obligació de subcontractar no pot
excedir el 50 per 100 del preu del contracte.
4. Quan les obres presentin parts fonamentalment
diferenciades que cada una d’aquestes correspongui a
tipus d’obra de diferent subgrup, s’ha d’exigir la classificació en tots aquests amb la mateixa limitació assenyalada a l’apartat 2, quant al seu nombre i amb la possibilitat de procedir com indica l’apartat 3.
5. La classificació en un grup només pot ser exigida
quan per la naturalesa de l’obra sigui necessari que el
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contractista estigui classificat en tots els subgrups bàsics
d’aquest grup.
6. Quan només s’exigeixi la classificació en un grup
o subgrup, la categoria exigible és la que correspongui
a l’anualitat mitjana del contracte, obtinguda dividint el
seu preu total pel nombre de mesos del seu termini
d’execució i multiplicant per 12 el quocient que en resulti.
7. En els casos en què sigui exigida la classificació
en diversos subgrups s’ha de fixar la categoria en cada
un d’aquests tenint en compte els imports parcials i els
terminis també parcials que corresponguin a cada una
de les parts d’obra originària dels diversos subgrups.
8. En els casos en què s’imposi l’obligació de subcontractar a què es refereix l’apartat 3, la categoria exigible al subcontractista és la que correspongui a la vista
de l’import de l’obra a subcontractar i del seu termini
parcial d’execució.
SECCIÓ 2a

CLASSIFICACIÓ D’EMPRESES CONTRACTISTES
DE SERVEIS

Article 37. Grups i subgrups de classificació en els contractes de serveis.
1. Els grups i els subgrups d’activitats per especialitats, aplicables per a la classificació d’empreses en els
contractes de serveis, són els següents:

Grup L) Serveis administratius
Subgrup 1. Serveis auxiliars per a treballs administratius d’arxivament i similars.
Subgrup 2. Serveis de gestió de cobraments.
Subgrup 3. Enquestes, presa de dades i serveis
anàlegs.
Subgrup 4. Lectura de comptadors.
Subgrup 5. Organització i promoció de congressos,
fires i exposicions.
Subgrup 6. Serveis de porteria, control d’accessos
i informació al públic.

Grup M) Serveis especialitzats
Subgrup 1. Higienització, desinfecció, desinsectació i desratització.
Subgrup 2. Serveis de seguretat, custòdia i protecció.
Subgrup 3. Atenció i maneig d’instaacions de
seguretat.
Subgrup 4. Arts gràfiques.
Subgrup 5. Serveis de biblioteques, arxius i
museus.
Subgrup 6. Hoteleria i serveis d’àpats.
Subgrup 7. Prevenció d’incendis forestals.
Subgrup 8. Serveis de protecció d’espècies.

Grup N) Serveis qualificats
Subgrup 1. Activitats mèdiques i sanitàries.
Subgrup 2. Inspecció sanitària d’instaacions.
Subgrup 3. Serveis veterinaris per a la salut.
Subgrup 4. Serveis d’esterilització de material sanitari.
Subgrup 5. Restauració d’obres d’art.
Subgrup 6. Manteniment, conservació i restauració
de materials cinematogràfics i audiovisuals.

Grup O) Serveis de conservació i manteniment de béns
immobles
Subgrup 1. Conservació i manteniment d’edificis.
Subgrup 2. Conservació i manteniment de carreteres, pistes, autopistes, autovies i calçades.
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Subgrup 3. Conservació i manteniment de xarxes
d’aigua i clavegueram.
Subgrup 4. Conservació i manteniment integral
d’estacions depuradores.
Subgrup 5. Conservació i manteniment de mobiliari urbà.
Subgrup 6. Conservació i manteniment de muntanyes i jardins.
Subgrup 7. Conservació i manteniment de monuments i edificis singulars.

Grup P) Serveis de manteniment i reparació
d’equips i instaacions
Subgrup 1. Manteniment i reparació d’equips i instaacions elèctriques i electròniques.
Subgrup 2. Manteniment i reparació d’equips i instaacions de fontaneria, conduccions d’aigua i gas.
Subgrup 3. Manteniment i reparació d’equips i instaacions de calefacció i aire condicionat.
Subgrup 4. Manteniment i reparació d’equips i instaacions de telecomunicació.
Subgrup 5. Manteniment i reparació d’equips i instaacions d’electromedicina.
Subgrup 6. Manteniment i reparació d’equips i instaacions de seguretat i contra incendis.
Subgrup 7. Manteniment i reparació d’equips i
maquinària d’oficina.
Subgrup 8. Manteniment i reparació d’equips i instaacions d’aparells elevadors i de translació horitzontal.

Grup Q) Serveis de manteniment i reparació
de maquinària
Subgrup 1. Manteniment i reparació de maquinària.
Subgrup 2. Manteniment i reparació de vehicles
automotors, inclosos vaixells i aeronaus.
Subgrup 3. Desmuntatges d’armament i destrucció
de munició.
Subgrup 4. Desballestaments.

Grup R) Serveis de transports
Subgrup 1. Transport en general.
Subgrup 2. Trasllat de malalts per qualsevol mitjà
de transport.
Subgrup 3. Transport i custòdia de fons.
Subgrup 4. Transport d’obres d’art.
Subgrup 5. Recollida i transport de tota mena de
residus.
Subgrup 6. Serveis aeris de fumigació, control, vigilància aèria i extinció d’incendis.
Subgrup 7. Serveis de grua.
Subgrup 8. Remolc de vaixells.
Subgrup 9. Serveis de missatgeria, correspondència i distribució.

Grup S) Serveis de tractaments de residus
i rebuigs
Subgrup 1. Tractament i incineració de residus i
rebuigs urbans.
Subgrup 2. Tractament de llots.
Subgrup 3. Tractament de residus radioactius i
àcids.
Subgrup 4. Tractament de residus de centres sanitaris i clíniques veterinàries.
Subgrup 5. Tractament de residus oliosos.
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Grup T) Serveis de contingut
Subgrup
Subgrup
Subgrup
Subgrup
Subgrup

1.
2.
3.
4.
5.

Serveis de publicitat.
Serveis de ràdio i televisió.
Agències de notícies.
Realització de material audiovisual.
Serveis de traductors i intèrprets.

Grup U) Serveis generals
Subgrup 1. Serveis de neteja en general.
Subgrup 2. Bugaderia i tint.
Subgrup 3. Emmagatzematge.
Subgrup 4. Agències de viatges.
Subgrup 5. Llars d’infants.
Subgrup 6. Recollida de carros portaequipatges en
estacions i aeroports.
Subgrup 7. Altres serveis no determinats.

Grup V) Serveis de tecnologies de la informació
i les comunicacions
Subgrup 1. Serveis de captació d’informació per
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
Subgrup 2. Serveis de desenvolupament i manteniment de programes d’ordinador.
Subgrup 3. Serveis de manteniment i reparació d’equips i instaacions informàtics i de telecomunicacions.
Subgrup 4. Serveis de telecomunicacions.
Subgrup 5. Serveis d’explotació i control de sistemes informàtics i infraestructures telemàtiques.
Subgrup 6. Serveis de certificació electrònica.
Subgrup 7. Serveis d’avaluació i certificació tecnològica.
Subgrup 8. Altres serveis informàtics o de telecomunicacions.
2. Les activitats compreses en cada un dels subgrups ressenyats es detallen a l’annex II.
Article 38. Categories de classificació en els contractes
de serveis.
Les categories dels contractes de serveis, a les quals
s’ha d’ajustar la classificació de les empreses, són les
que s’especifiquen tot seguit en funció de la seva anualitat mitjana:
Categoria A, quan l’anualitat mitjana sigui inferior a
150.000 euros.
Categoria B, quan l’anualitat mitjana sigui igual o
superior a 150.000 euros i inferior a 300.000 euros.
Categoria C, quan l’anualitat mitjana sigui igual o
superior a 300.000 euros i inferior a 600.000 euros.
Categoria D, quan l’anualitat mitjana sigui igual o
superior a 600.000 euros.
Article 39. Classificació en subgrups, grups i categories.
1. Classificació en subgrups. Perquè un contractista
pugui ser classificat en un subgrup del tipus d’activitats
cal que acrediti alguna de les circumstàncies següents:
a) Haver executat contractes de serveis específics
del subgrup durant el transcurs dels últims tres anys.
b) Quan sense haver executat contractes de servei
específics del subgrup durant els últims tres anys es
disposi de prou mitjans financers, de personal tècnic
experimentat i maquinària o equips d’aplicació especial
al tipus d’activitat a què es refereixi el subgrup.
2. Classificació en grups. Perquè un contractista
pugui ser classificat en un grup de tipus d’activitat cal
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que compleixi les condicions establertes per a la seva
classificació en tots els subgrups d’aquell grup.
3. Classificació en categories. La categoria en un
subgrup es fixa prenent com a base el màxim import
anual que hagi estat executat pel contractista durant
els tres últims anys en un treball corresponent al subgrup.
També s’ha de considerar l’import màxim anual executat
en la totalitat dels treballs del subgrup, afectat aquest
import d’un coeficient reductor que depèn del nombre
d’aquells.
La xifra superior de les bàsiques obtingudes en qualsevol de les dues formes establertes a l’apartat anterior
pot ser millorada en els tants per cent que s’assenyalen
tot seguit:
a) Un 20 per 100 fix, d’aplicació general a tots els
contractistes en concepte d’expansió natural de les
empreses.
b) Fins a un 50 per 100, segons quin sigui el nombre
i la categoria professional del seu personal tècnic en
relació amb l’import anual mitjà del treball executat
durant els últims tres anys. També s’ha de prendre en
consideració, si s’escau, l’assistència tècnica contractada.
c) Fins a un 70 per 100, en funció de l’import actual
de la seva maquinària, relacionat també amb l’import
anual mitjà dels contractes de serveis executats durant
els últims tres anys. També han de ser considerats els
imports pagats pel concepte de lloguer de maquinària.
d) Fins a un 80 per 100, com a conseqüència de
la relació que hi hagi entre l’import mitjà anual dels fons
propis durant els últims tres exercicis i l’import, també
mitjà anual, dels contractes de serveis executats en el
mateix període de temps.
e) Fins a un 100 per 100, depenent del nombre
d’anys d’experiència del contractista o dels imports dels
contractes de serveis executats durant l’últim trienni.
Tots els tants per cent que correspongui aplicar operen directament sobre la base, per la qual cosa l’augment
mínim que aquesta pot experimentar és d’un 20 per 100,
i el màxim, d’un 320 per 100.
4. En els casos compresos a l’apartat 1, paràgraf b),
s’ha de prendre com a base per fixar la categoria de
les classificacions que es puguin concedir l’import que
estimativament es consideri que pot executar anualment
el contractista en contractes de serveis compresos en
el subgrup de què es tracti, tenint en compte a aquesta
finalitat els seus mitjans personals, reals i econòmics.
5. La categoria assolida en un grup ha de ser la
mínima de les obtingudes en els subgrups que el componen.
Article 40. Índex d’empresa.
L’índex propi de cada empresa que soiciti la seva
classificació ve donat pel valor obtingut en la fórmula
següent: I = 1,2 + T + M + F + E,
en què els símbols establerts representen:
T = terme corresponent l’índex de tecnicitat.
M = terme corresponent l’índex de mecanització.
F = terme corresponent l’índex financer.
E = terme corresponent a l’experiència en prestació
de serveis.
Aquest índex d’empresa (I) té un valor mínim d’1,2
i màxim de 4,2, i el dels diferents termes que els componen són els deduïts en la forma que estableixen els
articles següents.
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Article 41. Índex de tecnicitat.
1. L’índex de tecnicitat d’una empresa és una funció
que depèn del nombre i la categoria del seu personal
tècnic, tant el que constitueix la plantilla com el representat per l’assistència tècnica contractada, i de l’import
dels treballs de serveis executats.
2. Als efectes de la seva determinació s’estableix
l’escala de punts següent:
a) Tècnic superior amb més de cinc anys d’experiència professional, vuit punts.
b) Tècnic superior amb menys de cinc anys d’experiència professional: sis punts.
c) Tècnic mitjà: quatre punts.
3. L’assistència tècnica contractada es computa
com un percentatge d’increment sobre la puntuació total
obtinguda pel personal de plantilla i ha de ser apreciada
estimativament per la Comissió de Classificació, considerant la importància que aquesta assistència pot representar en relació amb el personal tècnic de què disposa
l’empresa, d’acord amb el quadre següent:
Importància de l’assistència tècnica
contractada ............................ Escassa
Percentatge d’increment en la puntuació ...................................

5

Mitjana

Elevada

10

15

4. L’índex de tecnicitat (t) ve donat pel valor obtingut
en la fórmula següent: t = (2 × 6010 × S)/V.
En què «S» és el total de punts obtinguts per l’empresa, considerant el seu propi personal tècnic i l’assistència tècnica contractada, i «V» l’import anual mitjà
dels treballs de serveis executats durant l’últim trienni.
5. El valor del terme corresponent a l’índex de tecnicitat (T), que ha de ser considerat en la fórmula de
l’article 40 és el donat pel següent quadre de correlacions, en què s’estableixen quatre escales diferents,
segons quina sigui la quantia de l’import anual mitjà
dels treballs de serveis executats durant l’últim trienni (V):

nària, de l’import pagat en concepte de lloguer de maquinària i de l’import dels treballs de serveis executats.
2. L’índex de mecanització (m) ve donat pel valor
obtingut en la fórmula següent: m = (P+2 × A)/V.
En què:
P és el valor actual del parc de maquinària propietat
de l’empresa i de la qual disposi en règim d’arrendament financer,
A és l’import anual mitjà pagat per lloguer de maquinària
durant l’últim trienni, i
V és l’import anual mitjà dels treballs de serveis totals
executats durant l’últim trienni.
3. El valor màxim corresponent a l’índex de mecanització (M) que ha de ser considerat en la fórmula de
l’article 40 és el donat pel quadre de correlacions
següent:

V = R 90.000

90.000 R V =R 450.000

T — 1,0 1,8 2,6 3,4 4,2
t
=R 1,0 1,8 2,6 3,4 4,2 —

450.000 R V =R 1.500.000

T — 1,0 1,6 2,2 2,8 3,4
t
=R 1,0 1,6 2,2 2,8 3,4 —

V T 1.500.000

T — 1,0 1,4 1,8 2,2 2,6
t
=R 1,0 1,4 1,8 2,2 2,6 —
T= 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Article 42. Índex de mecanització.
1. L’índex de mecanització d’una empresa és una
funció que depèn del valor actual del seu parc de maqui-

T

—

0,10

0,16

0,22

0,28

0,34

0,40

0,46

=R

0,10

0,16

0,22

0,28

0,34

0,40

0,46

—

M=

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Article 43. Índex financer.
1. L’índex financer d’una empresa és la relació que
hi ha entre l’import anual mitjà dels fons propis al tancament dels seus tres últims exercicis financers (C) i
l’import anual mitjà dels treballs de serveis totals executats en el mateix període de temps (V), per la qual
cosa ve donat pel valor obtingut en la fórmula següent:
f = C/V.
2. El valor del terme corresponent a l’índex de finançament (F) que ha de ser considerat en la fórmula de
l’article 40, és el donat pel quadre de correlacions
següent:

f
T — 1,0 1,9 2,8 3,7 4,6
t
=R 1,0 1,9 2,8 3,7 4,6 —
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T

—

0,20

0,24

0,28

0,32

0,36

0,40

0,44

0,48

=R

0,20

0,24

0,28

0,32

0,36

0,40

0,44

0,48

—

F=

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Article 44. Experiència en contractes de serveis.
El terme de l’experiència en contractes de serveis
de l’empresa (E) que ha de ser considerat en la fórmula
de l’article 40 ha de ser el superior que correspongui,
considerant o bé els anys d’antiguitat en l’activitat o
bé l’import total dels treballs de serveis executats durant
l’últim trienni, d’acord amb el quadre següent:
Anys d’ex- T
periència = R

—
2

2
5

5
10

10
15

15
20

20
—

Import
de treballs
de serveis T
—
150.000 450.000 750.000 1.050.000 1.350.000
executats = R 1.500.000 450.000 750.000 1.050.000 1.350.000
—
durant l’últim
trienni
E=

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1
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Article 45. Classificació directa en subgrups i en casos
especials.
A) Classificació directa en subgrups.
1. Per determinar les possibilitats d’execució anual
d’una empresa de serveis d’un subgrup dels que estableix
l’article 37 s’aplica la fórmula següent: K = O × I, en la
qual els símbols establerts representen el següent:
O és el màxim import anual executat per l’empresa
en un contracte del subgrup.
I és l’índex propi de l’empresa.
2. Es considera com a màxim import anual executat
per una empresa en un subgrup (O) el superior dels
dos valors següents:
a) L’import de l’anualitat màxima executat en un
contracte del subgrup durant l’últim trienni.
b) Màxim valor que resulti en el trienni en multiplicar
l’import executat en cada any del trienni en la totalitat
dels contractes del subgrup, per un coeficient que depèn
del nombre de contractes en execució simultània, donat
pel quadre següent:

Nombre
de contractes

1

Coeficient

1

2
0,9

3
0,8

4 o més
0,7

3. El valor obtingut en la fórmula de l’apartat A)1
determina la categoria que, en el subgrup de què es
tracti, correspon a l’empresa de serveis d’acord amb el
quadre següent:

K

T
=R

Categoria

—

150.000

300.000

600.000

150.000

300.000

600.000

—

a

b

c

d

No obstant la classificació que resulti de la comparació amb l’escala anterior, no pot ser atorgada una categoria superior en més d’un grau de la referida escala
a la que li correspondria per la mera consideració del
valor de O multiplicat per 1,2.
B)

Classificació en casos especials.

1. S’entenen com a casos especials de classificació
tots aquells en els quals no tingui aplicació directa la
fórmula de l’apartat A)1, perquè en l’últim trienni l’empresa no ha dut a terme cap treball del tipus per al
qual soicita la classificació.
2. En tots els casos especials la procedència de la
classificació és el resultat estimatiu de les possibilitats
que té l’empresa per a l’execució del tipus de treball
de què es tracti, deduït de l’examen dels aspectes
següents:
a) Experiència del personal directiu i tècnic en el
tipus de treball que correspongui al subgrup soicitat.
b) Maquinària i equips de què disposi d’aplicació
especial al tipus de treball de què es tracti.
3. Una vegada estimada la procedència de la classificació en el subgrup soicitat, s’ha de determinar la
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categoria que li correspon en aquest, mitjançant l’aplicació de la fórmula de l’apartat A)1, fixant per apreciació
el valor que s’ha d’adoptar per al factor O representatiu
del màxim import anual que es considera que actualment
pot ser executat per l’empresa en els treballs de serveis
del subgrup.
Article 46. Exigència de la classificació per l’Administració.
La classificació que els òrgans de contractació exigeixin als licitadors d’un contracte de serveis s’ha de
determinar amb subjecció al que disposa l’article 36,
llevat del seu apartat 4, i amb l’excepció que el nombre
de subgrups exigibles, llevat de casos excepcionals, als
quals es refereix l’apartat 2, paràgraf a), no pot ser superior a dos.
SECCIÓ 3a

DISPOSICIONS COMUNES A LA CLASSIFICACIÓ

D’EMPRESES CONTRACTISTES D’OBRES I DE SERVEIS

Article 47. Soicituds de classificació i documentació
que s’han d’incorporar a l’expedient.
L’expedient de classificació de les empreses s’inicia
a petició d’aquestes, que s’ha de presentar en la forma
que regula la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i mitjançant un formulari
tipus, aprovat per la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa que està integrat pels documents
següents:
1. Soicitud de classificació de l’empresa, en la qual
s’ha d’acreditar la denominació social corresponent o
el nom de la persona física en el cas d’empresaris individuals, el domicili, el número d’identificació fiscal i els
subgrups en què vol obtenir la classificació.
2. Documents d’acreditació de les característiques
jurídiques de l’empresa:
a) Acreditació de la personalitat jurídica i de la capacitat d’obrar en les persones jurídiques de conformitat
amb l’article 15 de la Llei i els articles 9 i 10 d’aquest
Reglament.
L’objecte social de les persones jurídiques ha de comprendre les activitats incloses en els subgrups en què
se soiciti la classificació.
b) Declaració de no concórrer cap de les causes
de prohibició de contractar que estableix l’article 20 de
la Llei i acreditació d’estar al corrent del compliment
de les obligacions tributàries i de Seguretat Social, en
els termes que estableixen els articles 13 a 16 d’aquest
Reglament.
c) En les soicituds formulades per persones jurídiques el capital de les quals estigui dividit en accions
o participacions de caràcter nominatiu, declaració del
secretari del Consell d’Administració o administrador
sobre distribució del capital social i titularitat d’aquest.
3. Documents d’acreditació de l’organització de
l’empresa:
a) Quadre de directius de l’empresa. Declaració
sobre la composició i els integrants dels òrgans de direcció i d’administració.
b) Justificació fefaent de la representació i de l’apoderament.
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4. Documentació per acreditar els mitjans financers
de l’empresa:
a) Per a les societats, els comptes anuals dels dos
últims exercicis presentats al Registre mercantil o al
registre oficial corresponent. Per als empresaris individuals, comptes anuals dels dos últims exercicis tancats,
si n’hi ha obligació formal, declaracions de l’impost sobre
el patrimoni, corresponent als tres últims anys, i a falta
d’alguna d’aquestes declaracions, les de l’impost sobre
la renda de les persones físiques.
b) Declaració, respecte dels tres últims exercicis, de
la xifra global corresponent al volum de negocis de l’empresa i de la referida exclusivament a l’execució dels
contractes relacionats amb les activitats en què es vol
obtenir la classificació, expressant les obligacions contretes que en aquest període han estat acomplertes i
les que estan en execució, i indicant, en aquest cas,
la data prevista de conclusió.
5. Documentació per acreditar els mitjans personals
de l’empresa:
a) Relació de personal tècnic professional de titulació universitària vinculat a l’execució dels contractes.
b) Relació de personal tècnic professional sense titulació universitària vinculat a l’execució dels contractes.
c) Declaració dels efectius personals mitjans de
l’empresa en els tres últims anys.
6. Documentació per acreditar els mitjans materials
de l’empresa: relació de maquinària, material i equips
a disposició de l’empresa, en propietat, en arrendament
o en arrendament financer, per a l’execució de les activitats dels subgrups de classificació soicitats, aportant
la justificació documental d’aquesta disponibilitat.
7. Documentació per acreditar l’experiència en
l’execució de treballs relacionats amb les activitats dels
subgrups de classificació soicitats:
A) Per als contractes d’obres: per cada subgrup que
soiciti l’empresa ha de presentar la relació de les obres
corresponents a aquesta activitat efectuades durant els
últims cinc anys, indicant si els treballs s’han dut a terme
directament o mitjançant subcontractes. A la relació s’hi
han d’adjuntar els certificats de bona execució de les
més importants.
Els certificats han de complir les condicions següents:
a) Han de descriure succintament els treballs efectuats, amb la informació rellevant sobre les quantitats
i els valors d’aplicació i amb expressió de les característiques que els defineixen i dels materials emprats.
b) Han d’incloure la confirmació que la totalitat de
l’obra contractada ha estat acabada satisfactòriament.
c) Els certificats d’obres efectuades per a les administracions públiques, els ha d’expedir el director de l’obra i han de ser ratificats amb la conformitat de l’entitat
contractant.
d) Els certificats d’execució d’obres efectuades per
a entitats privades, els ha d’expedir el director de l’obra
i han de ser ratificats amb la conformitat de l’entitat
contractant.
e) Els certificats d’execució d’obres efectuades en
gestió pròpia, els ha d’expedir el director de l’obra i han
de ser visats pel coegi oficial corresponent.
f) Els certificats a què es refereix aquest apartat han
de ser redactats de manera que continguin la totalitat
de les dades que s’exposen en els models que figurin
en l’expedient formulari tipus de tramitació de la classificació de l’empresa.
B) Per als contractes de serveis: per cada subgrup
que soiciti, l’empresa ha de presentar una relació dels
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serveis corresponents a aquesta activitat efectuats
durant els últims tres anys, indicant si els treballs s’han
portat a terme directament o bé mitjançant subcontractes. S’hi han d’adjuntar els certificats de bona execució.
Els certificats han de complir les condicions següents:
a) Han de descriure succintament els treballs efectuats, amb la informació rellevant sobre els valors d’aplicació i els terminis d’execució corresponents.
b) Els certificats d’execució de serveis efectuats per
a les administracions públiques, els ha d’expedir la persona responsable i han de ser ratificats amb la conformitat de l’entitat contractant.
c) Els certificats d’execució de serveis efectuats per
a entitats privades, els ha d’expedir la persona responsable de la seva execució i han de ser ratificats amb
la conformitat de l’entitat contractant.
d) Es poden tenir en compte els certificats d’execució de serveis efectuats en gestió pròpia que siguin
expedits pel director responsable.
Els certificats a què es refereix aquest apartat han
de ser redactats de manera que continguin la totalitat
de les dades que s’exposen en els models que figurin
en l’expedient formulari de la classificació de l’empresa.
8. Documentació complementària: a l’expedient formulari tipus s’hi ha d’adjuntar la documentació següent:
a) Còpia del document nacional d’identitat de les
persones que signin la soicitud.
b) Còpia de la declaració anual d’operacions amb
tercers, compres i vendes dels tres últims exercicis.
c) Còpia de la declaració del quart trimestre de l’any
anterior, del resum anual dels dos últims anys i de les
declaracions parcials de l’any en curs de l’impost sobre
el valor afegit o tribut equivalent en els territoris en els
quals no regeix l’impost esmentat.
d) Informe de la vida laboral de l’empresa referit
a l’últim mes, per a cada un dels comptes de cotització
en l’activitat de construcció o en l’activitat de serveis,
emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
En els informes han de constar les dades següents: activitat de l’empresa, relació nominal dels treballadors, grup
de cotització al qual estan adscrits, dates d’alta i baixa,
tipus de contracte i nombre de dies cotitzats.
e) Certificat emès per la Tresoreria General de la
Seguretat Social en què s’indiqui el nombre anual mitjà
de treballadors que han tingut ocupació en l’empresa
durant els tres últims anys.
f) La disponibilitat de l’autorització o el document
habilitador per exercir l’activitat corresponent a un subgrup, quan aquest requisit escaigui legalment.
Article 48. Expedients de revisió de classificacions.
1. La Junta Consultiva de Contractació Administrativa pot revisar les classificacions acordades quan tingui
coneixement de l’existència de circumstàncies que
puguin disminuir les condicions de solvència que van
servir de base per a la classificació concedida; a l’efecte
d’això els òrgans de contractació han d’informar la Junta
d’aquestes circumstàncies si en tenen coneixement.
2. Els empresaris classificats poden promoure l’expedient de revisió de les classificacions obtingudes quan
millorin les seves condicions de solvència, i queden obligats a promoure’l si aquestes condicions experimenten
una disminució determinant de la variació de les seves
classificacions.
3. Els expedients de revisió de classificacions es tramiten de la mateixa manera i amb els mateixos requisits
que els expedients de classificació. Si són iniciats per
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa és
preceptiu el tràmit d’audiència a l’interessat en el
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moment immediatament anterior a la proposta de resolució.
4. Els expedients de revisió de classificació de les
empreses inclouen la totalitat dels subgrups en què figurin amb la classificació en vigor.
Article 49. Informes i propostes de resolució.
Els expedients de classificació i revisió de classificacions es poden remetre a informe dels departaments
ministerials, organismes i entitats que es consideri convenient. Una vegada tramitat l’expedient, la Secretaria
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
ha d’elaborar una proposta de resolució que ha de sotmetre a la Comissió de Classificació.
Article 50. Extensió d’efectes generals dels acords de
classificació adoptats per les comunitats autònomes.
1. Als efectes que estableixen el paràgraf segon de
l’article 28.3 i el paràgraf primer de l’article 34.3 de
la Llei, les empreses han de soicitar a l’òrgan que assigni
la classificació d’empreses de la seva respectiva comunitat autònoma que l’acord de classificació adoptat tingui
efectes generals davant de qualsevol òrgan de contractació de les administracions públiques diferents dels de
la comunitat autònoma que li va atorgar la classificació.
Rebuda la petició de l’empresa, l’òrgan que va concedir
la classificació ha d’acordar, en el termini de quinze dies,
la tramesa de l’expedient tramitat, així com de l’acord
adoptat sobre aquest, tant respecte de les classificacions
atorgades com respecte d’aquelles que, si s’escau, hagin
estat denegades, a la Secretaria de la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa, indicant la Comissió de
Classificació que correspongui en funció del tipus d’activitat objecte de classificació.
2. Rebut l’expedient a la Secretaria de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa s’ha d’ordenar la
tramitació del procediment corresponent, que únicament
ha de versar sobre l’examen dels acords de classificació
adoptats respecte de l’aplicació dels criteris continguts
en la legislació aplicable per les comissions de classificació de contractistes d’obres o d’empreses de serveis
en relació amb les característiques de l’empresa i el compliment dels criteris de valoració que determinen els articles 30 a 35 i 40 a 45 d’aquest Reglament.
3. Quan la Comissió de Classificació, examinada la
documentació rebuda, consideri que no és procedent
adoptar l’acord a què es refereix l’apartat anterior, ha
de comunicar a l’òrgan de la comunitat autònoma que
va adoptar l’acord de classificació remès les incidències
que observi respecte de l’aplicació dels criteris de valoració a què fa referència l’apartat 2, a fi que aquest
formuli les observacions i aporti els justificants relatius
a l’acord de classificació adoptat respecte de la valoració
d’aquests criteris, en el termini de quinze dies, i queda
suspès el còmput del termini de tramitació de l’expedient
des de la data de comunicació cursada a l’òrgan que
va adoptar l’acord esmentat, fins que es rebin l’informe
i els justificants corresponents. El còmput del termini
esmentat es torna a iniciar a partir del moment en què
es rebi la informació esmentada.
4. La Comissió de Classificació corresponent, en un
termini de temps no superior a quaranta-cinc dies, ha
de determinar l’acord corresponent, que s’ha de notificar
a l’empresa i a l’òrgan de la comunitat autònoma que
va remetre l’expedient, amb devolució d’aquest, prèvia
la seva reproducció, degudament compulsat, que queda
arxivat a la Secretaria de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
5. Els acords que adoptin les comissions de classificació es limiten a pronunciar-se sobre la procedència
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d’inscripció al Registre oficial d’empreses classificades
dels acords adoptats pels òrgans corresponents de les
comunitats autònomes, sense que els puguin modificar.
6. Transcorregut el termini per adoptar l’acord respecte de l’extensió amb efectes generals a les restants
administracions públiques de les classificacions acordades per l’òrgan competent de la respectiva comunitat
autònoma, es produeix la inscripció al Registre oficial
d’empreses classificades de l’acord de classificació adoptat per aquell.
Article 51. Comprovació per les meses de contractació
de les classificacions.
Les meses de contractació, en la qualificació prèvia
de la documentació presentada pels licitadors, han de
comprovar si aquests estan classificats en els subgrups
exigits i amb les categories en aquests iguals o superiors
a les establertes per a aquests en el plec de clàusules
administratives particulars, i s’ha de procedir a rebutjar
les que no compleixin aquest requisit. Quan hi concorrin
empreses no espanyoles d’un Estat membre de la Comunitat Europea, cal atenir-se al que disposen els articles
25.2 i 26.2 de la Llei i 9.2 d’aquest Reglament.
Quan el licitador sigui una unió temporal d’empresaris
classificats individualment, han de comprovar si entre
tots reuneixen la totalitat dels subgrups exigits. Quant
a les categories en aquests subgrups, la comprovació
ha de tenir lloc d’acord amb el que estableix l’article
següent.
Article 52. Règim de l’acumulació de les classificacions
en les unions temporals d’empreses.
1. Als efectes que estableixen els articles 24.2 i 31.2
de la Llei, és requisit bàsic per a l’acumulació de les
característiques de cada un dels integrants en les unions
temporals d’empreses, i en concret per a la seva classificació per l’òrgan de contractació, per mitjà de la mesa
de contractació, que totes les empreses que concorrin
a la licitació del contracte hagin obtingut prèviament
la classificació com a empreses d’obres o com a empreses de serveis en funció del tipus de contracte per al
qual sigui exigible la classificació, llevat quan es tracti
d’empreses no espanyoles d’estats membres de la Comunitat Europea, cas en què, per valorar-ne la solvència
concreta respecte de la unió temporal cal atenir-se al
que disposen els articles 15.2, 16, 17 i 19 de la Llei.
2. Quan per a una licitació s’exigeixi la classificació
en un determinat subgrup i un integrant de la unió temporal estigui classificat en aquest subgrup amb una categoria igual o superior a la demanada, la unió temporal
assoleix la classificació exigida.
3. Quan per a una licitació s’exigeixi la classificació
en diversos subgrups, i els integrants de la unió temporal
d’empresaris estiguin classificats individualment en diferents subgrups, la unió d’empresaris ha d’assolir classificació en la totalitat d’aquests amb les màximes categories que tinguin individualment.
4. Quan diverses de les empreses estiguin classificades en el mateix grup o subgrup dels exigits, la categoria de la unió temporal, en el grup o el subgrup esmentats, és la que correspongui a la suma dels valors mitjans
(Vm) dels intervals de les respectives categories que es
tinguin, en aquest grup o subgrup, per cada una de les
empreses, sempre que en la unió temporal hi participin
amb un percentatge mínim del 20 per 100.
Per obtenir el valor mitjà (Vm) de les categories s’aplica la fórmula següent:
límit inferior + límit superior
Vm =
2
Quan alguna de les empreses no participi, almenys,
amb aquest percentatge del 20 per 100, al valor mitjà
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de l’interval de la categoria se li aplica un coeficient
reductor igual al seu percentatge de participació, en
aquesta execució, dividit per 20. A aquests efectes, en
el cas de la màxima categoria aplicable al subgrup, per
calcular el valor mitjà del seu interval es considera que
el seu valor màxim és el doble del valor mínim.
Article 53. Expedients de suspensió de classificacions
i comunicació i publicitat dels acords de suspensió
de classificacions i de prohibició de contractar.
1. Els expedients de suspensió de classificacions
han de ser tramitats per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, que n’ha d’acordar la iniciació
d’ofici, ja sigui a iniciativa pròpia o a petició de qualsevol
òrgan de contractació.
2. En aquests expedients s’ha de donar audiència
a l’interessat en el moment immediatament anterior a
la redacció de la proposta de resolució.
3. La Junta Consultiva de Contractació Administrativa ha de comunicar als òrgans que determinin les comunitats autònomes, a aquest efecte, els acords que sobre
suspensió de classificacions adopti el ministre d’Hisenda,
i indicar les dades de l’empresa que correspongui i el
termini de durada de la suspensió de classificació. Quan
la causa que determini la suspensió de classificació impliqui la durada indefinida d’aquesta, s’ha d’indicar aquesta
circumstància en la comunicació que es cursi. En aquest
cas, s’ha de notificar al mateix òrgan de la comunitat
autònoma l’aturada de la causa que motiva l’acord de
suspensió quan s’acrediti aquest fet per l’empresa a la
Junta Consultiva.
4. Els òrgans competents per concedir les classificacions en l’àmbit de les comunitats autònomes respectives que exerceixin aquesta competència han de
notificar a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Administració General de l’Estat els acords
que s’adoptin sobre suspensió de les classificacions concedides per aquests, i indicar, si s’escau, si la causa que
ho motiva es correspon amb alguna de les que esmenten
els apartats 3 i 4 de l’article 33 de la Llei.
Quan s’ha acordat l’extensió de la classificació concedida a la resta de les administracions públiques, en
funció del que disposa l’article 34.3 de la Llei, l’acord
adoptat dóna lloc a l’extensió de la suspensió de la classificació a les altres administracions públiques.
5. Els acords de suspensió de les classificacions
adoptats per les diferents administracions públiques
s’han de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i, si
s’escau, en els diaris o butlletins oficials de la comunitat
autònoma corresponent.
La inserció d’anuncis en el «Butlletí Oficial de l’Estat»,
tant respecte de les suspensions de classificació com
sobre les declaracions de la prohibició per contractar
i de tots els que s’hagin d’efectuar per la tramitació dels
expedients corresponents, és gratuïta.
SECCIÓ 4a

REGISTRE OFICIAL D’EMPRESES CLASSIFICADES

Article 54. Contingut de la inscripció al Registre oficial
d’empreses classificades.
La inscripció al Registre oficial d’empreses classificades conté les dades següents:
1. Nom o raó social de l’empresari.
2. Número d’identificació fiscal.
3. Domicili.
4. Grups i subgrups en què està classificat l’empresari, amb expressió de la categoria obtinguda en cada
un d’aquests.
5. Data de l’acord de classificació i termini de vigència d’aquesta.
6. Acords de prohibició de contractar i de suspensió
de classificacions.
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CAPÍTOL III
De les garanties exigibles als contractes
amb les administracions públiques
SECCIÓ 1a

CLASSES DE GARANTIES SEGONS EL SEU OBJECTE

Article 55. Garantia constituïda en valors.
1. Es consideren aptes per servir de garantia provisional o definitiva en la contractació amb l’Administració els valors que assenyala l’article 35.1, paràgraf a),
de la Llei, que compleixin les condicions següents:
a) Que tinguin la consideració de valors de liquiditat
elevada, en els termes que estableixi el ministre d’Hisenda. A aquests efectes, es consideren inclosos en
aquests últims, a més del deute públic, les participacions
en els fons d’inversió que, d’acord amb el seu Reglament
de gestió, inverteixin exclusivament en actius del mercat
monetari o de renda fixa, i
b) Que estiguin representats en anotacions en
compte o, en el cas de participacions en fons d’inversió,
en certificats nominatius.
2. La immobilització registral dels valors s’ha de fer
de conformitat amb la normativa reguladora dels mercats
en què es negociïn, i s’ha d’inscriure la garantia en el
registre comptable on figurin anotats els valors esmentats, d’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei
24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors.
El contractista ha de soicitar a l’entitat encarregada
de portar el registre comptable en què estiguin anotats
els valors la immobilització d’aquests. D’aquesta anotació
s’ha d’expedir la certificació corresponent, que l’interessat ha de posar a disposició de l’òrgan davant del qual
es constitueixi la garantia, d’acord amb el que estableix
l’article 61 d’aquest Reglament.
3. En la data de la immobilització, els valors objecte
de garantia han de:
a) Tenir un valor nominal igual o superior a la garantia exigida, i
b) Tenir un valor de realització igual o superior
al 105 per 100 del valor de la garantia exigida.
4. Els valors afectes a la garantia han de ser lliures
de qualsevol càrrega o gravamen en el moment que
es constitueixi la garantia i, posteriorment, no poden
quedar gravats per cap altre acte o negoci jurídic que
perjudiqui la garantia durant la vigència d’aquesta.
5. Els rendiments generats pels valors no queden
afectes a la garantia constituïda.
6. La constitució de la garantia en valors s’ha d’ajustar als models que figuren en els annexos III i IV d’aquest Reglament.
Article 56. Garantia constituïda mitjançant aval.
1. Per ser admesos com a garantia provisional o
definitiva en la contractació amb l’Administració, els
avals han de tenir les característiques següents:
a) L’aval ha de ser solidari respecte a l’obligat principal, amb renúncia expressa al benefici d’excussió i
pagable al primer requeriment de la Caixa General de
Dipòsits o els establiments públics equivalents de les
comunitats autònomes o entitats locals contractants, i
b) L’aval ha de ser de durada indefinida, i és vigent
fins que l’òrgan a la disposició del qual es constitueixi
decideixi expressament declarar l’extinció de l’obligació
garantida i la canceació de l’aval, sens perjudici del
que estableix l’article 65.1 d’aquest Reglament. L’Administració està obligada a efectuar la declaració esmen-
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tada si hi concorren els requisits legalment establerts
perquè es consideri extingida l’obligació garantida.
2. Les entitats avaladores han de complir els requisits següents:
a) No estar en situació de mora davant l’Administració contractant com a conseqüència de l’impagament
d’obligacions derivades de la confiscació d’anteriors
avals. A aquest efecte, l’Administració pot refusar l’admissió d’avals provinents de bancs o entitats que mantinguin impagats els imports d’avals executats trenta dies
naturals després d’haver-se rebut a l’entitat el primer
requeriment de pagament.
b) No estar en situació de suspensió de pagaments
o fallida.
c) No estar suspesa o extingida l’autorització administrativa per exercir la seva activitat.
3. El compliment dels requisits que exigeix l’apartat 2 s’acredita per declaració responsable de l’entitat
avaladora segons el model que figura a l’annex V d’aquest Reglament.
Article 57. Garantia constituïda mitjançant contracte
d’assegurança de caució.
1. La garantia provisional i definitiva per a la contractació amb l’Administració es pot constituir mitjançant
un contracte d’assegurança de caució, sempre que
aquest se subscrigui amb una entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya en el ram de l’assegurança
de caució i que aquesta entitat compleixi els requisits
següents:
a) No estar en situació de mora davant l’Administració contractant com a conseqüència de l’impagament
d’obligacions derivades de la confiscació d’assegurances
de caució anteriors. A aquest efecte, l’Administració pot
refusar l’admissió de contractes d’assegurança de caució
subscrits amb entitats que mantinguin impagats els
imports corresponents a contractes d’assegurança ja
executats trenta dies naturals després d’haver-se rebut
a l’entitat el primer requeriment de pagament.
b) No estar en situació de suspensió de pagaments
o fallida.
c) No estar sotmesa a mesures de control especial
o extingida l’autorització administrativa per exercir la
seva activitat.
El compliment d’aquests requisits s’acredita per declaració responsable de l’entitat asseguradora segons el
model que figura a l’annex VI d’aquest Reglament.
2. La garantia té efectes fins que l’assegurat, o qui
actuï en nom seu, n’autoritzi expressament la canceació
o devolució.
El termini de durada de l’assegurança de caució com
a garantia en l’àmbit de la contractació de les administracions públiques és el de l’obligació o les obligacions
garantides, sens perjudici del que estableix l’article 65.1
d’aquest Reglament. Si la durada d’aquestes supera els
deu anys, el contractista està obligat a deixar una nova
garantia durant l’últim mes del termini indicat, llevat que
s’acrediti degudament la pròrroga del contracte d’assegurança.
3. L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de la Caixa General de Dipòsits o de les caixes o els establiments públics
equivalents de les comunitats autònomes o entitats
locals contractants, en els termes que estableix la Llei.
4. A efectes del que estableix l’article 61 d’aquest
Reglament, la garantia s’ha de constituir en forma de
certificat individual d’assegurança, amb la mateixa extensió i garanties que les resultants de la pòlissa. El certificat
individual ha de fer referència expressa al fet que la
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falta de pagament de la prima, sigui única, primera o
següents, no dóna dret a l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest queda extingit, ni la cobertura de l’assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la
garantia, així com al fet que l’assegurador no pot oposar
a l’assegurat les excepcions que li puguin correspondre
contra l’acceptant de l’assegurança.
Article 58. Poders en avals i assegurança de caució.
1. Els avals i els certificats d’assegurança de caució
que es constitueixen com a garanties provisionals o definitives han de ser autoritzats per apoderats de l’entitat
avaladora o asseguradora que tinguin poder suficient
per obligar-la.
2. Aquests poders han de ser validats prèviament
i per una sola vegada per l’Assessoria Jurídica de la
Caixa General de Dipòsits o per l’Advocacia de l’Estat
de la província quan es tracti de sucursals o pels òrgans
equivalents de les comunitats autònomes o entitats
locals contractants. No obstant això, si el poder s’ha
atorgat per garantir a l’interessat en un procediment concret i singular i una forma d’adjudicació o contracte,
la validació l’ha de fer amb caràcter previ l’òrgan que
tingui atribuït l’assessorament jurídic de l’òrgan de contractació.
En el text de l’aval o del certificat d’assegurança de
caució s’ha de fer referència al compliment d’aquest
requisit.
SECCIÓ 2a

GARANTIES COMPLEMENTÀRIES I FORMALITZACIÓ
DE VARIACIONS DE GARANTIES

Article 59. Garanties complementàries.
Als efectes que preveu l’article 36.3 de la Llei, es
consideren casos especials els contractes en què, atès
el risc que assumeix l’òrgan de contractació per la seva
especial naturalesa, règim de pagaments o condicions
del compliment del contracte, sigui aconsellable incrementar el percentatge de la garantia definitiva, cosa que
s’ha d’acordar en resolució motivada.
Article 60. Formalització de les variacions de les garanties.
Totes les variacions que experimentin les garanties
s’han de formalitzar en un document administratiu, que
s’ha d’incorporar a l’expedient, i s’han d’ajustar als
models que estableixen els annexos III, IV, V i VI d’aquest
Reglament, per a cada tipus de garantia.
SECCIÓ 3a

CONSTITUCIÓ, EXECUCIÓ I CANCEL·LACIÓ
DE GARANTIES

Article 61. Constitució de les garanties.
1.

Les garanties provisionals es constitueixen:

a) A la Caixa General de Dipòsits o a les seves sucursals, enquadrades a les delegacions provincials d’Hisenda, o a les caixes o els establiments públics equivalents
de les comunitats autònomes o entitats locals, quan es
tracti de garanties en metàic o valors.
b) Quan es tracti d’aval o assegurança de caució,
davant de l’òrgan de contractació, i la garantia s’ha d’incorporar a l’expedient de contractació, sens perjudici que
la seva execució l’efectuïn els òrgans que assenyala el
paràgraf anterior.
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En el cas d’unions temporals d’empresaris, les garanties provisionals les poden constituir una o diverses de
les empreses participants, sempre que en conjunt s’assoleixi la quantia que requereix l’article 35 de la Llei
i garanteixi solidàriament tots els integrants de la unió
temporal.
2. Les garanties definitives, especials i complementàries s’han de constituir en tot cas a la Caixa General
de Dipòsits o a les seves sucursals o a les caixes o en
els establiments públics equivalents de les comunitats
autònomes o entitats locals contractants.
3. Quan les garanties es constitueixin davant dels
establiments assenyalats a l’apartat 1, paràgraf a), d’aquest article, s’ha d’acreditar la seva constitució mitjançant el lliurament a l’òrgan de contractació del resguard
expedit per aquells.
4. La constitució de garanties s’ha d’ajustar als
models que s’indiquen als annexos III, IV, V i VI d’aquest
Reglament i en el cas d’immobilització de deute públic,
al certificat que correspongui d’acord amb la seva normativa específica.
5. Quan de conformitat amb l’article 41.3 de la Llei
la garantia es constitueixi mitjançant la retenció del preu
s’ha de dur a terme en el primer abonament o, si s’escau,
en el pagament de l’import total del contracte.
6. En els contractes que se subscriguin a l’estranger,
les garanties de tota mena que es constitueixin per respondre del compliment del contracte o dels pagaments
anticipats que es facin al contractista s’han de dipositar
a les seus de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent
o Oficina Consular.
Article 62. Efectes de la retirada de la proposició, de
la falta de constitució de garantia definitiva o de la
falta de formalització del contracte respecte de la
garantia provisional.
1. Si algun licitador retira la seva proposició injustificadament abans de l’adjudicació o si l’adjudicatari no
constitueix la garantia definitiva o, per causes imputables
a aquest, el contracte no es pot formalitzar dins el termini,
s’ha d’executar la garantia provisional i ingressar-la al
Tresor Públic o fer-ne la transferència als organismes
o les entitats a favor de les quals va quedar constituïda.
A aquest efecte, s’ha de soicitar la confiscació de la
garantia a la Caixa General de Dipòsits o als òrgans equivalents de les comunitats autònomes o entitats locals
on va quedar constituïda.
2. A efectes de l’apartat anterior, la falta de resposta
a la soicitud d’informació a què es refereix l’article 83.3
de la Llei o el reconeixement per part del licitador que
la seva proposició té un error o una inconsistència que
la facin inviable tenen la consideració de retirada injustificada de la proposició.
Article 63. Execució de garanties.
La Caixa General de Dipòsits, o la caixa o l’establiment
públic equivalent de la comunitat autònoma o entitat
local, ha d’executar les garanties a instància de l’òrgan
de contractació d’acord amb els procediments que estableix la normativa reguladora.
Article 64. Canceació de garanties provisionals.
1. Una vegada constituïda la garantia definitiva, s’ha
de cancear la garantia provisional de l’adjudicatari, quan
s’ha prestat mitjançant aval o assegurança de caució.
2. Si la mateixa garantia provisional s’ha constituït
en metàic o en valors, és potestatiu per a l’adjudicatari
aplicar el seu import a la garantia definitiva o procedir
a la nova constitució d’aquesta última. En aquest cas
s’ha de cancear la garantia provisional simultàniament
a la constitució de la garantia definitiva.
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Article 65. Devolució i embargament de garanties.
1. La garantia provisional roman vigent fins a la proposta d’adjudicació a la subhasta o fins que l’òrgan de
contractació adjudiqui el contracte en el concurs o en
el procediment negociat. En aquests casos, la garantia
queda extingida, i se n’ha d’acordar la devolució en la
proposta d’adjudicació o en l’adjudicació mateixa, per
a tots els licitadors, excepte per a l’empresari inclòs en
la proposta d’adjudicació o per a l’adjudicatari, als quals
s’ha de retenir la garantia provisional fins que es formalitzi el contracte. En tot cas, s’ha de tenir en compte
la prevenció que conté l’article 35.3 de la Llei.
2. L’acord de l’òrgan de contractació sobre la canceació i la devolució de la garantia definitiva, l’ha de
comunicar aquest òrgan, si s’escau, a la Caixa General
de Dipòsits o l’òrgan davant del qual estigui constituïda
la garantia.
3. La Caixa General de Dipòsits o les seves sucursals
o l’òrgan davant del qual estiguin constituïdes s’han
d’abstenir de tornar les garanties en metàic o en valors,
encara que sigui procedent per inexistència de responsabilitats derivades del contracte, quan hagi existit provisió d’embargament dictada per òrgan jurisdiccional o
administratiu competent. A aquests efectes, les provisions esmentades s’han d’adreçar directament a l’òrgan
davant del qual estiguin constituïdes les garanties.

TÍTOL III
De les actuacions relatives a la contractació
CAPÍTOL I
Dels plecs de clàusules administratives
i de prescripcions tècniques
Article 66. Plecs de clàusules administratives generals.
1. Els plecs de clàusules administratives generals
han de contenir les declaracions jurídiques, econòmiques
i administratives, que siguin aplicables, en principi, a tots
els contractes d’un objecte anàleg a més de les establertes en la legislació de contractes de les administracions públiques.
2. Els plecs s’han de referir als aspectes següents
dels efectes del contracte:
a) Execució del contracte i les seves incidències.
b) Drets i obligacions de les parts, règim econòmic.
c) Modificacions del contracte, casos i límits.
d) Resolució del contracte.
e) Extinció del contracte, recepció, termini de garantia i liquidació.
Article 67. Contingut dels plecs de clàusules administratives particulars.
1. Els plecs de clàusules administratives particulars
han de contenir les declaracions que siguin específiques
del contracte de què es tracti i del procediment i la
forma d’adjudicació, les que es consideri pertinent incloure-hi i que no figurin en el plec de clàusules administratives generals que, si s’escau, sigui aplicable o estiguin
en contradicció amb alguna d’aquestes i les que tot i
figurar-hi no hagin de regir per una causa justificada
en el contracte de què es tracti.
2. Els plecs de clàusules administratives particulars,
els ha de redactar el servei competent i han de contenir
amb caràcter general per a tots els contractes les dades
següents:
a) Definició de l’objecte del contracte, amb expressió de la codificació corresponent de la nomenclatura
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de la Classificació nacional de productes per activitats 1996 (CNPA-1996), aprovada pel Reial decret
81/1996, de 26 de gener, i, si s’escau, dels lots. Quan
el contracte sigui igual o superior als imports que es
determinen en els articles 135.1, 177.2 i 203.2 de la
Llei ha d’indicar, a més, la codificació corresponent a
la nomenclatura Vocabulari comú de contractes (CPV)
de la Comissió Europea, que estableix la Recomanació
de la Comissió Europea de 30 de juliol de 1996, publicada en el «Diari Oficial de les Comunitats Europees»
L 222 i S 169, ambdós de 3 de setembre de 1996.
b) Necessitats administratives que s’han de satisfer
mitjançant el contracte i els factors de tota mena que
s’han de tenir en compte.
c) Pressupost base de licitació formulat per l’Administració, amb l’excepció que preveu l’article 85, paràgraf
a), de la Llei, i la seva distribució en anualitats, si s’escau.
d) Menció expressa de l’existència dels crèdits
necessaris per atendre les obligacions que derivin per
a l’Administració del compliment del contracte fins a
la seva conclusió, excepte en els casos a què es refereix
l’article 69.4 de la Llei, en els quals s’ha de consignar
que normalment hi ha crèdit o bé que està previst que
n’hi hagi en els Pressupostos generals de l’Estat, o
expressió que el contracte no origina despeses per a
l’Administració.
e) Termini d’execució o de durada del contracte,
amb determinació, si s’escau, de les pròrrogues de durada que s’han d’acordar de manera expressa.
f) Procediment i forma d’adjudicació del contracte.
g) Import màxim de les despeses de publicitat de
licitació del contracte al què es refereix l’article 78.1
de la Llei, tant en butlletins oficials, com, si s’escau, en
altres mitjans de difusió, que ha d’abonar l’adjudicatari.
h) Documents que han de presentar els licitadors,
així com la forma i el contingut de les proposicions.
i) Criteris per adjudicar el concurs, per ordre
decreixent d’importància, i la seva ponderació.
j) Indicació expressa, si s’escau, de l’autorització de
variants o alternatives, amb expressió dels seus requisits,
límits, modalitats i aspectes del contracte sobre els quals
són admeses.
k) Si s’escau, quan el contracte s’adjudiqui mitjançant forma de concurs, els criteris objectius, entre altres
el preu, que s’han de valorar per determinar que una
proposició no pot ser complerta perquè es considera
temerària o desproporcionada.
l) Quan el contracte s’adjudiqui per procediment
negociat, els aspectes econòmics i tècnics que han de
ser objecte de negociació.
m) Garanties provisionals i definitives, així com, si
s’escau, garanties complementàries.
n) Drets i obligacions específiques de les parts del
contracte i documentació incorporada a l’expedient que
té caràcter contractual.
ñ) Referència al règim de pagaments.
o) Fórmula o índex oficial aplicable a la revisió de
preus o indicació expressa que és improcedent d’acord
amb l’article 103.3 de la Llei.
p) Causes especials de resolució del contracte.
q) Casos en què, si s’escau, els incompliments de
caràcter parcial són causa de resolució del contracte.
r) Especial menció de les penalitats administratives
que siguin aplicables en compliment del que estableix
l’article 95 de la Llei.
s) Si s’escau, termini especial de recepció del contracte a què es refereix l’article 110.2 de la Llei.
t) Termini de garantia del contracte o justificació
conforme no se n’estableix i especificació del moment
en què comença a transcórrer el seu còmput.
u) Si s’escau, part o tant per cent de les prestacions
susceptibles de ser subcontractades pel contractista.
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v) Si s’escau, obligació del contractista de guardar
sigil sobre el contingut del contracte adjudicat.
w) Submissió expressa a la legislació de contractes
de les administracions públiques i al plec de clàusules
administratives generals que sigui aplicable, amb especial referència, si s’escau, a les estipulacions contràries
a aquest últim que s’incloguin com a conseqüència del
que preveu l’article 50 de la Llei.
x) Les altres dades i circumstàncies que s’exigeixin
per a cada cas concret per altres preceptes de la Llei
i d’aquest Reglament o que l’òrgan de contractació consideri necessari per a cada contracte singular.
3. En els contractes d’obres els plecs de clàusules
administratives particulars, a més de les dades que consten a l’apartat anterior, han de contenir les següents:
a) Referència al projecte i menció expressa dels
documents d’aquest que tenen caràcter contractual.
b) Criteris de selecció basats en els mitjans d’acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica d’acord
amb els articles 16 i 17 de la Llei o classificació que
han de disposar els candidats quan el pressupost base
de licitació sigui igual o superior a l’import que determina
l’article 25.1 de la Llei.
c) Termini total d’execució del contracte i indicació
dels terminis parcials corresponents si l’Administració
considera oportú aquests últims o referència a la seva
fixació en l’aprovació del programa de treball, i assenyalar, si s’escau, quins donen motiu a les recepcions
parcials a què es refereix l’article 147.5 de la Llei.
d) Freqüències d’expedició de certificacions d’obres.
e) Condicions i requisits per al pagament a compte
d’actuacions preparatòries, provisió de materials i equips
de maquinària adscrits a les obres.
f) Expressió de les condicions de la fiscalització i
de l’aprovació de despesa en els casos que preveu l’article 125.4 de la Llei.
g) Termini per determinar l’opció de renúncia a l’execució del contracte per part de l’òrgan de contractació
en els casos que preveu l’article 125.5 de la Llei.
h) Especificació de la direcció de l’execució del contracte i forma de cursar les instruccions per complir el
contracte.
i) Si s’escau, imputació a l’òrgan de contractació
o al contractista de les despeses que s’originin com a
conseqüència de la realització d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra o d’informes específics sobre
aquests.
4. En els contractes de gestió de serveis públics
els plecs de clàusules administratives particulars, a més
de les dades que consten a l’apartat 2, han de contenir
les següents:
a) Règim jurídic bàsic que determina el caràcter de
servei públic, amb expressió dels reglaments reguladors
del servei i dels aspectes jurídics, econòmics i administratius.
b) Criteris de selecció basats en els mitjans d’acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica d’acord
amb els articles 16 i 19 de la Llei.
c) Si s’escau, tarifes que han d’abonar els usuaris
i procediment per revisar-les.
d) Preu o contraprestació econòmica que ha d’abonar l’Administració quan escaigui, especificant la classe, la quantia, els terminis i la forma de lliurament, si
escau.
e) Cànon o participació que ha de satisfer a l’Administració el contractista o benefici mínim que correspongui a alguna de les parts.
f) Especificació de les obres i instaacions que hagi
de realitzar el contractista per explotar el servei públic,
expressant les que han de passar a l’Administració a
l’acabament del contracte, si s’escau.
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g) Especificació de les obres i instaacions, béns
i mitjans auxiliars que l’Administració aporta al contractista per gestionar el servei públic.
h) En els contractes sota la modalitat de concessió,
requisits i condicions que, si s’escau, ha de complir la
societat que es constitueixi per explotar la concessió.
i) Obligació del contractista de mantenir en bon
estat les obres, instaacions, béns i mitjans auxiliars que
aporta l’Administració.
5. En els contractes de subministrament els plecs
de clàusules administratives particulars, a més de les
dades que consten a l’apartat 2, han de contenir les
següents:
a) Possibilitat de licitar, si s’escau, per la totalitat
de l’objecte del contracte o pels lots que s’estableixin.
b) Criteris de selecció basats en els mitjans d’acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica d’acord
amb els articles 16 i 18 de la Llei.
c) En els contractes compresos a l’article 172.1, paràgraf a), de la Llei, límit màxim de la despesa que per
a l’Administració pugui suposar el contracte i l’expressió
de la manera d’exercir la vigilància i l’examen que incumbeix a l’òrgan de contractació, respecte a la fase d’elaboració. Aquesta última prevenció també s’ha d’establir
en els casos del paràgraf c) del mateix article 172.1.
d) Condicions de pagament del preu i, si s’escau,
determinació de la garantia en els pagaments que es
formalitzin abans de la recepció total dels béns contractats.
e) Possibilitat de pagament del preu per part de l’Administració mitjançant el lliurament de béns de la mateixa
naturalesa que els que s’adquireixen.
f) Lloc de lliurament dels béns que s’adquireixen.
g) Comprovacions al temps de la recepció de les
qualitats dels béns que, si s’escau, es reserva l’Administració.
6. En els contractes de consultoria i assistència els
plecs de clàusules administratives particulars, a més de
les dades que consten a l’apartat 2, han de contenir
les següents:
a) Possibilitat de licitar, si s’escau, per la totalitat
de l’objecte del contracte o pels lots que s’estableixin.
b) Criteris de selecció basats en els mitjans d’acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica d’acord
amb els articles 16 i 19 de la Llei.
c) Sistema de determinació del preu del contracte.
d) Si s’escau, en els contractes complementaris,
expressió del termini d’execució vinculat a un altre contracte de caràcter principal.
e) Lloc de lliurament dels informes, els estudis, els
avantprojectes o els projectes objecte del contracte.
f) Comprovacions al temps de recepció de la qualitat
de l’objecte del contracte que es rep que, si s’escau,
es reserva l’Administració.
g) Si s’escau, excepció de l’obligació del contractista
de presentar un programa de treball per executar el
contracte.
h) En els concursos de projectes amb intervenció
d’un jurat, criteris objectius en virtut dels quals el jurat
adopta les seves decisions o els seus dictàmens.
7. En els contractes de serveis els plecs de clàusules
administratives particulars, a més de les dades expressades a l’apartat 2, han de contenir les següents:
a) Possibilitat de licitar, si s’escau, per la totalitat
de l’objecte del contracte o pels lots que s’estableixin.
b) Criteris de selecció basats en els mitjans d’acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica d’acord
amb els articles 16 i 19 de la Llei o classificació que
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han de disposar els candidats quan aquest requisit sigui
exigible d’acord amb l’article 25.1 de la Llei.
c) Sistema de determinació del preu del contracte.
d) Si s’escau, en els contractes complementaris,
expressió del termini d’execució vinculat a un altre contracte de caràcter principal.
e) Lloc de lliurament, si s’escau, del servei objecte
del contracte.
f) Comprovacions al temps de recepció de la qualitat
de l’objecte del contracte que es rep que, si s’escau,
es reserva l’Administració.
g) Si s’escau, excepció de l’obligació del contractista
de presentar un programa de treball per executar el
contracte.
Article 68. Contingut del plec de prescripcions tècniques particulars.
1. El plec de prescripcions tècniques particulars ha
de contenir, com a mínim, els aspectes següents:
a) Característiques tècniques que han de complir
els béns o les prestacions del contracte.
b) Preu de cada una de les unitats en què es descompon el pressupost i el nombre estimat de les unitats
que s’han de subministrar.
c) Si s’escau, requisits, modalitats i característiques
tècniques de les variants.
2. En els contractes d’obres, als efectes de regular
la seva execució, el plec de prescripcions tècniques particulars ha de consignar, expressament o per referència
als plecs de prescripcions tècniques generals o altres
normes tècniques que siguin aplicables, les característiques que hagin de complir els materials que s’han d’emprar, especificant la procedència dels materials naturals,
quan la procedència defineixi una característica d’aquests, i assaigs a què s’han de sotmetre per comprovar
les condicions que han de complir; les normes per elaborar les diferents unitats d’obra, les instaacions que
s’han d’exigir i les mesures de seguretat i salut compreses en l’estudi corresponent que s’han d’adoptar
durant l’execució del contracte. Igualment, ha de detallar
les formes de mesurament i valoració de les diferents
unitats d’obra i les d’abonament de les partides alçades,
i ha d’especificar les normes i les proves previstes per
a la recepció.
3. Aquests plecs en cap cas no poden contenir
declaracions o clàusules que hagin de figurar en el plec
de clàusules administratives particulars.
Article 69. Exempció de referències a prescripcions tècniques comunes.
1. Els òrgans de contractació poden excloure l’aplicació del que disposa l’article 52.1 de la Llei, i han
d’indicar, sempre que sigui possible, en els plecs de prescripcions tècniques particulars les causes que justifiquen
l’exclusió, en els casos següents:
a) Quan les instruccions o els reglaments tècnics,
les normes, els documents d’idoneïtat tècnica europeus
o les especificacions tècniques comunes no incloguin
cap disposició relativa a l’establiment de la conformitat
d’un producte amb aquestes referències o quan no es
disposi de mitjans tècnics que permetin determinar-ne
satisfactòriament la conformitat.
b) Quan l’aplicació de les referències tècniques
esmentades en el paràgraf a) obligui l’òrgan de contractació a adquirir productes incompatibles amb l’equip o
la instaació existent o impliquin que s’han de suportar
costos o dificultats tècniques desproporcionades, sens
perjudici de l’obligació d’adequar-s’hi, en un termini que
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ha de fixar l’òrgan de contractació en relació amb l’objecte del contracte; en aquest cas s’han de justificar en
l’expedient els motius tinguts en compte per l’òrgan de
contractació.
c) Quan l’acció que doni lloc al contracte sigui realment innovadora, de manera que el recurs a les referències tècniques assenyalades en el paràgraf a) no sigui
apropiat.
d) En els contractes de subministrament i en els
de consultoria i assistència i en els de serveis, quan la
definició de les especificacions tècniques constitueixi un
obstacle a l’aplicació de la Llei 11/1998, de 24 d’abril,
general de telecomunicacions, i les seves disposicions
de desplegament, en relació amb els equips i els aparells
a què es refereix l’article 55 de la mateixa Llei o d’altres
disposicions relatives a productes o a serveis.
2. Les causes que justifiquen aquesta exclusió s’han
de comunicar, prèvia petició, a la Comissió de les Comunitats Europees i als seus estats membres.
3. Així mateix, queden exclosos del que disposa l’article 52.1 de la Llei els contractes que siguin conseqüència de l’article 296 del Tractat Constitutiu de la
Comunitat Europea.
Article 70. Excepció a la prohibició d’indicar origen,
producció, marques patents o tipus de béns.
De conformitat amb l’article 52.2 de la Llei s’exceptuen de la prohibició continguda en aquest els subministraments de material per a manteniment, recanvi o
substitució d’equips existents.
CAPÍTOL II
De la formalització dels contractes
Article 71. Document de formalització dels contractes.
1. El document de formalització dels contractes,
l’han de subscriure l’òrgan de contractació i el contractista. En cas que l’òrgan de l’Administració actuï en l’exercici de competències delegades ha d’indicar aquesta circumstància, amb referència expressa a la disposició en
virtut de la qual actua i del butlletí o diari oficial en
què ha estat publicada.
2. A l’Administració General de l’Estat, els seus organismes autònoms, entitats gestores i serveis comuns de
la Seguretat Social i altres entitats públiques estatals,
es requereix l’informe previ del servei jurídic respectiu,
llevat quan s’ajusti a un model tipus que hagi estat objecte d’informe favorable per aquell, perquè s’aplica amb
caràcter general.
3. El document de formalització ha de contenir, amb
caràcter general per a tots els contractes, les mencions
següents:
a) Òrgan de contractació i adjudicatari del contracte,
amb referència a la seva competència i capacitat, respectivament.
b) Els antecedents administratius següents del contracte:
1r Data i import de l’aprovació i del compromís de
la despesa i data de la seva fiscalització prèvia quan
aquesta sigui preceptiva.
2n Referència a l’acord pel qual s’autoritza la subscripció del contracte.
3r Referència de l’acord pel qual s’adjudica el contracte.
c) Preu cert que ha d’abonar l’Administració quan
estigui obligada a fer-ho, i s’hi ha de fer constar el règim
de pagaments previst.
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d) Terminis totals o parcials d’execució del contracte
i, si s’escau, el termini de garantia.
e) Garantia definitiva i, si s’escau, complementària
constituïda pel contractista.
f) Les clàusules que siguin conseqüència de les
variants vàlidament proposades per l’adjudicatari en la
seva oferta i que hagin estat acceptades per l’Administració.
g) Si s’escau, exclusió de la revisió de preus o fórmula o índex oficial de revisió aplicable.
h) Règim de penalitats per demora.
i) Conformitat del contractista als plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques,
dels quals s’ha de fer constar la referència oportuna.
j) Submissió expressa a la legislació de contractes
de les administracions públiques i al plec de clàusules
administratives generals, si n’hi ha, amb especial referència, si s’escau, a les estipulacions contràries a aquest
últim que s’incloguin com a conseqüència del que preveu
l’article 50 de la Llei.
k) Qualsevol altra clàusula que l’Administració consideri convenient establir en cada cas, de conformitat
amb el plec de clàusules administratives particulars.
4. En els contractes d’obres el document de formalització del contracte, a més de les dades que s’especifiquen a l’apartat anterior, ha de contenir les
següents:
a) Definició de l’obra que s’hagi d’executar, amb
referència al projecte corresponent i menció expressa
dels documents d’aquest que obliguen el contractista
en l’execució de l’obra.
b) Termini per a la comprovació del replanteig.
c) Conformitat del contractista amb el projecte l’execució del qual ha estat objecte de la licitació, sens perjudici de les conseqüències que puguin derivar de la
comprovació del replanteig d’aquest.
5. En els contractes de gestió de serveis públics
el document de formalització del contracte, a més de
les dades que s’especifiquen a l’apartat 3, ha de contenir
les següents:
a) Exposició detallada del servei públic que hagi de
prestar el contractista i definició, si s’escau, de les obres
que s’hagin d’executar, amb referència als projectes
respectius.
b) Tarifes que s’hagin de percebre dels usuaris, amb
descomposició dels seus factors constitutius i procediment per a la seva revisió.
c) Cànon o participació que s’hagi de satisfer a l’Administració o benefici mínim que correspongui a alguna
de les parts i, si s’escau, preu, abonament o compensació
que l’Administració hagi de pagar al contractista.
d) Quan en el contracte de gestió de serveis públics
s’incloguin entre les prestacions que s’ha de realitzar
per gestionar el servei públic l’execució d’obres, s’han
de fer constar, a més, les dades que s’assenyalen a l’apartat anterior.
6. En els contractes de subministrament el document de formalització del contracte, a més de les dades
que especifica l’apartat 3, ha de contenir les següents:
a) Definició dels béns objecte del subministrament,
amb especial indicació del nombre d’unitats per subministrar i en el cas de subministrament de fabricació,
especial referència al projecte o les prescripcions tècniques que s’han d’observar en la fabricació.
b) Import màxim limitador del compromís econòmic
de l’Administració, quan es refereixi a l’adquisició de productes per preus unitaris o en els casos que estableix
l’article 172.1, paràgraf a), de la Llei.
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c) En els contractes de subministrament de fabricació a què es refereix l’article 172.1, paràgraf c), de
la Llei, conformitat del contractista amb el projecte aprovat per l’òrgan de contractació.
d) Si els béns s’han lliurat anticipadament a l’Administració o es lliuren en el moment de la formalització
s’ha de fer constar en el contracte, indicant-hi la data,
el lloc i l’òrgan que els rep.
e) En els contractes de subministrament de fabricació, manera de dur a terme l’òrgan de contractació
la vigilància del procés de fabricació.

a) Número i, si s’escau, sèrie. La numeració de les
factures ha de ser correlativa.
b) Nom i cognom o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili de l’expedidor.
c) Òrgan que subscriu el contracte, amb identificació de la seva direcció i del número d’identificació fiscal.
d) Descripció de l’objecte del contracte, amb expressió del servei al qual va destinat.
e) Preu del contracte.
f) Lloc i data d’emissió.
g) Signatura del funcionari que acrediti la recepció.

7. En els contractes de consultoria i assistència i
en els de serveis el document de formalització del contracte, a més de les dades que s’especifiquen a l’apartat 3, ha de contenir les següents:

2. S’ha d’expedir i lliurar factura per les certificacions d’obra o els abonaments a compte que es tramitin
abans del compliment total del contracte. En aquests
casos, s’ha de fer indicació expressa d’aquesta circumstància a les factures corresponents.
3. S’exceptuen del que estableixen els apartats anteriors els subministraments o serveis la prestació dels
quals s’acrediti en el tràfic comercial pel comprovant
o rebut corresponent, en el qual ha de constar almenys
la identitat de l’empresa que l’emet, l’objecte de la prestació, la data, l’import i la conformitat del servei competent amb la prestació rebuda.
4. Es poden subscriure diversos contractes menors
que s’identifiquin pel mateix tipus de prestacions quan
estiguin referits a una despesa de caràcter genèric aprovada, que en cap cas no pot superar, respecte de cada
tipus de contracte, els imports fixats en els articles 121,
176 i 201 de la Llei. En aquest cas, l’import conjunt
no pot superar la despesa autoritzada.

a) Definició de les prestacions que ha d’executar
el contractista que constitueixen l’objecte del contracte,
amb especial indicació de les seves característiques i,
si s’escau, referència concreta al projecte o les prescripcions tècniques que han de constituir la prestació.
b) Import màxim limitador del compromís econòmic
de l’Administració, quan es refereixi a la realització d’estudis, informes seqüencials o serveis retribuïts per preus
unitaris.
c) Si s’escau, referència concreta al caràcter complementari del contracte d’un altre d’una classe diferent
que en condiciona l’execució.
d) En els contractes que tinguin com a objecte la
direcció d’obres, la conformitat del contractista amb el
projecte que s’ha d’executar, aprovat per l’òrgan de contractació que és objecte de l’adjudicació del contracte
i defineix l’obra que s’ha d’executar, mitjançant la seva
signatura per aquest.
e) En els contractes de serveis que es concertin amb
empreses de treball temporal en els casos que estableixen els articles 196.3, paràgraf e), de la Llei, referència concreta al fet que no es pot produir la consolidació com a personal de les administracions públiques
de les persones que procedents d’aquestes empreses
exerceixin les tasques objecte del contracte, de conformitat amb el que estableix l’article esmentat.
8. Els contractes administratius especials s’han de
formalitzar fent constar les dades que consten a l’apartat 3, com també les dades que d’acord amb l’objecte
del contracte i la naturalesa de la prestació requereixin
ser determinades en el document corresponent.
9. El document de formalització, l’ha de signar l’adjudicatari i s’hi ha d’adjuntar, com a annex, un exemplar
del plec de clàusules administratives particulars i del
plec de prescripcions tècniques. El document de formalització s’ha d’incorporar a l’expedient i quan sigui notarial s’hi ha d’adjuntar una còpia autoritzada dels plecs
esmentats.
10. No obstant el que disposa l’apartat 6, s’han de
formalitzar o acreditar, si s’escau, mitjançant els documents ordinaris que el tràfic jurídic tingui establerts, els
contractes de subministrament el preu dels quals estigui
sotmès a taxa, tarifes degudament aprovades o hagi
estat fixat pels òrgans administratius competents.
Article 72. Contractes menors.
1. En els contractes menors pot fer de document
contractual la factura pertinent, que ha de contenir les
dades i els requisits que estableix el Reial decret
2402/1985, de 18 de desembre, pel qual es regula
el deure d’expedir i lliurar la factura que incumbeix als
empresaris i professionals. En tot cas, la factura ha de
contenir les mencions següents:

CAPÍTOL III
De les actuacions administratives preparatòries
dels contractes
Article 73. Actuacions administratives preparatòries
del contracte.
1. Els expedients de contractació, els inicia l’òrgan
de contractació determinant la necessitat de la prestació
objecte del contracte, o bé perquè aquesta figura en
plans prèviament aprovats o autoritzats, o bé perquè
es considera singularment necessària.
2. S’hi ha d’adjuntar l’informe raonat del servei que
promogui la contractació, en què s’exposin la necessitat,
les característiques i l’import calculat de les prestacions
objecte del contracte.
CAPÍTOL IV
De l’adjudicació dels contractes
SECCIÓ 1A PUBLICITAT DE LICITACIONS I ADJUDICACIONS
Article 74. Publicitat potestativa en el «Diari Oficial de
les Comunitats Europees».
Quan el pressupost base de licitació sigui inferior als
límits que assenyala la Llei per a la publicitat preceptiva
en el «Diari Oficial de les Comunitats Europees», l’òrgan
de contractació pot acordar que aquesta es dugui a terme; en aquest cas s’han d’observar les normes i els terminis que la mateixa Llei estableix per a la publicitat
preceptiva en el diari esmentat.
Article 75. Despeses de publicitat en butlletins o diaris
oficials i aclariment o rectificació d’anuncis.
Llevat dels casos que regula l’article 15, paràgraf b),
de la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del
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règim legal de les taxes estatals i locals i de reordenació
de les prestacions patrimonials de caràcter públic, o en
les altres normes de les diverses administracions públiques, en els quals la publicitat dels anuncis sigui gratuïta,
i llevat que el plec de clàusules administratives particulars
indiqui una altra cosa, és només a càrrec de l’adjudicatari
del contracte la publicació, una sola vegada, dels anuncis
de contractes en el «Butlletí Oficial de l’Estat» o en els
respectius diaris o butlletins oficials en els casos a què
es refereix l’article 78 de la Llei.
Qualsevol aclariment o rectificació dels anuncis de
contractes és a càrrec de l’òrgan de contractació i s’ha
de fer públic de la mateixa manera que aquests, i s’ha
de computar, si s’escau, a partir del nou anunci, el termini
establert per presentar proposicions.
Article 76. Anuncis indicatius i d’adjudicació de contractes.
La publicitat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» dels anuncis previs indicatius que regulen els articles 135.1, 177.1
i 203.1 de la Llei i dels anuncis de l’adjudicació del
contracte que preveu l’article 93 de la Llei té la consideració de publicitat oficial i la seva inserció és obligatòria.
Article 77. Contingut dels anuncis dels contractes sotmesos a publicitat.
1. Els anuncis indicatius i els de licitació i adjudicació
dels contractes per publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» o en els respectius diaris o butlletins oficials a què
es refereixen els articles 78 i 93 de la Llei, i en el «Diari
Oficial de les Comunitats Europees», s’han d’ajustar als
models i els formularis que s’inclouen en els annexos VII
i VIII d’aquest Reglament.
2. Quan la tramesa d’un anunci previ indicatiu hagi
de produir l’efecte de reducció dels terminis de presentació de proposicions a què es refereixen els articles 137,
138.2, 178, 179.2 i 207, apartats 1 i 2, l’anunci ha
de contenir tota la informació que sigui coneguda en
el moment de la tramesa de l’anunci que es detalla a
l’apartat 1 de l’annex VIII d’aquest Reglament.
Article 78. Informacions sobre els plecs i la documentació complementària i pròrroga de terminis per presentar proposicions.
1. En el procediment obert, quan els empresaris
hagin soicitat amb l’antelació deguda els plecs de clàusules administratives particulars i els documents complementaris, l’òrgan de contractació els ha de facilitar
en el termini de sis dies següents al de la recepció de
la petició.
2. En el procediment restringit i negociat amb publicitat comunitària, l’òrgan de contractació ha d’adjuntar
a la invitació que efectuï simultàniament als candidats
seleccionats els plecs de clàusules administratives particulars i documents complementaris, amb indicació del
termini durant el qual han de mantenir l’oferta.
3. Els òrgans de contractació han de prorrogar els
terminis previstos per presentar les proposicions quan
les ofertes no puguin ser formulades sense inspeccionar
prèviament els llocs en què s’ha d’executar l’obra o el
contracte o sense consultar els documents annexos al
plec de clàusules administratives particulars i aquests
no han pogut ser facilitats, pel seu volum, en el termini
assenyalat a l’apartat 1.
4. En els procediments restringit i negociat, quan
s’apliqui el tràmit d’urgència, s’ha de comunicar la informació complementària sobre els plecs en el termini de
quatre dies abans de la data fixada per a la recepció
de soicituds de participació.
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SECCIÓ 2a

MESA DE CONTRACTACIÓ

Article 79. Mesa de contractació.
1. En l’Administració General de l’Estat, els seus
organismes autònoms, entitats de dret públic i entitats
gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, la mesa
de contractació està constituïda per un president, un
mínim de quatre vocals i un secretari designats per l’òrgan de contractació, l’últim entre funcionaris d’aquest
o, si no, entre el personal al seu servei. Entre els vocals
hi ha d’haver necessàriament un funcionari d’entre els
que tinguin atribuït legalment o reglamentàriament l’assessorament jurídic de l’òrgan de contractació i un interventor.
2. La designació dels membres de la mesa de contractació es pot fer amb caràcter permanent o de manera
específica per a l’adjudicació de contractes. Si és permanent o se li atribueixen funcions per a una pluralitat
de contractes, la seva composició s’ha de publicar en
el «Butlletí Oficial de l’Estat».
SECCIÓ 3a

PROPOSICIONS DELS INTERESSATS

Article 80. Forma de presentació de la documentació.
1. La documentació per a les licitacions s’ha de presentar en sobres tancats, identificats, a l’exterior, amb
indicació de la licitació a què concorrin i signats pel
licitador o la persona que el representi i indicació del
nom i els cognoms o la raó social de l’empresa. A l’interior
de cada sobre s’ha de fer constar, en un full independent,
el contingut, enunciat numèricament. Un dels sobres ha
de contenir els documents a què es refereix l’article 79.2
de la Llei i l’altre la proposició, ajustada al model que
figuri en el plec de clàusules administratives particulars,
que en els concursos ha de contenir tots els elements
que la integren, inclosos els aspectes tècnics.
No obstant això, quan es faci ús del que disposa l’article 86.2 de la Llei, en el sentit de concretar la fase
de valoració en què operen els criteris d’adjudicació, el
sobre de la proposició econòmica ha de contenir exclusivament aquesta, i s’ha de presentar, a més, tants sobres
com fases de valoració s’hagin establert.
2. Els sobres a què es refereix l’apartat anterior s’han
de lliurar a les dependències o oficines que consten a
l’anunci o s’han d’enviar per correu dins del termini d’admissió assenyalat en aquell, llevat que el plec autoritzi
un altre procediment, i sempre s’ha de respectar el secret
de l’oferta.
3. En el primer cas, les oficines receptores han de
donar un rebut al presentador, en què ha de constar
el nom del licitador, la denominació de l’objecte del contracte i el dia i l’hora de la presentació.
4. Quan la documentació s’enviï per correu, l’empresari ha de justificar la data d’imposició de la tramesa
a l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació
la tramesa de l’oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama
en el mateix dia. També es pot anunciar per correu electrònic, per bé que en aquest últim cas només si s’admet
al plec de clàusules administratives particulars. La tramesa de l’anunci per correu electrònic només és vàlida
si hi ha constància de la transmissió i recepció, de les
seves dates i del contingut íntegre de les comunicacions
i s’hi identifica el remitent i el destinatari de manera
fidedigna. En aquest cas, s’ha de procedir a l’obtenció
d’una còpia impresa que s’ha de registrar i incorporar
a l’expedient.
Sense la concurrència d’ambdós requisits no pot ser
admesa la documentació si és rebuda per l’òrgan de
contractació posteriorment a la data i l’hora de l’acabament del termini assenyalat a l’anunci.
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No obstant això, transcorreguts deu dies des de la
data indicada sense que s’hagi rebut la documentació,
aquesta no pot ser admesa en cap cas.
5. Una vegada lliurada o tramesa la documentació,
no pot ser retirada, llevat que la retirada de la proposició
sigui justificada. Acabat el termini de recepció, els caps
de les oficines receptores han d’expedir una certificació
relacionada de la documentació rebuda o de l’absència
de licitadors, si s’escau, la qual juntament amb aquella
han de remetre al secretari de la mesa de contractació
o a l’òrgan de contractació quan en els casos en què
s’adjudiqui el contracte per procediment negociat aquesta no es constitueixi.
Si s’ha anunciat la tramesa per correu, amb els requisits que estableix l’apartat anterior, tan aviat com sigui
rebuda i, en tot cas, transcorregut el termini de deu dies
que s’hi indica, els caps de les oficines receptores han
d’expedir una certificació de la documentació rebuda
per remetre-la, igualment, al secretari de la mesa de
contractació.
6. En el procediment negociat, les ofertes s’han de
presentar davant de l’òrgan de contractació en els terminis i la forma que determini el plec de clàusules administratives particulars, sens perjudici dels terminis que
preveuen els articles 140.2, 181.2 i 209.2 de la Llei
i en les condicions que estableixen els articles 91, 92
i 93 d’aquest Reglament.
Article 81. Qualificació de la documentació i defectes
o omissions esmenables.
1. Als efectes de la qualificació de la documentació
presentada, amb la constitució prèvia de la mesa de
contractació, el president ha d’ordenar l’obertura dels
sobres que continguin la documentació a què es refereix
l’article 79.2 de la Llei, i el secretari ha de certificar
la relació de documents que figurin en cada un d’aquests.
2. Si la mesa observa defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, ho ha de comunicar verbalment als interessats. Sens perjudici d’això,
aquestes circumstàncies s’han de fer públiques mitjançant anuncis de l’òrgan de contractació o, si s’escau,
del que es fixi en el plec, i s’ha de concedir un termini
no superior a tres dies hàbils perquè els licitadors els
corregeixin o esmenin davant de la mateixa mesa de
contractació.
3. Del que s’hagi actuat d’acord amb aquest article,
se n’ha de deixar constància en l’acta que s’ha d’estendre
necessàriament.
Article 82. Valoració dels criteris de selecció de les
empreses.
La mesa, una vegada qualificada la documentació a
què es refereix l’article 79.2 de la Llei i esmenats, si
s’escau, els defectes o les omissions de la documentació
presentada, ha de procedir a determinar les empreses
que s’ajusten als criteris de selecció d’aquestes, a què
fa referència l’article 11 d’aquest Reglament, fixats en
el plec de clàusules administratives particulars, amb pronunciament exprés sobre els admesos a la licitació, els
rebutjats i sobre les causes del rebuig.
Article 83. Obertura de les proposicions.
1. Una vegada efectuades les actuacions que preveuen els dos articles anteriors, l’acte públic d’obertura
de les proposicions s’ha de dur a terme en el lloc i el
dia que prèviament s’hagi assenyalat.
2. L’acte d’obertura de proposicions comença
donant lectura a l’anunci del contracte i seguidament
es procedeix al recompte de les proposicions presen-
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tades i a la seva confrontació amb les dades que constin
en els certificats estesos pels caps de les oficines receptores, fet el qual s’ha de donar coneixement al públic
del nombre de proposicions rebudes i el nom dels licitadors, i s’ha de donar ocasió als interessats perquè
puguin comprovar que els sobres que contenen les ofertes són a la mesa i en les mateixes condicions en què
es van lliurar.
3. En cas de discrepàncies entre les proposicions
que constin en poder de la mesa i les que com a presentades es dedueixin de les certificacions de què aquesta disposi, o en cas que sorgeixin dubtes sobre les condicions de secret en què s’han hagut de custodiar, l’acte
s’ha de suspendre i de manera urgent s’han de fer les
investigacions oportunes sobre el hagi passat, i s’ha de
tornar a anunciar, si s’escau, al tauler d’anuncis de l’òrgan
de contractació o del que fixin els plecs la represa de
l’acte públic una vegada tot hagi quedat aclarit en la
forma deguda.
4. El president ha de manifestar el resultat de la
qualificació dels documents presentats, amb expressió
de les proposicions admeses, de les rebutjades i de la
causa o les causes d’inadmissió d’aquestes últimes i ha
de notificar el resultat de la qualificació en els termes
que preveu l’article anterior.
5. Les ofertes que corresponguin a proposicions
rebutjades queden excloses del procediment d’adjudicació del contracte i els sobres que les continguin no
poden ser oberts.
6. Abans de l’obertura de la primera proposició s’ha
d’invitar els licitadors interessats que manifestin els dubtes que tinguin o que demanin les explicacions que considerin necessàries, i la mesa ha de procedir als aclariments i les respostes pertinents, però sense que en
aquest moment aquella es pugui fer càrrec de documents
que no hagin estat lliurats durant el termini d’admissió
d’ofertes, o el de correcció o esmena de defectes o omissions a què es refereix l’article 81.2 d’aquest Reglament.
Article 84. Rebuig de proposicions.
Si alguna proposició no té concordança amb la documentació examinada i admesa, excedeix del pressupost
base de licitació, varia substancialment el model establert, o comporta un error manifest en l’import de la
proposició, o existeix reconeixement per part del licitador
que té un error o una inconsistència que la fan inviable,
ha de ser rebutjada per la mesa, en una resolució motivada. Al contrari, el canvi o l’omissió d’algunes paraules
del model, amb la condició que l’un o l’altra no n’alterin
el sentit, no és causa suficient per rebutjar la proposició.
SECCIÓ 4a

PROCEDIMENTS OBERT, RESTRINGIT I NEGOCIAT

Article 85. Criteris per apreciar les ofertes desproporcionades o temeràries a les subhastes.
En principi, es consideren desproporcionades o temeràries les ofertes que estiguin en els casos següents:
1. Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui
inferior al pressupost base de licitació en més de 25
unitats percentuals.
2. Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra oferta.
3. Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin
inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana
aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això,
per al còmput de la mitjana s’ha d’excloure l’oferta que
sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en
més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol
cas, es considera desproporcionada la baixa superior
a 25 unitats percentuals.
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4. Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les
que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals
a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No
obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors
a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de
calcular una nova mitjana només amb les ofertes que
no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre
de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana
s’ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.
5. Excepcionalment, i atenent l’objecte del contracte i les circumstàncies del mercat, l’òrgan de contractació
pot reduir motivadament en un terç, en el plec de clàusules administratives particulars corresponent, els percentatges establerts en els apartats anteriors.
6. Per valorar les ofertes com a desproporcionades,
la mesa de contractació pot considerar la relació entre
la solvència de l’empresa i l’oferta presentada.
Article 86. Valoració de les proposicions formulades per
diferents empreses que pertanyin a un mateix grup.
1. Als efectes del que disposa l’article 83.3 de la
Llei, quan empreses que pertanyin a un mateix grup,
entenent-se com a tals les que es trobin en algun dels
casos de l’article 42.1 del Codi de comerç, presentin
diferents proposicions per concórrer individualment a
l’adjudicació d’un contracte, només s’ha de tenir en
compte, per aplicar el règim d’apreciació d’ofertes desproporcionades o temeràries, l’oferta mes baixa, i es produeix l’aplicació dels efectes derivats del procediment
establert per a l’apreciació d’ofertes desproporcionades
o temeràries, respecte de les altres ofertes formulades
per les empreses del grup.
2. Quan societats en què concorri algun dels casos
alternatius que estableix l’article 42.1 del Codi de comerç
presentin diverses proposicions, respecte dels socis que
les integren, pel que fa a la valoració de l’oferta econòmica s’apliquen les mateixes regles que estableix l’apartat anterior.
3. Als efectes del que disposen els dos apartats
anteriors, les empreses del mateix grup que concorrin
a una mateixa licitació han de presentar una declaració
sobre els punts que aquests esmenten.
4. Als efectes del que disposa l’article 86.4 de la
Llei, els plecs de clàusules administratives particulars
poden establir el criteri o els criteris per fer la valoració
de les proposicions formulades per empreses que pertanyin a un mateix grup.
Article 87. Observacions, igualtat de proposicions, acta
de la mesa i devolució de documentació.
1. Una vegada la mesa de contractació hagi determinat la proposició de preu més baix o econòmicament
més avantatjosa, a favor de la qual ha de formular la
proposta d’adjudicació, ha d’invitar els licitadors assistents que exposin totes les observacions o les reserves
que considerin oportunes contra l’acte, que s’han de formular per escrit en el termini màxim de dos dies hàbils
següents al del dia de l’acte i s’han d’adreçar a l’òrgan
de contractació, que, amb l’informe previ de la mesa
de contractació, ha de resoldre el procediment, amb pronunciament exprés sobre les reclamacions presentades,
en l’adjudicació del contracte.
2. La mesa de contractació ha de concretar expressament quina és la proposició de preu més baix o econòmicament més avantatjosa sobre la qual ha de formular la proposta d’adjudicació del contracte. En les subhastes, si es presenten dues proposicions iguals o més
que siguin les de preu més baix, s’ha de decidir l’adjudicació d’aquestes mitjançant un sorteig.
3. Conclòs l’acte, s’ha d’estendre un acta que reflecteixi fidelment el que ha succeït i que han de signar
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el president i el secretari de la mesa de contractació
i els que hagin fet presents les seves reclamacions o
reserves.
4. Les proposicions presentades, tant les declarades
admeses com les rebutjades sense obrir o les desestimades una vegada obertes, s’han d’arxivar en el seu
expedient. Una vegada adjudicat el contracte i hagin
transcorregut els terminis per interposar recursos sense
que s’hagin interposat, la documentació adjunta a les
proposicions queda a disposició dels interessats.
Article 88. Pressupost no fixat prèviament per l’Administració en concursos.
En els casos de contractes als quals es refereix l’article 85, paràgraf a), de la Llei, fins que es conegui l’import i les condicions del contracte, segons l’oferta seleccionada, no s’ha de procedir a la fiscalització de la despesa, a la seva aprovació, així com a l’adquisició del
compromís generat per aquesta, circumstàncies que
s’han de recollir en el plec corresponent de clàusules
administratives particulars.
Article 89. Admissibilitat de variants en concursos.
Els òrgans de contractació no poden rebutjar variants
o alternatives per l’únic motiu que continguin especificacions tècniques definides per alguna de les referències que preveu l’article 52.1 de la Llei.
Article 90. Inaplicació al concurs de determinades normes de la subhasta.
No són aplicables als concursos els preceptes que
per a la subhasta estableixen els articles 85 i 87.2, últim
incís, d’aquest Reglament.
Article 91. Soicituds de participació i invitació a presentar ofertes en els procediments restringits i negociats.
En els procediments restringits i negociats amb publicitat, les soicituds de participació dels empresaris i les
invitacions a presentar ofertes per l’òrgan de contractació es poden fer per carta o ofici, o per telegrama,
tèlex o telecòpia. Quan les soicituds de participació es
facin per algun d’aquests tres últims mitjans, han de
ser confirmades per carta de la mateixa data. També
es pot soicitar la participació per correu electrònic. La
tramesa de la soicitud de participació per correu electrònic només és vàlida si hi ha constància de la transmissió i recepció, de les dates i del contingut íntegre
de les comunicacions, i s’hi identifica fidedignament el
remitent i el destinatari. En aquest cas s’ha de procedir
a obtenir-ne una còpia impresa i a registrar-la, la qual
s’ha d’incorporar a l’expedient.
Article 92. Contingut de les invitacions per part de l’òrgan de contractació a presentar ofertes.
En els procediments restringits i en els negociats amb
publicitat, les invitacions a presentar ofertes que l’òrgan
de contractació adreci al seleccionat o als seleccionats
han de contenir, com a mínim, els punts següents:
1. L’adreça del servei on es pot soicitar informació
complementària respecte dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i documentació complementària; la data límit per fer aquesta
petició, i l’import i les modalitats de pagament del que
s’ha de satisfer, si s’escau, per obtenir els documents.
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2. La data límit de recepció de les proposicions, l’adreça a la qual s’han de remetre i la llengua o les llengües
en què s’han de redactar.
3. Lloc, dia i hora de l’obertura de proposicions.
4. Referència a l’anunci del contracte prèviament
publicat.
Article 93. Soicitud d’ofertes i adjudicació en el procediment negociat.
1. La soicitud d’ofertes a què es refereix l’article 92.1 de la Llei es pot fer, si ho considera convenient
l’òrgan de contractació, mitjançant un anunci públic o
tal com aquell estableixi amb caràcter general, sempre
que no sigui preceptiu fer-ne publicitat en el «Diari Oficial
de les Comunitats Europees» i en el «Butlletí Oficial de
l’Estat», de conformitat amb els articles 140, 181 i 209
de la Llei.
2. En el procediment negociat, l’adjudicació no pot
tenir lloc, en cap cas, per un import superior al pressupost
aprovat prèviament.
CAPÍTOL V
De l’execució i modificació dels contractes
Article 94. Direcció i inspecció de l’execució.
1. L’execució dels contractes s’ha de dur a terme,
sens perjudici de les obligacions que corresponen al contractista, sota la direcció, la inspecció i el control de
l’òrgan de contractació, que pot dictar les instruccions
oportunes per al compliment fidel del que s’hagi convingut.
2. Els plecs de clàusules administratives, generals
i particulars, han de contenir les declaracions precises
sobre la manera d’exercir aquesta potestat administrativa.
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Article 97. Resolució d’incidències sorgides en l’execució dels contractes.
Amb caràcter general, llevat del que estableix la legislació de contractes de les administracions públiques per
a casos específics, totes les incidències que sorgeixin
entre l’Administració i el contractista en l’execució d’un
contracte per diferències en la interpretació del que s’hagi convingut o per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramiten mitjançant un expedient
contradictori, que comprèn preceptivament les actuacions següents:
1. Proposta de l’Administració o petició del contractista.
2. Audiència del contractista i informe del servei
competent, que en tots dos casos s’han d’evacuar en
el termini de cinc dies hàbils.
3. Informe, si s’escau, de l’Assessoria Jurídica i de
la Intervenció, que s’ha d’evacuar en el mateix termini
anterior.
4. Resolució motivada de l’òrgan que hagi subscrit
el contracte i notificació subsegüent al contractista.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la
naturalesa de les incidències ho requereixi, la tramitació
d’aquestes últimes no determina la paralització del contracte.
Article 98. Pròrroga del termini en els casos d’imposició
de penalitats.
Quan l’òrgan de contractació, en el cas d’incompliment dels terminis per causes imputables al contractista
i d’acord amb l’article 95.3 de la Llei, opti per la imposició
de penalitats i no per la resolució, ha de concedir l’ampliació del termini que consideri que és necessària per
a l’acabament del contracte.

Article 95. Facultats de l’òrgan de contractació en l’execució del contracte.

Article 99. Efectivitat de les penalitats i indemnització
de danys i perjudicis.

Quan el contractista, o les persones que en depenen,
incorri en actes o omissions que comprometin o alterin
la bona marxa del contracte, l’òrgan de contractació pot
exigir l’adopció de mesures concretes per aconseguir
o restablir l’ordre en l’execució del que s’ha pactat.

1. Els imports de les penalitats per demora s’han
de fer efectius mitjançant deducció d’aquests en les certificacions d’obres o en els documents de pagament al
contractista. En tot cas, la garantia respon de l’efectivitat
d’aquelles, d’acord amb el que estableix l’article 43.2,
paràgraf a), de la Llei.
2. L’aplicació i el pagament d’aquestes penalitats
no exclou la indemnització a què pot tenir dret l’Administració per danys i perjudicis ocasionats amb motiu
del retard imputable al contractista.

Article 96. Reajustament d’anualitats.
1. Quan per retard en el començament de l’execució
del contracte sobre el que s’ha previst en iniciar-se l’expedient de contractació, suspensions autoritzades,
pròrrogues dels terminis parcials o del total, modificacions en el projecte o per qualsevol altre motiu d’interès
públic degudament justificat, es produeixi un desajustament entre les anualitats establertes en el plec de clàusules administratives particulars integrat en el contracte
i les necessitats reals en l’aspecte econòmic que exigeixi
el desenvolupament normal de les tasques, l’òrgan de
contractació ha de reajustar les anualitats, sempre que
ho permetin els romanents dels crèdits aplicables, i fixar
les compensacions econòmiques que, si s’escau, siguin
procedents.
2. Per fer el reajustament de les anualitats és necessària la conformitat del contractista, llevat que raons
excepcionals d’interès públic determinin la suficiència
del tràmit d’audiència d’aquest i l’informe de la Intervenció.
3. En els contractes que disposin d’un programa
de treball, qualsevol reajustament d’anualitats exigeix la
seva revisió per adaptar-lo als nous imports anuals, i
el nou programa de treball resultant ha de ser aprovat
per l’òrgan de contractació.

Article 100. Petició de pròrroga del termini d’execució.
1. La petició de pròrroga per part del contractista
ha de tenir lloc en el termini màxim de quinze dies des
d’aquell en què es produeixi la causa originària del retard,
aegant les raons per les quals considera que no li és
imputable i assenyalant el temps probable de la seva
durada, als efectes que l’Administració pugui resoldre
oportunament, i sempre abans que finalitzi el termini
d’execució del contracte, sobre la pròrroga, sens perjudici que una vegada desapareguda la causa es reajusti
el termini prorrogat al temps realment perdut.
Si la petició del contractista es formula l’últim mes
d’execució del contracte, l’Administració ha d’emetre
resolució sobre la petició abans dels quinze dies següents
a l’acabament d’aquest. Durant aquest termini de quinze
dies, no pot continuar l’execució del contracte, el qual
es considera extingit el dia en què expiri el termini previst
si l’Administració denega la pròrroga soicitada, o no
n’emet resolució.
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2. En cas que el contractista no soiciti la pròrroga
en el termini abans assenyalat, s’entén que renuncia al
seu dret, i l’Administració queda facultada per concedir,
dins del mes últim del termini d’execució, la pròrroga
que consideri convenient, amb imposició, si és procedent, de les penalitats que estableix l’article 95.3 de
la Llei o, si s’escau, les que constin en el plec de clàusules
administratives particulars, llevat que consideri més
aconsellable esperar que finalitzi el termini per procedir
a la resolució del contracte.
Article 101. Cas que no té caràcter de modificació del
contracte.
No té caràcter de modificació del contracte l’alteració
del preu per aplicació de clàusules de revisió, que es
regeix pel que disposen els articles 103 a 108 de la
Llei i els articles 104 a 106 d’aquest Reglament.
Article 102. Procediment per a les modificacions.
Quan sigui necessari introduir alguna modificació en
el contracte, s’ha de redactar l’oportuna proposta integrada pels documents que justifiquin, descriguin i valorin
la modificació. L’aprovació per l’òrgan de contractació
requereix l’audiència prèvia del contractista i la fiscalització de la despesa corresponent.
Article 103. Acta de suspensió de l’execució del contracte.
1. L’acta de suspensió a què es refereix l’article 102
de la Llei, l’ha de signar un representant de l’òrgan de
contractació i el contractista, i s’ha d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà
del dia en què s’acordi la suspensió.
2. En el contracte d’obres l’acta a què es refereix
l’apartat anterior també l’ha de signar el director de l’obra, i s’hi ha d’adjuntar com a annex, en relació amb
la part o les parts suspeses, el mesurament de l’obra
executada i els materials proveïts a peu d’obra utilitzables
exclusivament en aquestes. L’annex esmentat s’ha d’incorporar en el termini màxim de deu dies hàbils d’acord
amb la regla de còmput que estableix l’apartat anterior,
prorrogable excepcionalment fins a un mes, tenint en
compte la complexitat de les tasques que inclou.

TÍTOL IV
Disposicions sobre revisió de preus
Article 104. Procediment per a la revisió de preus.
1. En els contractes d’obres i subministrament de
fabricació, quan sigui aplicable la revisió de preus, s’ha
de fer aplicant a les fórmules tipus aprovades pel Consell
de Ministres els índexs mensuals de preus aprovats per
la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, d’acord amb el que disposen els articles 103
a 107 de la Llei.
Als efectes de l’article 103.3 de la Llei, l’autor del
projecte ha de proposar en la memòria, tenint en compte
les característiques de l’obra, la fórmula polinòmica que
consideri més adequada d’entre les fórmules tipus
corresponents.
Quan un projecte comprengui obres de característiques molt diferents, a les quals no sigui adequat aplicar
una sola fórmula tipus general, es pot considerar el pressupost dividit en dos o més pressupostos parcials, amb
aplicació independent de les fórmules polinòmiques adequades a cada un dels pressupostos parcials esmentats.
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Si cap de les fórmules tipus generals no coincideix
amb les característiques de l’obra, l’autor facultatiu del
projecte, també als efectes de l’article 103.3 de la Llei,
ha de proposar la fórmula especial que consideri adequada.
2. En els altres contractes, quan sigui procedent la
revisió de preus, s’ha de dur a terme mitjançant l’aplicació dels índexs o les fórmules de caràcter oficial que
determini l’òrgan de contractació en el plec de clàusules
administratives particulars, en el qual, a més, s’ha de
consignar el mètode o el sistema per a l’aplicació concreta dels índexs o les fórmules de caràcter oficial.
Article 105. Cobertura financera i tramitació dels expedients de revisió de preus.
1. Per tal de proveir la cobertura financera necessària per atendre les obligacions derivades dels abonaments per revisió de preus dels contractes que hi tinguin
dret, al començament de cada exercici econòmic s’ha
d’efectuar l’oportuna retenció dels crèdits necessaris per
atendre l’augment de les despeses que derivi de la revisió
de preus dels contractes en curs d’execució.
2. Els expedients addicionals de despesa per revisions de preus, que s’han d’ajustar al model que preveu
l’annex X, s’han de tramitar d’ofici amb l’antelació necessària perquè, en tot cas, puguin quedar habilitats els
crèdits necessaris. Aquests, una vegada aprovats, s’han
d’acumular al pressupost vigent de cada contracte i s’han
d’aplicar al mateix concepte pressupostari per l’import
de l’anualitat del mateix exercici o, si s’escau, de les
anualitats posteriors, en funció de la prestació pendent
d’execució en cada una d’aquestes.
3. En els contractes d’obres i subministrament de
fabricació, per calcular el pressupost addicional per revisió de preus de cada anualitat, s’ha de tenir en compte
en concepte de previsió l’import líquid per revisió de
preus de les obres o de la fabricació pendents d’executar,
estimada d’acord amb la fórmula següent:
K’t = Kt * [1 + (0,75 * n) * ÎIPC/12]
On:
K’t = coeficient d’actualització per a la part de l’anualitat objecte de la previsió.
Kt = coeficient de revisió, segons la fórmula aplicable
al contracte, el mes en què es fa la previsió, encara
que la revisió no sigui procedent perquè no s’ha executat
el 20 per 100 del pressupost o no ha transcorregut
un any des de la data de l’adjudicació del contracte.
n = nombre de mesos dins de l’anualitat en què és
procedent la revisió.
ÎIPC = variació en tant per u de l’índex general de
preus al consum previst per als dotze mesos següents.
La previsió del pressupost de revisió de preus per
a cada anualitat s’obté aplicant el coeficient K’t — 1 a
la previsió de l’import líquid de les relacions valorades
amb dret a revisió que es prevegi cursar en l’exercici
pressupostari esmentat.
No és procedent la tramitació del pressupost addicional per revisió de preus en el cas que el valor obtingut
de K’t — 1 sigui menor que la unitat.
4. En els altres contractes, per calcular el pressupost
addicional per revisió de preus de cada anualitat, s’ha
de tenir en compte en concepte de previsió l’import líquid
per revisió de preus de la prestació pendent d’executar,
estimada d’acord amb la previsió dels corresponents
índexs oficials de preus que hi siguin aplicables, segons
estableixi el plec de clàusules administratives particulars.
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Article 106. Pràctica de la revisió de preus en contractes d’obres i subministrament de fabricació.
1. La revisió de preus s’ha de practicar periòdicament en el cas de la relació valorada de les obres executades en cada període, i s’ha de recollir en una sola
certificació l’obra executada i la seva revisió, que s’ha
d’ajustar al model que figura a l’annex XI.
Aquesta certificació s’ha de tramitar com a certificació
ordinària, i s’ha d’imputar a l’anualitat contreta per al
contracte o s’ha de prendre raó per a endós, com a
certificació anticipada, si s’ha exhaurit l’anualitat.
2. Per calcular la revisió de preus de l’import líquid
de la relació valorada mensual, s’han de tenir en compte
els últims índexs de preus publicats, si els corresponents
el mes a què es refereix la relació valorada no han estat
objecte de publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat»,
i s’ha de procedir a regularitzar la revisió amb els índexs
corresponents en la successiva relació valorada mensual
immediata a la publicació d’aquests índexs o, si s’escau,
en la certificació final d’obra.
3. La revisió de preus de l’import que representi
l’addicional de liquidació té lloc una vegada deduït el 20
per 100 de la variació positiva o negativa experimentada
en el pressupost vigent com a conseqüència de la liquidació i transcorregut un any des de l’adjudicació.
4. El coeficient de revisió de preus aplicable a l’addicional de la certificació final i a les obres executades
durant el període de garantia és la mitjana aritmètica
dels coeficients de revisió de preus obtinguts per a cada
un dels mesos corresponents al període d’execució en
què sigui procedent la revisió i al termini de garantia,
respectivament.

TÍTOL V
De l’extinció dels contractes
CAPÍTOL I
Del compliment dels contractes
Article 107. Incompliment del termini per fer la recepció.
Si la recepció es fa passat el termini d’un mes, a
comptar a partir de la data fixada i la demora és imputable a l’Administració, el contractista té dret a ser indemnitzat dels danys i perjudicis que la demora li irrogui.
Article 108. Recepcions parcials.
En els casos en què hi hagi possibilitat de recepcions
parcials, el termini de garantia de les parts rebudes
comença a comptar des de les dates de les recepcions
respectives.
CAPÍTOL II
De la resolució dels contractes
Article 109. Procediment per a la resolució dels contractes.
1. La resolució del contracte, l’acorda l’òrgan de contractació, d’ofici o a instància del contractista, amb l’autorització prèvia, en el cas que preveu l’últim paràgraf
de l’article 12.2 de la Llei, del Consell de Ministres, i
amb el compliment dels requisits següents:
a) Audiència del contractista pel termini de deu dies
naturals, en el cas de proposta d’ofici.

2485

b) Audiència, en el mateix termini anterior, de l’avalador o assegurador si es proposa la confiscació de
la garantia.
c) Informe del Servei Jurídic, excepte en els casos
que preveuen els articles 41 i 96 de la Llei.
d) Dictamen del Consell d’Estat o òrgan consultiu
equivalent de la comunitat autònoma respectiva, quan
el contractista hi formuli oposició.
2. Tots els tràmits i els informes preceptius dels
expedients de resolució dels contractes es consideren
d’urgència i tenen preferència per al seu despatx per
l’òrgan corresponent.
Article 110. Defunció i incapacitat sobrevinguda de
l’empresari individual.
1. En els casos que estableix l’article 112.3 de la
Llei, l’acord de continuació del contracte l’adopta l’òrgan
de contractació a petició dels hereus o del representant
de l’incapaç.
2. En els casos de defunció i incapacitat sobrevinguda del contractista, l’acord de l’òrgan de contractació
de no continuació del contracte no dóna cap dret a
indemnització per la resta del contracte que s’hagi deixat
d’executar.
Article 111. Pèrdua de la garantia en cas de fallida.
La fallida del contractista, quan sigui culpable o fraudulenta, comporta la pèrdua de la garantia definitiva.
Article 112. Resolució per causes establertes en el
contracte.
1. La resolució per causes establertes expressament
en el contracte té les conseqüències que aquest estableixi i, si no n’estableix, ho han de regular les normes
de la Llei i d’aquest Reglament sobre efectes de la resolució que siguin aplicables per analogia.
2. En el plec de clàusules administratives particulars,
a efectes de l’article 111, paràgraf h), de la Llei, s’inclou
l’obligació del contractista de guardar sigil respecte a
les dades o els antecedents que, no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels
quals tingui coneixement en ocasió del contracte, llevat
que l’òrgan de contractació, atenent la naturalesa i les
circumstàncies del contracte, no ho consideri aconsellable.
Article 113. Determinació de danys i perjudicis que
hagi d’indemnitzar el contractista.
En els casos de resolució per incompliment culpable
del contractista, la determinació dels danys i perjudicis
que hagi d’indemnitzar el contractista l’ha de fer l’òrgan
de contractació en decisió motivada prèvia audiència
d’aquest, atenent, entre altres factors, el retard que impliqui per a la inversió projectada i l’augment de les despeses que ocasioni a l’Administració.

TÍTOL VI
Del Registre públic de contractes
Article 114. Contingut del Registre públic de contractes.
En el Registre públic de contractes s’ha de prendre
nota de tots els contractes que subscrigui l’Administració, amb exclusió dels contractes menors, respecte dels
quals s’ha de fer constar les dades següents:
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1. El contingut bàsic de les dades del contracte
adjudicat.
2. El compliment dels contractes.
3. Si s’escau, les modificacions, les pròrrogues del
contracte o del termini d’execució i la resolució dels
contractes.
4. Als efectes derivats del que estableix la Llei
48/1998, de 30 de desembre, sobre procediments
de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia,
els transports i les telecomunicacions, per la qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol les directives
93/38/CEE i 92/13/CEE, respecte dels contractes
adjudicats per les entitats alienes a les administracions
públiques subjectes a la Llei esmentada, quan afecta
exclusivament el compliment de les obligacions estadístiques que preveu la Directiva 93/38/CEE, s’han
d’anotar al Registre públic de contractes les comunicacions dels contractes esmentats respecte de les
dades relatives a la seva adjudicació.
Article 115. Forma de tramesa de dades al Registre
públic de contractes.
1. Als efectes que estableixen els articles 58 i 118
de la Llei i l’article 40 de la Llei 12/1989, de 9 de
maig, de la funció estadística pública, els òrgans de contractació de les diverses administracions públiques han
de comunicar al Registre públic de contractes les dades
a què es refereix l’article anterior ajustant-se a l’annex IX
d’aquest Reglament.
2. Els òrgans de contractació poden trametre les
dades a què es refereix l’apartat anterior utilitzant mitjans
informàtics d’acord amb les especificacions que s’estableixin per ordre del ministre d’Hisenda.
3. Sens perjudici del que estableixen els dos apartats anteriors, les comunitats autònomes i les entitats
locals en què s’hagin creat registres públics de contractes
als efectes que estableix l’article 118 de la Llei, hi han
d’anotar com a mínim, per a la seva tramesa posterior
al Registre públic de contractes de la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa, les dades que conté l’annex IX. Anualment, durant el primer semestre de l’any
següent al que correspongui la informació de cada exercici, han de comunicar les dades dels contractes adjudicats inscrits en els registres esmentats, cosa que s’ha
de fer en suport informàtic, de conformitat amb el format
i les especificacions que es determinin per ordre del
ministre d’Hisenda.
4. Les entitats a què es refereix l’apartat 4 de l’article
anterior han de comunicar les dades relatives als contractes que adjudiquin mitjançant els procediments i els
mitjans que estableix aquest article, ajustant-se al que
estableix, respecte a aquestes, l’apartat G de l’annex IX.
Article 116. Tramesa de dades al Registre públic de
contractes en contractes derivats d’adquisició de
béns o prestació de serveis d’utilització comuna per
l’Administració.
1. En els contractes que s’adjudiquin per a l’adquisició de béns o prestació de serveis d’utilització comuna
per l’Administració s’han de comunicar, sens perjudici
del que estableix l’apartat 2, al Registre públic de contractes les dades a què fan referència els articles 114
i 115 d’aquest Reglament.
2. Els acords singulars d’adquisició de béns o de
serveis referits als contractes d’adopció de tipus, quan
siguin conseqüència de l’adjudicació per procediment
negociat a què fan referència els articles 182, paràgraf g),
i 210, paràgraf f), de la Llei, els ha de comunicar al
Registre públic de contractes la Direcció General del
Patrimoni de l’Estat, de conformitat amb el que esta-
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bleixen els articles anteriors, identificant els béns per
les seves característiques referides a un producte acabat
i no als elements que el componen, especificant les referències de les quals deriven les adquisicions i l’organisme
que rep el producte objecte del contracte.
Article 117. Publicitat del Registre públic de contractes.
1. La Junta Consultiva de Contractació Administrativa ha de fer públiques periòdicament les dades del
Registre públic de contractes, incloent-les en la seva
memòria anual, i les ha de presentar degudament agrupades, d’acord amb les previsions que estableix el Pla
estadístic nacional.
2. L’accés públic de les persones interessades a les
dades inscrites al Registre públic de contractes està condicionat a concretar la consulta referida a les dades d’un
contracte determinat. En tot cas quan els contractes s’hagin adjudicat pel procediment que estableixen els articles 141, paràgraf f), 159.2, paràgraf c), 182, paràgraf h),
i 210, paràgraf g), de la Llei, ha d’autoritzar l’accés a
aquesta informació l’òrgan de contractació corresponent.
3. La Junta Consultiva de Contractació Administrativa ha de subministrar a l’Administració tributària les
dades del Registre públic de contractes que aquesta
demani d’acord amb la legislació tributària mitjançant
una disposició de caràcter general o a través d’un requeriment.

LLIBRE II
Dels diferents tipus de contractes
administratius
TÍTOL I
Del contracte d’obres
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 118. Informació a les empreses.
Sens perjudici del que disposa l’article 135.1 de la
Llei, per a una millor informació a les empreses interessades, els òrgans de contractació han de publicar
a títol indicatiu, al principi de l’exercici, la relació dels
contractes d’obres que es proposen subscriure durant,
l’any amb una breu ressenya de les seves característiques
generals i el pressupost aproximat.
Article 119. Aportació de mitjans per l’Administració.
En els contractes d’obres l’Administració pot aportar,
totalment o parcialment, els materials, la maquinària, les
instaacions o altres mitjans destinats a la seva execució.
Quan l’Administració faciliti al contractista materials
necessaris per a l’obra, aquests s’han de considerar en
dipòsit des del moment del lliurament, i el contractista
és responsable de la custòdia i la conservació fins que
l’obra sigui rebuda sens perjudici que l’òrgan de contractació pugui fixar en el plec de clàusules administratives particulars les garanties que consideri pertinents.
Article 120. Obres a un tant alçat.
1. Excepcionalment, en els contractes d’obres es
pot utilitzar el sistema de retribució a un tant alçat, amb
la justificació prèvia de la seva necessitat per l’òrgan
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de contractació, quan no es puguin establir preus unitaris
per a partides que sumin més del 80 per 100 de l’import
del pressupost.
2. La retribució d’aquestes obres s’ha de fer mitjançant un únic pagament a la seva recepció, i així s’ha
de fer constar expressament en el plec de clàusules administratives particulars. No obstant això, i justificant-ho
en l’expedient, en el plec es pot preveure un sistema
d’abonaments a compte respecte de l’obra executada.
3. En aquests contractes el projecte s’ha d’ajustar
a l’article 124 de la Llei i si el pressupost és inferior
a 120.000 euros, a més dels documents als quals es
refereix l’article 126 d’aquest Reglament, ha de contenir
com a mínim els següents:
a) Memòria tècnica i plànols, si són necessaris, que
serveixin de base per procedir a la licitació a un tant
alçat.
b) Descripció de l’obra amb les seves referències
i valoració.
c) Criteris que s’han de tenir en compte per a la
liquidació en el cas d’extinció anormal del contracte.
CAPÍTOL II
Avantprojectes, projectes i expedients
de contractació
SECCIÓ 1a

DELS AVANTPROJECTES

Article 121. Avantprojectes d’obres.
Quan en una obra concorrin especials circumstàncies
determinades per la seva magnitud, complexitat o llarg
termini d’execució l’òrgan de contractació pot acordar
la redacció d’un estudi informatiu o un avantprojecte
d’aquesta, amb l’abast i el contingut que s’estableixin
en el mateix acord, sens perjudici del que estableix l’article 122 d’aquest Reglament.
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un i de les etapes i els terminis previstos per a l’elaboració, contractació i execució d’aquests.
5. Quan l’obra hagi de ser objecte d’explotació retribuïda s’acompanyaran els estudis econòmics i administratius sobre règim d’utilització i tarifes que s’hagin d’aplicar.
Article 123. Aprovació dels avantprojectes.
1. Els avantprojectes i els estudis informatius, els
ha d’aprovar l’òrgan de contractació.
2. En aprovar-se un avantprojecte o un estudi informatiu queda autoritzada la redacció del projecte o projectes que s’hi indiquin que han de ser objecte de contractació i execució independents.
SECCIÓ 2A

DELS PROJECTES

Article 124. Instruccions per a l’elaboració de projectes.
1. Els departaments ministerials que tinguin al seu
càrrec la realització d’obres han de procedir a la redacció
d’instruccions per elaborar els projectes, en les quals
s’han de fixar degudament les normes tècniques a què
s’han de subjectar.
2. Els departaments ministerials que no tinguin establertes instruccions per a l’elaboració de projectes poden
acordar que s’apliquin les d’un altre departament ministerial.
3. Les instruccions per a l’elaboració de projectes,
així com les modificacions que s’hi introdueixin, prèviament han de ser objecte d’informe dels serveis tècnics
del departament corresponent i, una vegada aprovades,
s’han de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
4. La normativa que preveu aquesta secció no és
aplicable als projectes d’obres que es duguin a terme
i s’executin a l’estranger quan aquesta normativa sigui
contrària a la legislació local en la matèria o les circumstàncies econòmiques o socials del país on es dugui a
terme l’obra en facin inviable l’aplicació.
Article 125. Projectes d’obres.

Article 122. Contingut dels avantprojectes.
Els avantprojectes han de constar, com a mínim, dels
documents següents:
1. Una memòria en la qual s’han d’exposar les
necessitats que cal satisfer, els factors socials, tècnics,
econòmics i administratius que es tenen en compte per
plantejar el problema que cal resoldre i la justificació
de la solució que es proposa des dels punts de vista
tècnic i econòmic, així com les dades i els càlculs bàsics
corresponents. També s’han de justificar els preus descompostos adoptats.
En aquesta memòria ha de figurar la manifestació
expressa i justificada que l’avantprojecte comprèn una
obra completa en el sentit que exigeix l’article 125 d’aquest Reglament.
2. Els plànols de situació generals i de conjunt
necessaris per a la definició de l’obra en els seus aspectes
essencials i per basar-hi els mesuraments suficients per
a la confecció del pressupost.
3. Un pressupost format per un estat de mesuraments d’elements compostos, que especifiqui clarament
el contingut de cadascun d’aquests; un quadre dels preus
adoptats per als diferents elements compostos i el corresponent resum o pressupost general que comprengui
totes les despeses, fins i tot d’expropiacions que ha de
fer l’Administració.
4. Un estudi relatiu a la possible descomposició de
l’avantprojecte en projectes parcials, amb assenyalament
de les fraccions del pressupost que correspondran a cada

1. Els projectes s’han de referir necessàriament a
obres completes, i s’entenen com a tals les susceptibles
de ser lliurades a l’ús general o al servei corresponent,
sens perjudici de les ampliacions ulteriors de què posteriorment puguin ser objecte, i han de comprendre tots
i cadascun dels elements que siguin necessaris per a
la utilització de l’obra.
2. Es poden considerar elements compresos en els
projectes d’obres els béns d’equip que hi han de ser
emprats mitjançant instaacions fixes sempre que constitueixin un complement natural de l’obra i el seu valor
suposi un percentatge reduït en relació amb el pressupost total del projecte.
3. Quan es tracti d’obres que per la seva naturalesa
o complexitat necessitin l’elaboració de dos o més projectes específics i complementaris, la part d’obra a què
es refereixi cadascun d’aquests és susceptible de contractació independent, sempre que el conjunt dels contractes figuri en un pla de contractació plurianual.
4. Els projectes relatius a obres de reforma, reparació o conservació i manteniment han de comprendre
totes les necessàries per aconseguir la finalitat proposada.
Article 126. Contingut mínim dels projectes.
Els projectes a què es refereix l’article 124.2 de la
Llei han de contenir, com a requisits mínims, un document que defineixi amb precisió les obres i les seves
característiques tècniques i un pressupost amb expressió
dels preus unitaris i descompostos.
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Article 127. Contingut de la memòria.
1. Són factors que s’han de considerar en la memòria els econòmics, socials, administratius i estètics, així
com les justificacions de la solució adoptada en els
aspectes tècnic funcional i econòmic i de les característiques de totes les unitats d’obra projectades. S’hi han
d’indicar els antecedents i les situacions prèvies de les
obres, els mètodes de càlcul i els assaigs efectuats, els
detalls i el desenvolupament dels quals s’han d’incloure
en annexos separats. També han de figurar en altres
annexos: l’estudi dels materials que s’han d’utilitzar i els
assaigs que s’han efectuat amb aquests materials, la
justificació del càlcul dels preus adoptats, les bases fixades per a la valoració de les unitats d’obra i de les partides
alçades proposades i el pressupost per a coneixement
de l’Administració, obtingut per la suma de les despeses
corresponents a l’estudi i l’elaboració del projecte, quan
escaiguin, del pressupost de les obres i de l’import previsible de les expropiacions necessàries i de restabliment
de serveis, drets reals i servituds afectats, si s’escau.
2. Igualment, en aquesta memòria figura la manifestació expressa i justificada que el projecte comprèn
una obra completa o fraccionada, segons el cas, en el
sentit que permeten o exigeixen respectivament els articles 68.3 de la Llei i 125 d’aquest Reglament. Si el
projecte està comprès en un avantprojecte aprovat, s’ha
de fer constar aquesta circumstància.
Article 128. Aspectes contractuals de la memòria.
La memòria té caràcter contractual en tot el que fa
referència a la descripció dels materials bàsics o elementals que formen part de les unitats d’obra.
Article 129. Contingut dels plànols.
Els plànols han de ser prou descriptius perquè s’hi
puguin deduir els mesuraments que serveixin de base
per a les valoracions pertinents i per a la realització exacta de l’obra.
Article 130. Càlcul dels preus de les diferents unitats
d’obra.
1. El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra
s’ha de basar en la determinació dels costos directes
i indirectes necessaris per a la seva execució, sense incorporar, en cap cas, l’import de l’impost sobre el valor
afegit que pugui gravar els lliuraments de béns o les
prestacions de serveis realitzats.
2. Es consideren costos directes:
a) La mà d’obra que intervé directament en l’execució de la unitat d’obra.
b) Els materials, als preus resultants a peu d’obra,
que queden integrats a la unitat de què es tracti o que
siguin necessaris per a la seva execució.
c) Les despeses de personal, combustible, energia,
etc. que tinguin lloc per l’accionament o funcionament
de la maquinària i les instaacions utilitzades en l’execució de la unitat d’obra.
d) Les despeses d’amortització i conservació de la
maquinària i instaacions esmentades anteriorment.
3.

Es consideren costos indirectes:

Les despeses d’instaació d’oficines a peu d’obra,
comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pave-
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llons temporals per a obrers, laboratori, etc., les del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l’obra
i les imprevistes. Totes aquestes despeses, excepte les
que es reflecteixin en el pressupost valorades en unitats
d’obra o en partides alçades, s’han de xifrar en un percentatge dels costos directes, igual per a totes les unitats
d’obra, que ha d’adoptar, en cada cas, l’autor del projecte
a la vista de la naturalesa de l’obra projectada, de la
importància del pressupost i del termini previsible d’execució.
4. En els casos en què osciacions dels preus imprevistes i ulteriors a l’aprovació dels projectes restin actualitat als càlculs de preus que figuren en els seus pressupostos, els òrgans de contractació, si l’obra mereix
el qualificatiu d’urgent, poden procedir a la seva actualització aplicant un percentatge lineal d’augment, per
ajustar els preus esmentats als vigents en el mercat al
temps de la licitació.
5. Els òrgans de contractació han de dictar les instruccions complementàries d’aplicació al càlcul dels
preus unitaris en els diferents projectes elaborats pels
seus serveis.
Article 131. Pressupost d’execució material i pressupost base de licitació.
Es denomina pressupost d’execució material el resultat obtingut per la suma dels productes del número de
cada unitat d’obra pel seu preu unitari i de les partides
alçades.
El pressupost base de licitació s’obté incrementant
el d’execució material en els conceptes següents:
1. Despeses generals d’estructura que incideixen
sobre el contracte, xifrades en els percentatges següents
aplicats sobre el pressupost d’execució material:
a) Del 13 al 17 per 100, que ha de fixar cada departament ministerial, a la vista de les circumstàncies concurrents, en concepte de despeses generals de l’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals, impost sobre
el valor afegit exclòs, taxes de l’Administració legalment
establertes, que incideixen sobre el cost de les obres
i altres derivades de les obligacions del contracte. També
se n’exclouen els impostos que graven la renda de les
persones físiques o jurídiques.
b) El 6 per 100 en concepte de benefici industrial
del contractista.
Aquests percentatges es poden modificar amb caràcter general per acord de la Comissió Delegada del Govern
per a Assumptes Econòmics quan per variació dels casos
actuals es consideri necessari.
2. L’impost sobre el valor afegit que gravi l’execució
de l’obra, el tipus del qual s’aplica sobre la suma del
pressupost d’execució material i les despeses generals
d’estructura esmentades a l’apartat 1.
Article 132. Contingut del programa de treball dels
projectes.
El programa de treball a què fa referència l’article 124.1, paràgraf e), de la Llei, entre altres especificacions, ha de contenir, degudament justificats, el finançament previsible de l’obra durant el període d’execució
i els terminis en què s’han d’executar les diferents parts
fonamentals en què es pugui descompondre l’obra, i
s’han de determinar els imports que correspon abonar
durant cada un d’ells.
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Article 133. Indicació de la classificació de les empreses en els contractes d’obres en relació amb els
projectes.
Si d’acord amb l’article 25 de la Llei resulta exigible
la classificació, l’òrgan de contractació, en aprovar els
projectes d’obres, ha de fixar els grups i els subgrups
en què han de ser classificats els contractistes per optar
a l’adjudicació del contracte, i amb aquesta finalitat l’autor del projecte hi ha d’adjuntar la proposta de classificació.
S’han de tenir en compte, a més, les normes següents:
a) L’òrgan de contractació ha de fer constar al plec
de clàusules administratives particulars i a l’anunci de
la licitació la classificació exigible als licitadors.
b) No es pot utilitzar el requisit de la classificació
com un dels criteris per adjudicar el contracte a què
es refereix l’article 86 de la Llei.
Article 134. Aprovació del projecte.
Una vegada feta, si s’escau, la informació pública
corresponent, supervisat el projecte, acomplerts els tràmits establerts i soicitats els informes que siguin preceptius o es consideri convenient soicitar per a un major
coneixement dels factors que puguin incidir en l’execució
o l’explotació de les obres, l’òrgan de contractació ha
d’emetre resolució sobre l’aprovació del projecte.
SECCIÓ 3a

DE LA SUPERVISIÓ DE PROJECTES

Article 135. Oficines o unitats de supervisió de projectes.
1. Els departaments ministerials que tinguin al seu
càrrec la realització d’obres han d’establir oficines o unitats de supervisió de projectes als efectes que preveuen
l’article 128 de la Llei i els articles 136 i 137 d’aquest
Reglament.
2. Quan per l’escàs volum i importància de les obres
que s’han de portar a terme no es consideri necessari
l’establiment d’oficines o unitats de supervisió de projectes, el titular del departament pot acordar que les
funcions de supervisió les exerceixi l’oficina o la unitat
del departament que, per l’especialitat de la seva comesa, sigui més idònia a la naturalesa de les obres.
3. Els projectes d’obres que elaborin els organismes
autònoms, les entitats gestores i els serveis comuns de
la Seguretat Social i altres entitats públiques estatals,
els ha de supervisar l’oficina o la unitat del departament
ministerial del qual depenguin, llevat que tinguin establerta una oficina o unitat pròpia de supervisió.
Article 136. Funcions de les oficines o unitats de supervisió de projectes.
1. Les oficines o unitats de supervisió de projectes
tenen les funcions següents:
a) Verificar que s’han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així
com la normativa tècnica, que siguin aplicables per a
cada tipus de projecte.
b) Proposar a l’òrgan de contractació criteris i orientacions de caràcter tècnic per a la seva inclusió, si s’escau, en la norma o la instrucció corresponent.
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c) Examinar que els preus dels materials i de les
unitats d’obra són els adequats per a l’execució del contracte en la previsió que estableix l’article 14.1 de la
Llei.
d) Verificar que el projecte conté l’estudi de seguretat i salut o, si s’escau, l’estudi bàsic de seguretat i
salut.
e) Les altres funcions que els encomanin els titulars
dels departaments ministerials.
2. Quan no estiguin encomanades a altres òrgans
administratius pels titulars dels departaments ministerials, les oficines de supervisió de projectes han d’examinar els estudis informatius, els avantprojectes i els
projectes d’obra de la seva competència, així com les
modificacions d’aquests, i han de demanar els aclariments, les ampliacions de dades o estudis, o les rectificacions que considerin oportunes i han d’exigir l’esmena o esmenar per si mateixes els defectes observats.
3. Les oficines o unitats de supervisió han de fer
una declaració expressa en els seus informes que l’estudi
informatiu, l’avantprojecte o el projecte, l’aprovació o
modificació del qual es proposa, compleix tots els requisits que exigeixen la Llei i aquest Reglament, declaració
que ha de ser recollida en la resolució d’aprovació.
4. L’informe que han d’emetre les oficines o les unitats de supervisió de projectes ho ha de ser en el termini
màxim d’un mes, llevat que per les característiques del
projecte se’n requereixi un altre de major, a partir de
la recepció del projecte, una vegada esmenats, si s’escau,
els defectes advertits, i s’ha d’incorporar a l’expedient
respectiu com a document integrant de l’expedient.
Article 137. Supervisió de les variants.
És preceptiu, abans de l’adjudicació del contracte,
l’informe de l’oficina de supervisió de projectes quan
s’admetin variants proposades pel possible adjudicatari
en relació amb els projectes aprovats per l’Administració,
sigui quina sigui la quantia del contracte.
SECCIÓ 4a

DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ

Article 138. Expedient de contractació en els contractes d’obres.
L’òrgan de contractació, una vegada efectuat el
replanteig previ, ha de tramitar l’expedient de contractació, i s’hi han d’incorporar abans de l’aprovació, com
a mínim, els documents següents:
1. Resolució aprovatòria del projecte i informe de
l’oficina o la unitat de supervisió.
2. Acta de replanteig.
3. Plec de clàusules administratives particulars que
hagi estat objecte d’informe del servei jurídic respectiu,
en els termes que preveu l’article 49.4 de la Llei.
4. Certificat d’existència de crèdit pressupostari, o
document que legalment el substitueixi, expedit per l’oficina de comptabilitat competent, excepte en els casos
a què fa referència l’article 125.5 de la Llei.
5. Fiscalització prèvia en els termes que preveuen
la Llei general pressupostària o les normes pressupostàries corresponents de les diferents administracions
públiques.
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CAPÍTOL III
De l’execució i modificació del contracte d’obres
SECCIÓ 1a

EXECUCIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES

Article 139. Comprovació del replanteig.
La comprovació del replanteig a què es refereix l’article 142 de la Llei se subjecta a les regles següents:
1a Si el contractista no acudeix, sense causa justificada, a l’acte de comprovació del replanteig, la seva
absència es considera incompliment del contracte, amb
les conseqüències i els efectes que preveu la Llei.
2a Quan el resultat de la comprovació del replanteig
demostri, a judici del director de l’obra i sense reserva
per part del contractista, la disponibilitat dels terrenys
i la viabilitat del projecte, aquell ha de donar l’autorització
per iniciar-les, aspecte que s’ha de fer constar explícitament en l’acta que s’estengui. D’aquesta autorització
queda notificat el contractista pel fet de subscriure-la,
i el termini d’execució de les obres comença a comptar
l’endemà de la signatura de l’acta.
3a Quan es tracti de la realització d’alguna de les
obres a què es refereix l’article 129.2 de la Llei cal atenir-se al que disposi pel que fa a la disponibilitat de
terrenys; les obres es poden començar si estan disponibles els terrenys imprescindibles per fer-ho i es pot
completar la disponibilitat dels restants segons exigeixi
l’execució de les obres.
4a Quan no estiguin acreditades les circumstàncies
a què es refereix l’apartat anterior o el director de l’obra
consideri necessari modificar les obres projectades queda suspesa la iniciació d’aquestes, cosa que s’ha de fer
constar a l’acta, fins que l’òrgan de contractació adopti
la resolució procedent dins de les facultats que li atribueix
la legislació de contractes de les administracions públiques. Fins que no es dicti aquesta resolució queda suspesa la iniciació de les obres des de l’endemà de la
signatura de l’acta, i es computa a partir d’aquesta data
el termini de sis mesos a què es refereix l’article 149,
paràgraf b), de la Llei, sens perjudici que, si se superen
les causes que van impedir la iniciació de les obres,
es dicti l’acord d’autorització del començament de les
obres, cosa que s’ha de notificar al contractista i el termini
d’execució es computa des de l’endemà de la notificació.
5a El que disposa l’apartat anterior també s’aplica
quan el contractista formuli reserves en l’acte de comprovació del replanteig. No obstant això, si aquestes
reserves són infonamentades, a judici de l’òrgan de contractació, no queda suspesa la iniciació de les obres ni,
en conseqüència, és necessari dictar un nou acord perquè se’n produeixi la iniciació i es modifiqui el còmput
del termini per executar-les.
Article 140. Acta de comprovació del replanteig i els
seus efectes.
1. L’acta de comprovació del replanteig ha de reflectir la conformitat o disconformitat d’aquest respecte dels
documents contractuals del projecte, amb referència
especial i expressa a les característiques geomètriques
de l’obra, a l’autorització per a l’ocupació dels terrenys
necessaris i a qualsevol punt que pugui afectar el compliment del contracte.
2. A la vista dels seus resultats s’ha de procedir
en els termes que preveu l’article anterior. En cas que
el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat
del projecte, hagi fet altres observacions que puguin afec-
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tar l’execució de l’obra, la direcció, considerades aquestes observacions, ha de decidir iniciar o suspendre el
començament de l’obra, cosa que ha de justificar en
la mateixa acta.
3. Un exemplar de l’acta s’ha de remetre a l’òrgan
de contractació, un altre s’ha de lliurar al contractista
i un tercer a la direcció.
4. L’acta de comprovació del replanteig forma part
integrant del contracte als efectes de la seva exigibilitat.
Article 141. Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació del replanteig.
1. Si com a conseqüència de la comprovació del
replanteig es dedueix la necessitat d’introduir modificacions en el projecte, la direcció ha de redactar, en el
termini de quinze dies, sens perjudici de la tramesa immediata de l’acta, una estimació raonada de l’import de
les modificacions.
2. Si l’òrgan de contractació decideix la modificació
del projecte, aquesta s’ha de tramitar d’acord amb les
normes generals de la Llei i d’aquest Reglament; ha d’acordar la suspensió temporal, total o parcial de l’obra,
i ordenar en aquest últim cas la iniciació de les tasques
en les parts no afectades per les modificacions que prevegi el projecte.
Article 142. Incidències en l’execució i autoritzacions
i llicències.
1. Una vegada iniciades les tasques, totes les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i el contractista les ha de tramitar i resoldre la primera amb
la màxima brevetat, i ha d’adoptar les mesures convenients per no alterar el ritme de les obres.
2. A efectes de l’apartat anterior, l’òrgan de contractació ha de proporcionar les autoritzacions i les llicències de la seva competència que necessiti el contractista per a l’execució de l’obra i li ha de prestar el
seu suport en els altres casos.
Article 143. Ocupació temporal de terrenys a favor del
contractista.
Quan el contractista soiciti la incoació d’un expedient
d’ocupació temporal de terrenys al seu favor en els casos
que preveu l’article 108 de la Llei de 16 de desembre
de 1954, d’expropiació forçosa, són a càrrec del contractista per aquest concepte totes les despeses i indemnitzacions que es produeixin.
Article 144. Programa de treball que ha de presentar
el contractista.
1. Quan s’estableixi expressament en el plec de clàusules administratives particulars, i sempre que l’execució
total de l’obra estigui prevista en més d’una anualitat,
el contractista està obligat a presentar un programa de
treball en el termini màxim de trenta dies, a comptar
de la formalització del contracte.
2. L’òrgan de contractació ha d’emetre resolució
sobre el programa de treball dins dels quinze dies
següents a la seva presentació, i pot imposar la introducció de modificacions o el compliment de determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les
clàusules del contracte.

2492

Dijous 1 novembre 2001

3. En el programa de treball que ha de presentar,
si s’escau, el contractista, s’hi han d’incloure les dades
següents:
a) Ordenació en parts o classes d’obra de les unitats
que integren el projecte, amb expressió dels mesuraments.
b) Determinació dels mitjans necessaris, com ara
personal, instaacions, equip i materials, amb expressió
dels rendiments mitjans.
c) Estimació en dies dels terminis d’execució de les
diverses obres o operacions preparatòries, equip i instaacions, i dels d’execució de les diverses parts o unitats
d’obra.
d) Valoració mensual i acumulada de l’obra programada, sobre la base de les obres o operacions preparatòries, equip i instaacions i parts o unitats d’obra a
preus unitaris.
e) Diagrama de les diverses activitats o treballs.
4. El director de l’obra pot acordar no donar curs
a les certificacions fins que el contractista hagi presentat
en la forma deguda el programa de treball quan aquest
sigui obligatori, sense dret a interessos de demora, si
s’escau, per endarreriment en el pagament d’aquestes
certificacions.
Article 145. Assaigs i anàlisis dels materials i les unitats
d’obra.
Sens perjudici dels assaigs i les anàlisis previstos en
el plec de prescripcions tècniques, en els quals cal atenir-se al contingut d’aquest, el director de l’obra pot ordenar que es duguin a terme els assaigs i les anàlisis de
materials i unitats d’obra i que es demanin els informes
específics que en cada cas siguin pertinents, i són a
càrrec de l’Administració o del contractista, segons determini el plec de clàusules administratives particulars, les
despeses que s’originin.
Article 146. Procediment en casos de força major.
1. El contractista que consideri que hi concorre l’aplicació d’algun dels casos de força major esmentats
a l’article 144.2 de la Llei ha de presentar la comunicació
oportuna al director de l’obra en el termini de vint dies,
a comptar de la data final de l’esdeveniment, i ha de
manifestar els fonaments en què es basa, els mitjans
que hagi emprat per contrarestar-ne els efectes i la naturalesa, l’entitat i l’import estimat dels danys soferts.
2. Seguidament el director de l’obra ha de comprovar sobre el terreny la realitat dels fets, i amb la presa
prèvia de les dades necessàries i de les informacions
pertinents, ha de valorar els danys causats i fer una proposta sobre l’existència de la causa aegada, de la seva
relació amb els perjudicis ocasionats i, en definitiva,
sobre la procedència d’indemnització o no.
3. La resolució de l’expedient correspon a l’òrgan
de contractació, amb l’audiència prèvia del contractista
i l’informe de l’Assessoria Jurídica.
Article 147. Mesuraments.
1. La direcció de l’obra ha de fer, mensualment i
en la forma i les condicions que estableixi el plec de
prescripcions tècniques particulars, el mesurament de
les unitats d’obra executades durant el període de temps
anterior.
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2. El contractista pot presenciar la realització d’aquests mesuraments.
3. Per a les obres o parts d’obra les dimensions
i característiques de les quals hagin de quedar posteriorment i definitivament amagades, el contractista està
obligat a avisar a la direcció amb l’antelació suficient,
a fi que aquesta pugui fer els mesuraments i la presa
de dades corresponents, i ha d’estendre els plànols que
les defineixin, la conformitat dels quals ha de subscriure
el contractista.
4. A falta d’avís anticipat, l’existència del qual correspon provar al contractista, aquest queda obligat a acceptar les decisions de l’Administració sobre aquest aspecte.
Article 148. Relacions valorades.
1. El director de l’obra, prenent com a base els mesuraments de les unitats d’obra executades a què es refereix l’article anterior i els preus contractats, ha de redactar mensualment la corresponent relació valorada a l’origen.
2. No es pot ometre la redacció d’aquesta relació
valorada mensual pel fet que, algun mes, l’obra efectuada
hagi estat de petit volum o fins i tot nua, llevat que
l’Administració hagi acordat la suspensió de l’obra.
3. L’obra executada s’ha de valorar als preus d’execució material que figurin en el quadre de preus unitaris
del projecte per a cada unitat d’obra i als preus de les
noves unitats d’obra no previstes en el contracte que
hagin estat degudament autoritzats i tenint en compte
el que preveuen els corresponents plecs per a abonaments d’obres defectuoses, materials proveïts, partides
alçades i abonaments a càrrec de l’equip posat en obra.
Al resultat de la valoració, obtingut tal com consta
en el paràgraf anterior, se li han d’augmentar els percentatges adoptats per formar el pressupost base de
licitació i la xifra que resulti de l’operació anterior s’ha
de multiplicar pel coeficient d’adjudicació, de manera
que s’obté la relació valorada que s’aplica a la certificació
d’obra corresponent al període de pagament d’acord
amb el contingut en el plec de clàusules administratives
particulars del contracte.
Article 149. Audiència del contractista.
Simultàniament a la tramitació de la relació valorada
la direcció de l’obra ha d’enviar un exemplar al contractista a efectes de la seva conformitat o objeccions,
i aquest pot formular les aegacions que consideri oportunes en el termini màxim de deu dies hàbils a partir
de la recepció d’aquest document.
Transcorregut aquest termini sense que el contractista hagi formulat aegacions es considera atorgada la
conformitat a la relació valorada. En cas contrari i si
s’accepten en tot les aegacions del contractista o en
part, aquestes s’han de tenir en compte a l’hora de redactar la pròxima relació valorada o, si s’escau, en la certificació final o en la liquidació del contracte.
Article 150. Certificacions d’obra.
Als efectes de l’article 99.4 de la Llei, el director,
sobre la base de la relació valorada, ha d’expedir la certificació d’obra corresponent en el termini màxim de deu
dies següents al període a què correspongui.
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Article 151. Models i numeració de certificacions.
1. Les certificacions s’han d’ajustar al model de l’annex XI que és d’ús obligatori per a l’Administració General
de l’Estat, els seus organismes autònoms i altres entitats
públiques estatals subjectes a la Llei.
2. Les certificacions s’han de numerar correlativament per a cada contracte, encara que concorrin diverses
entitats al finançament.
Article 152. Còmput del termini de les certificacions
que superin les anualitats previstes.
En les certificacions que s’estenguin que excedeixin
l’import de les anualitats que regeixin en el contracte
no es computa el termini que preveu l’article 99.4 de
la Llei des de la data de la seva expedició, sinó des
d’aquella altra posterior en la qual d’acord amb les condicions convingudes i els programes de treball aprovats
s’haurien de produir.
Article 153. Preus i despeses.
1. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que
siguin necessaris per a l’execució correcta i l’acabat de
qualsevol unitat d’obra es consideren inclosos en el preu
d’aquesta, encara que no figurin especificats a la descomposició o descripció dels preus.
2. Totes les despeses que pel seu concepte siguin
assimilables a qualsevol de les que, sota el títol genèric
de costos indirectes, s’esmenten en l’article 130.3 d’aquest Reglament, es consideren sempre incloses en els
preus de les unitats d’obra del projecte quan no constin
en el pressupost valorats en unitats d’obra o en partides
alçades.
Article 154. Partides alçades.
1. Les partides alçades es valoren tal com s’indiqui
en el plec de prescripcions tècniques particulars. Si no
n’hi ha, es consideren:
a) Partides alçades que s’han de justificar, les susceptibles de ser mesurades en totes les seves parts en
unitats d’obra, amb preus unitaris, i
b) Partides alçades d’abonament íntegre, aquelles
que es refereixen a tasques l’especificació de les quals
consti en els documents contractuals del projecte i no
siguin susceptibles de mesurament segons el plec.
2. Les partides alçades que s’hagin de justificar
s’han de valorar als preus de l’adjudicació d’acord amb
les condicions del contracte i el resultat dels mesuraments corresponents. Quan els preus d’una unitat d’obra
o de diverses no figurin inclosos en els quadres de preus,
s’ha de procedir d’acord amb el que disposa l’article 146.2 de la Llei, cas en què, per introduir-hi els nous
preus així determinats s’han de complir conjuntament
les dues condicions següents:
a) Que l’òrgan de contractació hagi aprovat, a més
dels nous preus, la justificació i la descomposició del
pressupost de la partida alçada, i
b) Que l’import total de la partida alçada, tenint en
compte en la seva valoració tant els preus inclosos en
els quadres de preus com els nous preus d’aplicació,
no excedeixi l’import d’aquesta que consti en el projecte.
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3. Les partides alçades d’abonament íntegre s’han
d’abonar al contractista en la seva totalitat, una vegada
determinats els treballs o les obres a què es refereixin,
d’acord amb les condicions del contracte i sens perjudici
del que el plec de clàusules administratives particulars
pugui establir respecte del seu abonament fraccionat
en casos justificats.
Quan l’especificació dels treballs o les obres constitutius d’una partida alçada d’abonament íntegre no
consti en els documents contractuals del projecte o hi
figuri de manera incompleta, imprecisa o insuficient a
les finalitats de la seva execució, cal atenir-se a les instruccions que a aquests efectes dicti per escrit la direcció,
a les quals es pot oposar el contractista en cas de
disconformitat.
Article 155. Abonaments a compte per materials proveïts.
1. El contractista té dret a percebre abonaments
a compte fins al 75 per 100 del valor dels materials
proveïts necessaris per a l’obra, prèvia autorització de
l’òrgan de contractació que té com a únic objecte controlar que es tracta dels materials esmentats i que es
compleixen els requisits següents:
a) Que hi hagi petició expressa del contractista,
acompanyada de la documentació justificativa de la propietat o la possessió dels materials.
b) Que hagin estat rebuts com a útils i emmagatzemats a l’obra o en llocs autoritzats per a això.
c) Que no hi hagi perill que els materials rebuts
sofreixin deteriorament o desapareguin.
d) Que el contractista presti la seva conformitat al
pla de devolució a què es refereix l’apartat 4 d’aquest
article.
2. Les partides corresponents a materials proveïts
es poden incloure en la relació valorada mensual o en
una altra d’independent.
3. A efectes del càlcul del valor unitari del material
s’ha de prendre el resultat d’aplicar el coeficient d’adjudicació al valor del cost inicial, fixat en el projecte
corresponent, incrementat, si s’escau, en els percentatges de benefici industrial i despeses generals.
Si la unitat d’obra on hi ha el material objecte de
l’abonament no té la descomposició reglamentària de
preus i no figura en el projecte el cost inicial l’ha de
fixar la direcció de l’obra i no pot sobrepassar el 50
per 100 del preu de la unitat d’obra esmentada.
4. La direcció de l’obra ha d’adjuntar a la relació
valorada un pla de devolució de les quantitats anticipades per deduir-lo de l’import total de les unitats d’obra
en què quedin inclosos aquests materials.
Quan circumstàncies especials ho aconsellin, l’òrgan
de contractació, a proposta de la direcció de l’obra, pot
acordar que aquests reintegraments es cancein anticipadament en relació amb els terminis previstos en el
pla de devolució.
5. Només és procedent l’abonament de la valoració
resultant de l’apartat 3 quan hi hagi crèdit suficient amb
càrrec a l’anualitat corresponent en l’exercici econòmic
vigent. En cas que no es pugui cobrir la totalitat de l’abonament a compte reflectit en la relació valorada, s’ha
de procedir a l’abonament que correspongui al crèdit
disponible de l’anualitat de l’exercici econòmic de què
es tracti.
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Article 156. Abonaments a compte per instaacions
i equips.
1. El contractista també té dret a percebre abonaments a compte per raó de les instaacions i els equips
necessaris per a l’obra, d’acord amb les regles següents:
a) L’abonament es determina per la part proporcional de l’amortització, calculat d’acord amb la normativa
vigent de l’impost sobre societats, tenint en compte el
temps necessari d’utilització.
b) En el cas d’instaacions, l’abonament no pot
superar el 50 per 100 de la partida de despeses generals
que quedin per certificar fins a l’acabament de l’obra
i en el d’equips el 20 per 100 de les unitats d’obra
als preus contractats que quedin per executar i per a
les quals es faci necessària la utilització d’aquells.
c) El càlcul de la quantitat que s’ha d’abonar s’ha
d’acompanyar d’una memòria explicativa dels resultats
obtinguts.
2. Pel que fa als requisits per a aquests abonaments,
tramitació i devolució cal atenir-se al que disposa l’article
anterior.
Article 157. Garanties per abonaments a compte per
materials proveïts i per instaacions i equips.
1. Les garanties que, d’acord amb el que disposa
l’article 145.2 de la Llei, s’han de constituir per assegurar
l’import total dels pagaments a compte per les operacions preparatòries efectuades com a instaacions i provisió de materials o equips de maquinària pesada adscrits
a l’obra, es regeixen pel que disposen per a les garanties,
amb caràcter general, la Llei i aquest Reglament.
2. El contractista té dret a cancear totalment o
parcialment aquestes garanties a mesura que vagin
tenint lloc les deduccions per al reintegrament dels abonaments a compte percebuts.
SECCIÓ 2a

MODIFICACIONS AL CONTRACTE D’OBRES

Article 158. Preu de les unitats d’obra no previstes en
el contracte.
1. Quan es consideri necessari emprar materials o
executar unitats d’obra que no figurin en el projecte,
la proposta del director de l’obra sobre els nous preus
que cal fixar s’ha de basar quan sigui aplicable en els
costos elementals fixats en la descomposició dels preus
unitaris integrats en el contracte i, en qualsevol cas, en
els costos que corresponguin a la data en què va tenir
lloc l’adjudicació.
2. Els nous preus, una vegada aprovats per l’òrgan
de contractació, es consideren incorporats a tots els efectes als quadres de preus del projecte, sens perjudici del
que estableix l’article 146.2 de la Llei.
Article 159. Variacions en els terminis d’execució per
modificacions del projecte.
1. Una vegada l’òrgan de contractació hagi acordat
la redacció de modificacions del projecte que impliquin
la impossibilitat de continuar executant determinades
parts de l’obra contractada, també s’ha d’acordar la suspensió temporal, parcial o total de l’obra, sens perjudici
del que disposa l’article 146.4 de la Llei.
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2. Quant a la variació en més o en menys dels terminis que derivin de l’execució de les modificacions del
projecte aprovades, cal atenir-se al que estableix l’article 96 d’aquest Reglament, sens perjudici del que escaigui si ha tingut lloc la suspensió temporal, parcial o total.
Article 160. Variacions sobre les unitats d’obres executades.
1. Només es poden introduir variacions sense aprovació prèvia quan consisteixin en l’alteració del nombre
d’unitats realment executades sobre les previstes en els
mesuraments del projecte, sempre que no representin
un increment de la despesa superior al 10 per 100 del
preu primitiu del contracte, exclòs l’impost sobre el valor
afegit.
2. Les variacions esmentades a l’apartat anterior,
respectant en tot cas el límit que preveu, s’han d’incorporar a les relacions valorades mensuals i s’han de
recollir i abonar en les certificacions mensuals, d’acord
amb el que preveu l’article 145 de la Llei, o amb càrrec
al crèdit addicional del 10 per 100 a què fa referència
la disposició addicional catorzena de la Llei, en la certificació final a què es refereix l’article 147.1 de la Llei,
una vegada complerts els tràmits que assenyala l’article 166 d’aquest Reglament. No obstant això, quan posteriorment calgui introduir en el projecte modificacions
de les que preveu l’article 146 de la Llei, aquestes variacions s’han de recollir en la proposta que s’ha d’elaborar,
sense necessitat d’esperar per fer-ho a la certificació final
esmentada.
Article 161. Modificació de la procedència de materials
naturals.
Es tramiten com a modificació del contracte els canvis
de l’origen o la procedència dels materials naturals previstos i exigits en la memòria o, si s’escau, en el plec
de prescripcions tècniques.
Article 162. Reajustament del termini d’execució per
modificacions.
1. Quan sense introduir noves unitats d’obra les
modificacions del projecte provoquin variació en l’import
del contracte i impliquin la necessitat de reajustar el
termini d’execució de l’obra, aquest no es pot augmentar
o disminuir en una proporció més gran que en la que
resulti afectat l’import esmentat. El termini s’ha de concretar en mesos i s’arrodoneix a l’alça el nombre de
dies sobrants que resulti.
2. Quan sigui necessari executar unitats noves no
previstes en el projecte, el director de les obres ha d’elevar a l’òrgan de contractació les propostes dels preus
nous i la repercussió sobre el termini d’execució del contracte. La conformitat per part del contractista als nous
preus i a la variació del termini total de l’obra és condició
necessària per poder començar els treballs corresponents a les unitats noves.
CAPÍTOL IV
De l’extinció dels contractes d’obres
Article 163. Avís d’acabament de l’execució del contracte.
1. El contractista, amb una antelació de quaranta-cinc dies hàbils, ha de comunicar per escrit a la direc-
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ció de l’obra la data prevista per acabar o executar el
contracte, als efectes que se’n pugui fer la recepció.
2. El director de l’obra en cas de conformitat amb
aquesta comunicació, l’ha d’elevar amb el seu informe
a l’òrgan de contractació amb un mes d’antelació,
almenys, respecte de la data prevista per acabar-la.
En vista de l’informe, l’òrgan de contractació ha d’adoptar la resolució pertinent i designar un representant
per a la recepció i comunicar aquest acte a la Intervenció
de l’Administració corresponent, quan la comunicació
sigui preceptiva, per a la seva assistència potestativa
a aquest en les seves funcions de comprovació de la
inversió.
La comunicació a la Intervenció a què es refereix
el paràgraf anterior s’ha de fer amb una antelació mínima
de vint dies a la data fixada per dur a terme la recepció.
3. En els casos en què la durada del contracte no
permeti complir els terminis esmentats als apartats anteriors s’han de fixar en el plec de clàusules administratives
particulars els terminis de comunicació que s’han de
complir.
Article 164. Acta de recepció.
1. El representant de l’òrgan de contractació ha de
fixar la data de la recepció i, amb aquest objecte, ha
de citar per escrit la direcció de l’obra, el contractista
i, si s’escau, el representant de la Intervenció corresponent.
El contractista té l’obligació d’assistir a la recepció
de l’obra. Si per causes que li siguin imputables no compleix aquesta obligació, el representant de l’Administració li ha de remetre un exemplar de l’acta perquè en
el termini de deu dies formuli les aegacions que consideri oportunes, sobre les quals l’òrgan de contractació
ha d’emetre resolució.
2. Del resultat de la recepció n’ha d’estendre una
acta que han de subscriure tots els assistents, i han
de retirar un exemplar original cadascun d’ells.
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cidències, si n’hi ha, el d’ordres i tots els que considerin
necessaris el director de l’obra i el contractista.
4. D’aquest acte s’ha d’estendre una acta per triplicat i els exemplars els han de signar el director de
l’obra i el contractista; cada un dels signants ha de retirar-ne un exemplar i el tercer l’ha de remetre el director
de l’obra a l’òrgan de contractació. Si el contractista
no ha assistit al mesurament, el director d’obra li ha
de remetre l’exemplar de l’acta.
5. El resultat del mesurament s’ha de notificar al
contractista perquè en el termini de cinc dies hàbils doni
la seva conformitat o manifesti les objeccions que consideri oportunes.
6. Les reclamacions que consideri oportú fer el contractista contra el resultat del mesurament general, les
ha d’adreçar per escrit en el termini de cinc dies hàbils
a l’òrgan de contractació per mitjà del director de l’obra,
el qual les ha d’elevar a aquell amb el seu informe en
el termini de deu dies hàbils.
7. Sobre la base del resultat del mesurament general i dins del termini que estableix l’apartat 1 el director
de l’obra ha de redactar la relació valorada corresponent.
8. Dins dels deu dies següents a la finalització del
termini que estableix l’apartat 1, el director de l’obra
ha d’expedir i tramitar la certificació final corresponent.
9. Dins del termini de dos mesos, a comptar de
la recepció de l’obra, l’òrgan de contractació ha d’aprovar
la certificació final de les obres executades, que s’ha
d’abonar, si s’escau, al contractista dins del termini de
dos mesos a partir de la seva expedició a compte de
la liquidació del contracte. En cas que, de conformitat
amb l’excepció que preveu l’apartat 1, es fixi un termini
superior a un mes per al mesurament de les obres, l’aprovació de la certificació final no pot superar el termini
d’un mes des de la recepció de la contestació del contractista al tràmit d’audiència a què fa referència l’apartat 5.
Article 167. Obligacions del contractista durant el termini de garantia.

Quan tinguin lloc en un contracte recepcions parcials
de parts d’obra susceptibles de ser lliurades a l’ús públic
de conformitat amb l’article 147.5 de la Llei, s’ha d’expedir la corresponent certificació a compte.

1. Durant el termini de garantia el contractista ha
de tenir cura, en tot cas, de la conservació i la policia
de les obres d’acord amb el que prevegin els plecs i
les instruccions que doni el director de l’obra.
2. Si descuida la conservació i provoca que perilli
l’obra l’Administració ha d’executar a càrrec del contractista els treballs necessaris per evitar el dany.

Article 166. Mesurament general i certificació final de
les obres.

Article 168. Ocupació o posada en servei de les obres
sense recepció formal.

1. Rebudes les obres, seguidament s’ha de procedir
al mesurament general amb l’assistència del contractista,
i el director de l’obra ha de formular, en el termini d’un
mes des de la recepció, el mesurament de les realment
executades d’acord amb el projecte. A aquest efecte,
en l’acta de recepció el director de l’obra ha de fixar
la data per a l’inici d’aquest mesurament, i el contractista
queda notificat per a aquest acte. Excepcionalment, en
funció de les característiques de les obres, es pot establir
un termini més llarg al plec de clàusules administratives
particulars.
2. El contractista té l’obligació d’assistir a la presa
de dades i la realització del mesurament general que
ha de fer el director de l’obra.
3. Per dur a terme el mesurament general s’han
d’utilitzar com a dades complementàries la comprovació
del replanteig, els replanteigs parcials i els mesuraments
fets des de l’inici de l’execució de l’obra, el llibre d’in-

1. L’acord de l’ocupació efectiva de les obres o de
la seva posada en servei per a ús públic que preveu
l’article 147.6 de la Llei requereix que s’estengui l’acta
corresponent de comprovació de les obres, que han de
subscriure el representant designat per l’òrgan de contractació, el director de les obres i el contractista, i s’ha
de comunicar a la Intervenció de l’Administració corresponent per a la seva assistència potestativa. En els casos
en què l’obra l’hagi de gestionar una administració o
entitat diferent a l’Administració contractant l’acta també
l’ha de subscriure un representant d’aquesta.
2. Als efectes de l’apartat anterior, l’ocupació efectiva de les obres o la seva posada en servei per a ús
públic produeix els efectes de la recepció si, d’acord
amb l’acta de comprovació, les obres estan finalitzades
i estan conformes amb les prescripcions previstes en
el contracte. Si s’hi observen defectes, s’han de detallar
en l’acta de comprovació juntament amb les instruccions

Article 165. Recepcions parcials.
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necessàries i el termini fixat per esmenar-los. L’òrgan
de contractació, a la vista dels defectes advertits, ha
de decidir sobre l’ocupació efectiva o posada en servei
per a l’ús públic de les obres.
Article 169. Liquidació en el contracte d’obres.
1. Transcorregut el termini de garantia, si l’informe
del director de l’obra sobre l’estat de les obres és favorable o, en cas contrari, una vegada reparat el que s’hagi
construït, el director ha de formular en el termini d’un
mes la proposta de liquidació de les realment executades, prenent com a base per a la valoració les condicions econòmiques establertes en el contracte.
2. La proposta de liquidació s’ha de notificar al contractista perquè en el termini de deu dies hi doni la seva
conformitat o manifesti les objeccions que consideri
oportunes.
3. Dins del termini de dos mesos, a comptar de
la contestació del contractista o del transcurs del termini
establert per a aquesta finalitat, l’òrgan de contractació
ha d’aprovar la liquidació i abonar, si s’escau, el saldo
resultant.
Article 170. Suspensió definitiva de les obres.
La suspensió definitiva de les obres només pot tenir
lloc per un motiu greu i mitjançant l’acord de l’òrgan
de contractació, a proposta del funcionari competent
de l’Administració.
Article 171. Desistiment i suspensió de les obres.
1. La suspensió definitiva o per un termini superior
a vuit mesos de les obres iniciades, acordada per l’Administració i imputable a aquesta, dóna dret al contractista al valor de les efectivament realitzades i al 6 per 100
del preu de les obres deixades de realitzar en concepte
de benefici industrial.
A aquests efectes, es considera obra efectivament
realitzada no només la que pugui ser objecte de certificació per unitats d’obra acabades, sinó també les
accessòries que hagi dut a terme el contractista i l’import
de les quals forma part del cost indirecte a què es refereix
l’article 130.3 d’aquest Reglament, així com les provisions situades a peu d’obra.
Als efectes de l’aplicació del 6 per 100 del preu de
les obres deixades de realitzar en concepte de benefici
industrial es pren com a preu del contracte el pressupost
d’execució material amb deducció de la baixa de licitació
si s’escau.
2. El desistiment de les obres per part de l’Administració té els mateixos efectes que la suspensió definitiva de les obres.
Article 172. Resolució del contracte, quan les obres
hagin de ser continuades.
1. Iniciat l’expedient de resolució d’un contracte les
obres del qual les hagi de continuar un altre contractista
o la mateixa Administració, seguidament s’ha de preparar
la proposta de liquidació de les obres.
2. La liquidació ha d’incloure la constatació i el
mesurament de les obres efectuades, i ha d’especificar
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les que siguin bones i rebedores i ha de fixar els saldos
pertinents en favor o en contra del contractista.
3. La liquidació s’ha de notificar al contractista al
mateix temps que l’acord de resolució.
Article 173. Incorporació d’obres a l’inventari general
de béns i drets.
La recepció d’obres de caràcter inventariable i, si s’escau, de les de millora ha d’anar seguida de la seva incorporació al corresponent inventari general de béns i drets.
A aquests efectes, la direcció de l’obra ha d’adjuntar
a l’acta de recepció un estat de dimensions i característiques de l’obra executada que defineixi amb detall
les obres efectuades tal com estan en el moment de
la recepció.
CAPÍTOL V
De l’execució d’obres per la mateixa Administració
Article 174. Obres d’emergència executades per l’Administració.
En el cas de l’apartat 1, paràgraf d), de l’article 152
de la Llei, s’ha de redactar la documentació tècnica descriptiva de les obres efectuades tan aviat com les circumstàncies ho permetin i, en tot cas, amb caràcter previ
al compliment dels tràmits a què es refereix l’article 72.1,
paràgraf c), de la Llei.
Article 175. Contractes necessaris per a l’execució d’obres per l’Administració.
Els contractes de subministrament, de consultoria i
assistència i de serveis que siguin necessaris per a l’execució d’obres directament per l’Administració s’adjudiquen amb subjecció a les regles generals establertes
en la Llei per a l’adjudicació del tipus de contracte respectiu.
Article 176. Contractes de coaboració amb empresaris particulars.
1. Els contractes de coaboració amb empresaris
particulars, que de conformitat i amb els límits que estableixen els apartats 3 i 4 de l’article 152 de la Llei s’adjudiquen pels procediments i les formes que s’hi estableixen, es poden realitzar d’acord amb les modalitats
següents:
a) Mitjançant el sistema de cost i costes fixat d’acord
amb l’article 130 d’aquest Reglament i amb dret del
coaborador a una percepció econòmica determinada
que en cap cas no pot ser superior al 5 per 100 del
total d’aquells.
b) Contractant amb l’empresa coaboradora l’execució d’unitats completes del projecte, instaacions o
serveis sobre la base de preu a un tant alçat, no superior
al previst en el projecte.
2. El procediment negociat per a l’adjudicació dels
contractes a què es refereix l’apartat anterior només és
procedent en els casos dels articles 140, 141, 181, 182,
209 i 210 de la Llei, segons la naturalesa de la prestació
contractada.
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Article 177. Tasques de conservació.
Les tasques ordinàries i permanents de conservació
que facin exclusivament els mateixos serveis de l’Administració organitzats per a aquestes atencions no estan
subjectes als tràmits i els requisits establerts en els articles precedents.
Article 178. Pressupost d’execució i contingut dels projectes en execució d’obres per l’Administració.
1. El pressupost de l’obra que directament hagi
d’executar l’Administració, quan es prevegi l’adopció d’aquest sistema, és l’obtingut com d’execució material,
incrementat en el percentatge necessari per atendre les
percepcions que puguin tenir lloc pel treball o la gestió
d’empresaris coaboradors als quals es refereix l’article 176 d’aquest Reglament, incloent-hi, com a partida
independent, l’impost sobre el valor afegit que correspongui.
2. Els projectes d’obres que hagi d’executar l’Administració, fora dels casos dels paràgrafs d), g) i h) de
l’apartat 1 de l’article 152 de la Llei, han de contenir
les determinacions que recull l’article 124 de la mateixa
Llei. En tot cas, el pressupost ha d’estar descompost
en tres pressupostos parcials, de materials, maquinària
i mà d’obra, en què es detalli de manera unitària la repercussió dels tres conceptes assenyalats a cada una de
les unitats d’obra, tot això d’acord amb el quadre de
preus descompostos de les unitats que, en qualsevol
cas, ha de contenir el projecte.
3. Els pressupostos descompostos es prenen com
a base quan es tracti de contractar materials, maquinària
o mà d’obra de manera separada. Si aquesta contractació
és per unitats d’obra, s’ha de prendre com a base el
quadre de preus que necessàriament ha de figurar en
el projecte sense descomposició d’aquests.
4. En el cas del paràgraf e) de l’article 152.1 de
la Llei, el pressupost del projecte s’ha de fixar de manera
estimativa i en el del paràgraf f), prenent com a base
els preus fixats per l’Administració de conformitat amb
l’article 146.2 de la Llei.
5. En tot cas, en els projectes que hagin de servir
com a base per a la modalitat d’execució d’obres per
l’Administració no es pot simplificar, refondre ni suprimir
cap dels documents que l’integren.
Article 179. Comprovació, recepció i liquidació de les
obres executades per l’Administració.
1. Les obres executades per l’Administració han de
ser objecte de reconeixement i comprovació per un facultatiu designat a aquest efecte i que sigui diferent del
director de les mateixes obres, amb la concurrència d’un
representant de la Intervenció General, degudament
assistit, de manera obligatòria per a les que tinguin un
cost superior als 30.100 euros i potestativa en els altres
casos.
2. La liquidació de les obres executades per l’Administració i les executades per coaboradors d’acord
amb el paràgraf a) de l’article 176 d’aquest Reglament,
s’ha de fer mitjançant els justificants oportuns de les
despeses efectuades per tots els conceptes.
3. La liquidació de les obres executades amb coaboradors, d’acord amb el paràgraf b) de l’article 176
d’aquest Reglament, s’ha de fer mitjançant relacions
valorades, acompanyades del document contractual
corresponent on figuri el preu concertat.

TÍTOL II
Del contracte de gestió de serveis públics
CAPÍTOL I
De les modalitats del contracte
Article 180. Gestió interessada.
Quan el contracte es verifiqui sota la modalitat de
gestió interessada, es pot establir un ingrés mínim en
favor de qualsevol de les parts associades, que ha d’abonar l’altra part, quan el resultat de l’explotació no arribi
a cobrir un determinat import de beneficis.
Article 181. Concert.
La modalitat de concert s’ha d’utilitzar en els casos
en què per al compliment o per a una major eficàcia
d’un servei públic convingui a l’Administració contractar
l’activitat privada de particulars que tingui un contingut
anàleg al del servei respectiu.
Article 182. Societat d’economia mixta.
En els contractes de gestió de serveis públics la societat d’economia mixta ha de figurar com a contractant
amb l’Administració, i li corresponen els drets i les obligacions propis del concessionari de serveis públics.
CAPÍTOL II
Dels projectes d’explotació, de l’execució
i extinció del contracte
Article 183. Projectes d’explotació del servei públic i
projectes d’obres.
1. Llevat dels exposats a què fa referència l’article 158.2 de la Llei, els projectes d’explotació s’han de
referir a serveis públics susceptibles de ser organitzats
amb unitat i independència funcional. Han de comprendre un estudi economicoadministratiu del servei, del seu
règim d’utilització i de les particularitats tècniques que
siguin necessàries per a la seva definició, que l’òrgan
de contractació ha d’incorporar a l’expedient de contractació abans de l’aprovació d’aquest últim.
2. Als projectes d’obres necessàries per a l’establiment del servei públic els són aplicables els articles 122,
124, 125, 127, 128 i 129 de la Llei i 124 a 132 i 134
d’aquest Reglament.
3. Quan el contractista hagi de redactar el projecte
de les obres necessàries per a l’establiment o l’explotació
del servei el projecte esmentat l’ha d’aprovar l’òrgan de
contractació.
Article 184. Facultats de policia a la concessió.
1. A la concessió administrativa de serveis públics
l’òrgan de contractació pot atribuir al concessionari
determinades facultats de policia, sens perjudici de les
generals d’inspecció i vigilància que incumbeixin a aquell.
2. Contra els actes del concessionari en l’exercici
d’aquestes facultats es pot reclamar davant de l’Administració concedent.

2498

Dijous 1 novembre 2001

Article 185. Recepció de les obres efectuades sense
suspensió del servei.
En els contractes de gestió de serveis públics la recepció de les obres de conservació, reparació o condicionament que es duguin a terme amb interrupcions del
servei públic o adopció de mesures temporals d’adequació del seu funcionament, però sense suspensió d’aquest, s’ha d’efectuar una vegada s’hagi restablert la
prestació normal del servei.
Article 186.

Actuacions en la intervenció del servei.

Quan s’acordi la intervenció del servei, de conformitat
amb l’article 166 de la Llei, correspon a l’òrgan de contractació que hagi adjudicat el contracte el nomenament
del funcionari o funcionaris que hagin d’exercir les funcions interventores i a les decisions del qual s’ha de
sotmetre el contractista durant el període d’intervenció.

TÍTOL III
Del contracte de subministrament
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 187. Subministrament de fabricació amb lliurament de materials.
1. En els contractes de subministrament de fabricació a què es refereix l’article 172.1, paràgraf c), de
la Llei, quan l’Administració aporti totalment o parcialment els materials necessaris, es consideren aquests
dipositats sota la custòdia de l’adjudicatari, que ha de
prestar, a més, les garanties especials que a aquest efecte ha de fixar el plec de clàusules administratives particulars.
2. La responsabilitat de l’adjudicatari respecte als
materials a què es refereix l’apartat anterior queda extingida quan es rebin de conformitat els béns objecte del
subministrament.
Article 188. Béns semovents.
Es regeixen per les disposicions de la Llei i d’aquest
Reglament les adquisicions de semovents, sens perjudici
de les que, sense contradir aquelles, es continguin en
normes especials.
Article 189. Quantia dels contractes de subministrament.
La quantia dels contractes de subministrament es
determina d’acord amb les regles següents:
a) En els contractes d’arrendament de durada determinada, pel valor total estimat per a la durada del contracte, i en els de durada indeterminada o en els que
no es pugui determinar, pel valor corresponent a quaranta-vuit mensualitats.
b) En els contractes de subministrament que tinguin
caràcter de regularitat o que se n’hagi previst la pròrroga
per un període de temps determinat, o bé pel valor real
total dels contractes similars subscrits durant l’exercici
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precedent o durant els dotze mesos previs, ajustat, quan
sigui possible, en funció dels canvis de quantitat o valor
previstos per als dotze mesos posteriors al contracte
inicial, o bé pel valor total estimat dels béns que s’han
de lliurar durant els dotze mesos següents al primer lliurament o en el transcurs del contracte si la durada és
superior a dotze mesos.
c) En els contractes de subministrament que es
puguin adjudicar per lots, s’ha d’agafar el valor estimat
del conjunt dels lots, a efectes d’aplicació de les regles
anteriors.
d) En els casos en què el contracte de subministrament prevegi expressament l’existència d’opcions, la
base per calcular el valor estimat del contracte és la
de l’import total màxim autoritzat de la compra o l’arrendament, incloent-hi l’exercici de l’opció.
CAPÍTOL II
De l’adquisició d’equips i sistemes per
al tractament de la informació i de l’adquisició
centralitzada
Article 190. Determinats casos de contractació.
1. En els contractes de subministraments que tinguin com a objecte adquirir equips o sistemes per al
tractament de la informació i que incloguin la prestació
dels serveis de conservació, reparacions, manteniment
i de formació especialitzada del personal, aquestes prestacions han de ser objecte de clàusules diferenciades.
2. L’adjudicatari d’un contracte de subministrament
per a la compra d’equips o sistemes per tractar la informació que inclogui la prestació del manteniment ha d’assumir davant l’Administració el compromís de manteniment de tots els dispositius o elements oferts, encara
que no siguin de la seva fabricació o de l’empresa que
ell representa.
Amb aquesta finalitat, el plec de clàusules administratives ha d’establir el compromís de l’adjudicatari de
dur a terme el manteniment dels béns objecte del subministrament, incloses les revisions preventives, i les
reparacions d’avaries de les màquines o de dispositius
d’aquestes, la reposició de peces, la suplència de l’equip
avariat mitjançant un altre de reserva i l’actualització
o adaptació de programes.
3. Les prestacions derivades del manteniment s’han
d’ajustar a les especificacions que, a aquest efecte, hagi
establert l’adjudicatari en la seva oferta referent al contracte de subministrament de què es tracti.
Article 191. Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars per a l’adquisició d’equips i sistemes per al tractament de la informació.
Els plecs de clàusules administratives particulars per
a l’adquisició d’equips i sistemes per al tractament de
la informació, els seus elements complementaris i auxiliars els ha d’aprovar la Direcció General del Patrimoni
de l’Estat, quan aquesta sigui l’òrgan de contractació,
a proposta del departament ministerial, l’organisme autònom o l’entitat pública interessada i amb l’informe previ
de la Comissió Interministerial per a l’Adquisició de Béns
i Serveis Informàtics.
Article 192. Contingut de les proposicions.
Quan el subministrament d’equips i sistemes per al
tractament de la informació inclogui el manteniment,

Suplement núm. 16

Dijous 1 novembre 2001

en el plec de clàusules administratives particulars s’hi
ha de fer constar que els oferents han de detallar les
prestacions referents a revisions preventives, reparació
i substitució de peces, suplència d’equip en cas d’avaries,
millores de programació i altres d’assimilables, i s’hi han
de fer constar el termini i el preu pel qual es comprometen a dur a terme el manteniment de l’equip.
Igualment, quan sigui procedent, en el plec s’ha de
fer constar que els oferents han de detallar els plans
de formació del personal necessari a qualsevol nivell
i hi han d’indicar si és gratuïta o mitjançant retribució,
cas en què n’han d’assenyalar l’import. Així mateix, el
plec ha de prescriure que els oferents han de precisar
el nombre de persones i hores que es comprometen
a prestar com a assistència tècnica sense càrrec específic
i les tarifes que s’han d’aplicar quan se sobrepassi el
mínim ofert o s’utilitzi en un termini superior al previst.
Article 193. Procediment per a l’adquisició centralitzada de béns declarats d’utilització comuna.
1. L’ordre del ministre d’Hisenda que determini els
béns que s’han d’adquirir de manera centralitzada produeix efectes des de l’entrada en vigor, llevat que expressament disposi que la centralització es produeixi a partir
de l’adjudicació dels respectius contractes d’adopció del
tipus.
2. Així mateix, en aquesta ordre el ministre d’Hisenda pot disposar que la declaració d’adquisició centralitzada dels béns de tots o algun dels tipus que no
s’arribin a adjudicar pels procediments que preveu l’apartat 3 següent, o que, havent-ho estat, no compleixin
les característiques essencials per satisfer la necessitat
concreta de l’organisme peticionari, quedi sense efecte
provisionalment fins que la Direcció General del Patrimoni de l’Estat adjudiqui els tipus corresponents d’acord
amb aquest article, i amb aquesta finalitat continua tenint
efectes l’ordre de centralització. En aquests dos casos
l’adquisició dels béns respectius s’ha de fer amb subjecció a les regles generals de competència i procediment previstes per al contracte de subministrament, però
és necessari l’informe favorable previ de la Direcció General del Patrimoni de l’Estat, que ha de versar sobre que
el tipus o el subtipus corresponent no ha estat adjudicat
o que, havent-ho estat, no és efectivament adequat per
satisfer la necessitat concreta de l’organisme peticionari.
3. El subministrament de béns d’utilització comuna
s’ha de fer a través de dos contractes: un, que té com
a objecte la determinació del tipus de cada classe de
béns i, un altre, que té com a objecte les concretes
adquisicions de béns del tipus determinat.
No obstant això i llevat que en l’ordre de centralització
s’hagi fet ús del que preveu l’apartat anterior, la contractació del subministrament dels béns d’adquisició centralitzada que estiguin en algun dels dos casos a què
es refereix l’apartat 2 anterior correspon a la Direcció
General del Patrimoni de l’Estat amb subjecció a les normes generals previstes per al contracte de subministrament. En aquests dos casos, el ministre d’Hisenda,
a proposta d’aquest centre directiu, pot deixar sense
efecte provisionalment la declaració de centralització de
la contractació del subministrament de qualsevol o d’alguns dels béns esmentats fins que s’adjudiqui el tipus
d’aquests d’acord amb el que disposa aquest article. Els
procediments que es tramitin per adquirir els béns objecte de la descentralització provisional es regeixen pel que
disposa l’últim incís de l’apartat anterior.
4. L’adjudicació dels contractes d’adopció del tipus
de béns a què es refereix l’article 183.1 de la Llei s’ha
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de fer per mitjà dels procediments d’adjudicació que
preveu l’article 73, mitjançant concurs.
Excepcionalment, es pot utilitzar el procediment negociat en els casos previstos a l’article 181.1 i 182, paràgrafs a) i c), de la Llei.
5. L’òrgan de contractació ha de determinar en el
plec de clàusules administratives particulars, a més dels
que fixa l’article 67.5 d’aquest Reglament, els aspectes
específics del contracte d’adopció del tipus que constitueixi el seu objecte, i del procediment i la forma d’adjudicació i, en particular, els següents:
a) Determinació de l’import de la garantia provisional, que s’ha de fixar estimativament en un tant alçat.
L’import de la garantia definitiva ha de ser el doble
de la provisional. No obstant això, quan la suma dels
imports dels contractes derivats de l’execució del d’adopció del tipus superi el doble de la quantitat resultant
de capitalitzar al 4 per 100 l’import de la garantia definitiva, aquesta s’ha d’incrementar en una quantia equivalent. De la mateixa manera s’ha de procedir a les
ampliacions successives.
b) Termini de vigència del contracte d’adopció del
tipus i la durada i el règim de la seva possible pròrroga,
que ha de ser expressa i té efecte fins que es formalitzi
el següent contracte d’adopció del tipus dels mateixos
béns, sempre que el concurs corresponent es convoqui
dins del termini de sis mesos a comptar de l’inici de
la pròrroga.
c) Especificació que els productes adjudicats de
cada tipus, com també els adjudicataris, poden ser diversos.
d) Menció expressa que el contracte d’adopció del
tipus adjudicat no obliga la Direcció General del Patrimoni de l’Estat a adquirir un nombre determinat d’unitats.
e) Obligació dels adjudicataris d’aplicar als béns
durant la vigència del contracte d’adopció del tipus, els
preus i les condicions amb els quals concorrin en el
mercat si milloren els de l’adjudicació, sempre que les
circumstàncies de l’oferta siguin similars. Els adjudicataris estan obligats a comunicar al centre directiu esmentat els nous preus i condicions per a la seva aplicació
generalitzada als subministraments successius del tipus.
f) Obligació dels adjudicataris de proposar a la Direcció General del Patrimoni de l’Estat la substitució dels
béns adjudicats per altres que incorporin avenços o innovacions tecnològiques que millorin les prestacions o
característiques dels adjudicats, sempre que el seu preu
no incrementi en més del 20 per 100 l’inicial d’adjudicació, llevat que en el plec de clàusules administratives
particulars s’hagi establert un altre límit.
g) Facultat de la Direcció General del Patrimoni de
l’Estat, per iniciativa pròpia i amb la conformitat del subministrador, o a instància d’aquest, d’incloure nous béns
del tipus adjudicat o semblants a aquest quan concorrin
motius d’interès públic o de nova tecnologia o configuració respecte dels adjudicats, la comercialització dels
quals s’hagi iniciat posteriorment a la data límit de presentació d’ofertes, sempre que el preu no superi el límit
que estableix la lletra anterior.
6. Una vegada adjudicat i formalitzat el contracte
d’adopció del tipus, els subministraments successius
derivats d’aquest que interessin els òrgans o els organismes subjectes al sistema d’adquisició centralitzada
els ha de contractar la Direcció General del Patrimoni
de l’Estat per procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposa l’article 182, paràgraf g), de
la Llei, mitjançant l’aplicació de les previsions que contenen els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que regeixen aquell contracte i les
normes procedimentals dictades pel ministre d’Hisenda.
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En aquests procediments negociats, es pot soicitar
als adjudicataris de les ofertes de tipus considerades
més idònies respecte a la singular contractació que es
preveu fer que indiquin si en relació amb aquesta contractació mantenen en els mateixos termes les condicions d’aquelles ofertes o si les milloren mitjançant l’oportuna proposta en aquest sentit adreçada a la Direcció
General del Patrimoni de l’Estat d’acord amb el que estableix l’apartat 5, paràgraf e), d’aquest article.
CAPÍTOL III
De la fabricació de béns mobles
per l’Administració
Article 194. Fabricació de béns mobles per l’Administració.
En els casos de fabricació de béns mobles per part
de l’Administració s’apliquen, amb les adaptacions
necessàries derivades de la naturalesa dels béns, les normes que contenen els articles 173 a 178 d’aquest Reglament i, en particular, la prevenció de l’article 176.2 quant
a la utilització del procediment negociat en els contractes
amb coaboradors.

TÍTOL IV
Dels contractes de consultoria i assistència
i dels de serveis
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 195. Quantia dels contractes de consultoria i
assistència i de serveis.
La quantia dels contractes de consultoria i assistència
i de serveis es determina d’acord amb les regles
següents:
a) Per determinar el valor del contracte s’ha d’incloure en tot cas el valor total de la remuneració que
ha de percebre el contractista.
b) En els contractes que suposin algun tipus de planificació, l’import el determina el dels honoraris o les
comissions que s’han d’abonar.
c) En els contractes en què no s’especifiqui el pressupost base de licitació, el valor estimat es calcula d’acord amb els criteris següents:
1r Quan els contractes siguin de durada determinada, el valor del contracte és l’import total de les prestacions durant aquell període, incloses les possibles
pròrrogues.
2n Quan es tracti de contractes de durada indeterminada o superior a quaranta-vuit mesos de conformitat amb el que estableix l’article 198.2 de la Llei, el
valor del contracte és l’equivalent a quaranta-vuit vegades el valor mensual de les prestacions.
d) En els contractes de consultoria i assistència i
en els de serveis que tinguin caràcter de regularitat o
que s’hagin de prorrogar en un període de temps determinat, el valor del contracte es determina aplicant un
dels criteris següents:
1r Pel valor real total dels contractes similars subscrits durant l’exercici precedent o durant els dotze mesos
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previs, ajustat, quan sigui possible, en funció dels canvis
de quantitat o valor previstos per als dotze mesos posteriors al contracte inicial.
2n Pel valor real total estimat dels contractes sobre
aquests serveis durant els dotze mesos següents a la
primera execució del servei o durant la durada del contracte si aquesta és superior a dotze mesos.
e) Quan es tracti de contractes que continguin clàusules sobre opcions es pren com a base per calcular
el valor del contracte l’import total màxim previsible i
que s’autoritza, inclòs l’exercici de les opcions.
Article 196. Procediment per a la contractació de serveis declarats de contractació centralitzada.
1. En els contractes de serveis declarats de contractació centralitzada de conformitat amb l’article 199
de la Llei són aplicables les normes que conté l’article 193 d’aquest Reglament.
2. En cas que l’Administració dugui a terme el servei
mitjançant contractes amb coaboradors, per fer servir
el procediment negociat s’ha de tenir en compte el que
preveu l’article 176.2 d’aquest Reglament.
Article 197. Sistemes de determinació del preu.
A efectes de l’aplicació de l’article 202.2 de la Llei
s’entén:
a) Per tant alçat, el preu referit a la totalitat del treball
o a les parts d’aquest treball que siguin susceptibles
de lliurament parcial pel fet d’estar així previst en el
plec de clàusules administratives particulars. En aquests
casos quan es fixa el preu de la prestació de manera
global, sense que s’utilitzin preus unitaris o descompostos, els lliuraments parcials s’han de valorar en funció
del percentatge que representin sobre el preu total.
b) Per preus unitaris, els corresponents a les unitats
en què es descompon la prestació, de manera que la
valoració total s’efectuï aplicant els preus d’aquestes unitats al nombre de les executades.
c) Per administració, el preu calculat en relació amb
el cost directe o indirecte de les unitats emprades, incrementat en un percentatge o una quantitat alçada per
atendre les despeses generals i el benefici industrial del
contractista.
d) Per tarifes, la taula o l’escala de preus per valorar
els treballs.
CAPÍTOL II
De l’execució, la modificació i l’extinció
d’aquests contractes
Article 198. Programa de treball.
En els contractes de consultoria i assistència i en
els de serveis que siguin de tracte successiu, el contractista està obligat a presentar un programa de treball
que ha de ser aprovat per l’òrgan de contractació, sempre
que en el plec de clàusules administratives particulars
es faci constar expressament aquesta obligació.
Article 199. Valoració dels treballs i les certificacions.
1. En els contractes de consultoria i assistència i
en els de serveis que siguin de tracte successiu, el repre-
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sentant de l’òrgan de contractació, en vista dels treballs
realment executats i dels preus contractats, ha de redactar les valoracions corresponents en els períodes que
fixi el plec de clàusules administratives particulars o, si
no, mensualment.
Les valoracions s’han de fer sempre a l’origen, i s’hi
han de concretar els treballs realitzats en el període de
temps de què es tracti.
Quant a l’audiència al contractista s’ha d’observar el
que disposa l’article 149 d’aquest Reglament.
2. No es pot ometre la redacció de la valoració pel
fet que, en algun període, la prestació efectuada hagi
estat d’escàs volum, i fins i tot nua, llevat que s’hagi
acordat la suspensió del contracte.
3. Les certificacions per a l’abonament dels treballs
efectuats s’expedeixen prenent com a base la valoració
corresponent i les ha de tramitar el representant de l’òrgan de contractació dins dels deu dies següents al període de temps al qual corresponguin.
Article 200. Valoracions i certificacions parcials.
Els plecs de clàusules administratives particulars
poden autoritzar valoracions parcials per treballs efectuats abans que se’n produeixi el lliurament parcial. Prevista aquesta possibilitat, perquè les certificacions conseqüència de les valoracions esmentades puguin ser abonades les ha de soicitar el contractista i les autoritza
l’òrgan de contractació.
Les certificacions conseqüència de les valoracions
parcials per treballs efectuats a què es refereix el paràgraf
anterior només es poden tramitar quan el contractista
n’hagi garantit l’import, mitjançant la prestació de la
garantia corresponent en els termes dels articles 35 a 47
de la Llei i 55 a 65 d’aquest Reglament.
Article 201. Abonaments a compte per operacions
preparatòries.
1. L’adjudicatari té dret a percebre a la iniciació de
l’execució del contracte fins a un 20 per 100 de l’import
total d’aquest, com a abonament a compte per finançar
les operacions preparatòries, i ha d’assegurar aquest
pagament mitjançant la prestació d’una garantia.
2. Als efectes que preveu l’apartat anterior, el plec
de clàusules administratives particulars, a més del que
estableix l’article 67, apartats 1, 2, 6 i 7 d’aquest Reglament, ha d’especificar:
a) Les operacions preparatòries, com ara instaacions i adquisició d’un equip i de mitjans auxiliars, susceptibles d’abonaments a compte.
b) L’exigència, si s’escau, d’un programa de treball.
c) Els criteris i la forma de valoració de les operacions preparatòries.
d) El pla d’amortització dels abonaments a compte.
3. El representant de l’òrgan de contractació, escoltat el contractista, ha de proposar a l’òrgan de contractació l’abonament concret que escaigui.
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Article 203. Lliurament dels treballs i realització dels
serveis.
1. El contractista ha de lliurar els treballs efectuats
dins del termini estipulat, i el representant de l’òrgan
de contractació ha d’efectuar, si s’escau, un examen de
la documentació presentada i si considera acomplertes
les prescripcions tècniques ha de proposar que es dugui
a terme la recepció.
En cas que consideri incomplertes les prescripcions
tècniques del contracte, ha de donar per escrit al contractista les instruccions necessàries i detallades a fi d’esmenar les faltes o els defectes observats, fent constar
en aquest escrit el termini que fixi per fer-ho i les observacions que consideri oportunes.
Si hi ha reclamació per part del contractista respecte
de les observacions formulades pel representant de l’òrgan de contractació, aquest l’ha d’elevar, amb el seu
informe, a l’òrgan de contractació que hagi subscrit el
contracte, el qual n’ha d’emetre resolució.
Si el contractista no reclama per escrit respecte a
les observacions del representant de l’òrgan de contractació s’entén que hi està conforme i que està obligat
a corregir o esmenar els defectes observats.
2. En els contractes de serveis s’ha de determinar
en el plec de clàusules administratives particulars la forma de constatació de la correcta execució de la prestació.
Article 204. Recepció dels treballs i serveis.
1. Una vegada acomplerts els tràmits que assenyala
l’article anterior, si es considera que la prestació objecte
del contracte compleix les condicions degudes s’ha de
procedir a la recepció i, a aquest efecte, se n’ha d’estendre l’acta corresponent.
2. Si la prestació del contractista no compleix les
condicions necessàries per procedir a la recepció, s’han
de dictar per escrit les instruccions oportunes perquè
esmeni els defectes observats i acompleixi les seves obligacions en el termini que es fixi, i no és procedent la
recepció fins que les instruccions hagin estat emplenades; aleshores se n’ha d’estendre l’acta corresponent.
3. En els contractes de serveis, en el plec de clàusules administratives particulars s’ha de determinar la
forma de recepció dels serveis.
Disposició addicional primera. Informe preceptiu de
projectes de disposicions en matèria de contractes.
Els projectes de disposicions que tramitin els departaments ministerials que tinguin com a objecte regular
matèria de contractació administrativa han de ser objecte
d’informe prèviament a la seva aprovació per la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa.
Disposició addicional segona. Còmput de terminis i
determinació de quanties.
El que disposen els articles 76 i 77 de la Llei quant
a còmput de terminis i inclusió i exclusió d’impostos
a efectes de determinació de quanties també és aplicable
a les normes d’aquest Reglament.

Article 202. Valoració de les modificacions.
Quan les modificacions suposin l’execució de treballs
no valorables per aplicació del sistema establert en el
contracte, s’ha d’observar el que disposa l’article 146.2
de la Llei.

Disposició addicional tercera. Durada dels procediments i efectes del silenci.
1. A efectes del que disposa l’article 42.2 de la Llei
de règim jurídic de les administracions públiques i del
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procediment administratiu comú es fixa en sis mesos
la durada màxima dels procediments per a la classificació
i la revisió de classificacions, declaració de prohibicions
de contractar i suspensió de classificacions.
2. Les soicituds de classificació i de revisió de classificacions es poden entendre acceptades si, transcorregut el termini assenyalat a l’apartat anterior, no s’ha dictat i notificat als interessats la resolució expressa sobre
aquestes.

sum, Medi Ambient, Economia i Ciència i Tecnologia,
designats pel president del Ple a proposta dels diferents
ministeris.
e) Dos vocals dels representants de les organitzacions empresarials designats pel president de la Comissió entre els que formin part del Ple.
f) El secretari de la Junta.

Disposició addicional quarta. Modificació de les categories de classificació d’empreses.

a) El president de la Comissió Permanent.
b) Els tres vocals a què es refereix l’apartat 1, paràgraf c).
c) Els dos vocals representants del departament del
qual procedeixi o al qual afecti l’afer o l’expedient de
què es tracti.
d) Els dos vocals representants de les organitzacions
empresarials en la Comissió Permanent.

Els valors de les categories corresponents a la classificació d’empreses per als contractes d’obres i per als
contractes de serveis, els pot modificar el ministre d’Hisenda, a proposta de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa, en funció de la conjuntura econòmica.
Disposició addicional cinquena. Composició dels
òrgans que integren la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
1. El Ple de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa està compost pels membres següents:
a) El president, que és el subsecretari d’Hisenda.
b) El vicepresident primer, que és el director general
del Patrimoni de l’Estat, i el vicepresident segon, que
és un director general del Ministeri d’Administracions
Públiques designat pel ministre.
c) Tres vocals designats pel president de la manera
següent:
1r Un representant de l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat, a proposta d’aquesta.
2n Un representant de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, a proposta d’aquesta.
3r Un representant de la Direcció General del Patrimoni de l’Estat, a proposta d’aquesta.
d) Dos vocals en representació de cada un dels
departaments ministerials, excepte el Ministeri d’Hisenda, entre els que tinguin rang de subdirector general.
e) Quatre vocals designats pel ministre d’Hisenda,
a proposta de les organitzacions empresarials representatives dels sectors afectats per la contractació administrativa.
f) El secretari de la Junta Consultiva, que ha de pertànyer al cos d’advocats de l’Estat i ha de ser nomenat
pel ministre d’Hisenda.
2. La Comissió Permanent de la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa està formada pels membres següents:
a) El president, que és el director general del Patrimoni de l’Estat, en qualitat de vicepresident primer del
Ple de la Junta.
b) El vicepresident, que és el vicepresident segon
del Ple de la Junta.
c) Els tres vocals que formen part del Ple designats
pel president del Ple en representació de la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat, de l’Advocacia
General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat
i de la Direcció General del Patrimoni de l’Estat.
d) Un vocal, dels que formin part del Ple, en representació, respectivament, de cadascun dels ministeris
de Justícia, Defensa, Foment, Educació, Cultura i Esport,
Treball i Afers Socials, Agricultura, Pesca i Alimentació,
Presidència, Administracions Públiques, Sanitat i Con-

3. Les seccions estan formades de la manera
següent:

4. La Comissió de Classificació de Contractistes
d’Obres està composta de la manera següent:
a) El president, que és el director general del Patrimoni de l’Estat, en qualitat de vicepresident primer del
Ple de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
b) Un vocal per cada un dels ministeris de Defensa,
Interior, Foment, Educació, Cultura i Esport, Treball i Afers
Socials, Agricultura, Pesca i Alimentació, Sanitat i Consum i Medi Ambient, que ha de designar cada ministeri
entre funcionaris que tenen especial preparació i competència en matèria de contractació administrativa.
c) Dos vocals designats pel Ministeri d’Hisenda
entre els que, per la mateixa designació, formen part
del Ple de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
d) Dos vocals en representació de les organitzacions
empresarials més representatives dels sectors afectats
per la contractació administrativa d’obres, designats pel
president de la Comissió.
e) El vocal secretari, que és el de la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa.
5. La Comissió de Classificació d’Empreses de Serveis està composta de la manera següent:
a) El president, que és el director general del Patrimoni de l’Estat, en qualitat de vicepresident primer de
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
b) Un vocal per cada un dels ministeris de Defensa,
Foment, Educació, Cultura i Esport, Treball i Afers Socials,
Agricultura, Pesca i Alimentació, Sanitat i Consum i Medi
Ambient, que designa cada ministeri entre funcionaris
que tenen especial preparació i competència en matèria
de contractació administrativa.
c) Dos vocals designats pel Ministeri d’Hisenda
entre els que, per la mateixa designació, formen part
del Ple de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
d) Quatre vocals en representació de les organitzacions empresarials més representatives dels sectors
afectats per la contractació administrativa, designats pel
president de la Comissió.
e) El vocal secretari, que és el de la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa.
6. El Comitè Superior de Preus de Contractes de
l’Estat està presidit pel president de la Junta o, si no,
pel vicepresident, i en formen part, com a vocals, un
representant dels ministeris de Defensa, Foment, Educació, Cultura i Esport, Treball i Afers Socials, Agricultura,
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Pesca i Alimentació, Presidència, Sanitat i Consum, Medi
Ambient, Economia i Ciència i Tecnologia, designats pels
ministres respectius; dos representants del Ministeri d’Hisenda designats pel president de la Junta; un representant de l’Institut Nacional d’Estadística designat pel director de l’Institut; dos representants de les organitzacions
empresarials del sector de la construcció designats pel
president de la Junta a proposta de les associacions
empresarials de més representació en el sector, i el secretari que ho és el de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa.
7. El nombre de vocals i la designació de ministeris
representats a la Comissió Permanent, a les comissions
de classificació i al Comitè Superior de Preus es poden
modificar per ordre del ministre d’Hisenda, particularment a fi d’adequar-los a les modificacions estructurals
dels diversos departaments ministerials.
8. Als vocals se’ls ha de designar un suplent, designat de la mateixa manera que el titular, perquè els pugui
suplir en casos d’absència, vacant, malaltia, abstenció
i recusació.
9. La Comissió Permanent, les comissions de classificació i el Comitè Superior de Preus s’han d’ajustar,
pel que fa al funcionament, als preceptes que per als
òrgans coegiats estableix la Llei de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Han d’assistir a les reunions, amb veu però sense
vot, els assessors tècnics que designi el secretari.
Disposició addicional sisena. Modificació d’annexos.
1. Els annexos a aquest Reglament poden ser modificats per ordre del ministre d’Hisenda.
2. Quan es tracti d’annexos que recullin dades o
mencions exigides en disposicions de la Comunitat Europea, les modificacions s’han d’ajustar a les que es produeixin en l’àmbit comunitari en les disposicions esmentades.

2503

Disposició addicional novena. Normes aplicables a les
entitats locals.
1. En els casos en què, de conformitat amb el que
disposen els articles 22.1. paràgraf n), i 33.2, paràgraf l),
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, l’òrgan de contractació sigui el ple, les
competències que atribueixen a aquest òrgan de contractació els articles 73.1, 74, 78, apartats 1, 2 i 3,
80.4, 87.1, 94.1, 95, 96.3, 115, apartats 1 i 2, 118,
121, 123.1, 138, 139.4, 142.2, 144.2, 155.4 i 162.2
d’aquest Reglament poden ser atribuïdes per aquest a
altres òrgans de la corporació.
2. La publicitat dels procediments de licitació de
les corporacions locals, quan no s’hagi de fer en el «Butlletí Oficial de l’Estat» d’acord amb l’article 78 de la Llei,
s’ha d’efectuar d’acord amb el que disposa l’article 123.1
del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu
781/1986, de 18 d’abril.
3. La supervisió dels projectes dels ajuntaments i
altres entitats locals d’àmbit inferior a la província, quan
no disposin d’oficines de supervisió de projectes, l’han
de fer, a petició de l’ajuntament o l’entitat, les corresponents oficines o unitats de supervisió de projectes
de les respectives diputacions provincials, consells i consells insulars o comunitats autònomes, si s’escau.
Disposició addicional desena. Procediments de contractació mitjançant la utilització de mitjans electrònics.
S’autoritza el ministre d’Hisenda perquè per ordre
ministerial estableixi les normes que regulin els procediments per fer efectiva la contractació mitjançant la
utilització de mitjans electrònics.
Disposició addicional onzena. Règim de determinats
aspectes dels contractes que se subscriguin i executin
a l’estranger.

Disposició addicional setena. Models per a la formalització dels contractes.

En els contractes que se subscriguin i executin a l’estranger, el preu s’ha d’abonar al contractista en la quantia
i la moneda que ambdues parts hagin acordat, sens perjudici del que disposa l’article 14.1 de la Llei.

S’autoritza el ministre d’Hisenda per establir, amb l’informe previ de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, els models oficials als quals s’han de subjectar
els documents per a la formalització dels contractes.

Disposició transitòria única. Aplicació transitòria de
normes i certificats de classificació.

Disposició addicional vuitena. Substitució de lletrats a
les meses de contractació de les entitats gestores
i els serveis comuns de la Seguretat Social.
1. Als efectes que preveu la disposició addicional
tretzena de la Llei, la substitució de lletrats en les meses
de contractació de les entitats gestores i els serveis
comuns de la Seguretat Social només té lloc, amb caràcter excepcional, en els casos d’impossibilitat d’assistència de membres del cos superior de lletrats de l’Administració de la Seguretat Social.
2. La designació de substituts, la fa el director general de l’Institut Nacional de la Salut o la direcció general
de la corresponent entitat gestora o el servei comú de
la Seguretat Social, a proposta del director del Servei
Jurídic de la Seguretat Social, i recau en llicenciats en
dret amb relació funcionarial o estatutària al servei de
les entitats gestores o els serveis comuns.

1. Els expedients de contractació iniciats i els contractes adjudicats abans de l’entrada en vigor d’aquest
Reglament es regeixen per la normativa anterior. A
aquests efectes, s’entén que els expedients de contractació han estat iniciats si s’ha publicat la corresponent
convocatòria de licitació del contracte.
2. Fins que caduquin per raó del termini els certificats de classificació per a contractes de serveis expedits abans de l’entrada en vigor de l’article 37 d’aquest
Reglament sobre grups i subgrups de classificació en
aquests contractes de serveis, els òrgans de contractació
han d’admetre indistintament certificats de classificació
expedits d’acord amb la normativa anterior o d’acord
amb l’article 37, tenint en compte la taula de correspondència que consta a l’annex XII.
Els plecs de clàusules administratives particulars per
a l’adjudicació de contractes en què sigui exigible el
requisit de la classificació han de fer menció expressa
de la circumstància consignada en el paràgraf anterior,
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i hi han d’especificar els grups i subgrups que correspongui exigir d’acord amb la normativa anterior i la
vigent.
Disposició final primera.
no bàsic.

Normes de caràcter bàsic i

1. Les disposicions d’aquest Reglament són normes
bàsiques dictades a l’empara de l’article 149.1.18a de
la Constitució, d’acord amb el que estableix la disposició
final tercera de la Llei i, en conseqüència, són d’aplicació
general a totes les administracions públiques compreses
a l’article 1 de la Llei esmentada, llevat dels articles
següents, una part d’aquests mateixos articles o les disposicions que s’esmenten:
L’article 4,
L’article 5,
L’article 6,
L’article 7,
L’article 8,
L’article 13.1, paràgraf e),
L’incís, de manera que queda a la seu de l’òrgan
esmentat a disposició del soicitant de l’apartat 3, de
l’article 15,
L’article 21,
L’article 22,
L’article 23,
L’article 49,
El termini de trenta dies naturals a què es refereixen
els articles 56.2, paràgraf a), i 57.1, paràgraf a).
El terme per una sola vegada de l’article 58.2,
L’article 66,
L’article 71,
L’article 72,
L’article 73,
L’article 79 i totes les referències es facin a la mesa
de contractació en altres articles,
L’article 80, apartat 1,
L’article 81, apartat 2, pel que fa al termini superior
a tres dies hàbils i a la publicitat per mitjà del tauler
d’anuncis de l’òrgan de contractació,
L’article 83,
L’article 84,
L’article 87,
L’article 88,
L’article 93, apartat 1,
L’article 97,
L’article 98,
L’article 99,
L’article 100,
L’article 105,
L’apartat 1 de l’article 106,
L’article 110,
L’article 116, en la referència que conté a la Direcció
General del Patrimoni de l’Estat.
L’article 118,
L’article 119,
L’article 120, excepte l’apartat 3,
L’article 121,
L’article 122,
L’article 123,
L’article 124,
L’article 132,
L’article 135,
L’article 136,
L’article 137,
L’article 138, apartats 4 i 5,
L’article 140, apartat 3,
L’article 141, quant al termini de quinze dies, de l’apartat 1.
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L’article 142,
L’article 143,
L’article 144,
L’article 145,
L’article 146, quant al termini de vint dies, de l’apartat 1.
L’article 147,
L’article 148,
L’article 149,
L’article 151,
L’article 154,
L’article 155, apartat 5,
L’article 158,
L’article 159,
L’article 163, quant als terminis de quaranta-cinc dies
hàbils, un mes i vint dies dels apartats 1 i 2 i l’apartat 3,
i quant a la comunicació a la Intervenció a què es refereix
el tercer paràgraf de l’apartat 2.
Els terminis a què es refereix l’article 166, llevat del
termini de dos mesos que fixa l’apartat 9 per a l’aprovació
de la certificació final de les obres executades.
L’article 168,
L’article 170,
L’article 171,
L’article 173,
L’article 174,
L’article 176,
L’article 177,
L’article 178, excepte la referència als projectes d’obres que hagin de ser executats per l’Administració, fora
dels casos dels paràgrafs d), g) i h) de l’apartat 1 de
l’article 152 de la Llei, han de recollir les determinacions
que recull l’article 124 de la mateixa Llei.
L’article 179,
L’article 186,
L’article 191,
L’article 192,
L’article 193,
L’article 194,
L’article 196,
L’article 198,
L’article 199,
La disposició addicional primera,
La disposició addicional cinquena, excepte pel que
fa a la composició del Comitè Superior de Preus de Contractes de l’Estat,
La disposició addicional setena,
La disposició addicional vuitena,
L’apartat 3 de la disposició final novena,
Els annexos X i XI.
2. Les comunitats autònomes poden elaborar els
models a què fan referència els annexos III, IV, V, VI
i VII d’aquest Reglament, que han de recollir, com a
mínim, la informació i el contingut d’aquests.
Disposició final segona. Referències a òrgans de l’Administració General de l’Estat.
Amb independència del que estableix la disposició final
segona de la Llei, les referències a òrgans de l’Administració General de l’Estat que conté aquest Reglament s’entenen fetes als que corresponguin de les altres administracions públiques, organismes i entitats compreses en
l’àmbit d’aplicació de la Llei, llevat de les que fan:
a) Al ministre d’Hisenda, els articles 53.3, 55.1.a),
115, apartats 2 i 3, i la disposició addicional sisena d’aquest Reglament.
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b) Al ministre d’Hisenda i a la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa, les disposicions addicionals
quarta i setena.
c) A la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, els articles 50, apartats 1, 2 i 4, 53, apartats 3
i 4, i la disposició addicional primera d’aquest Reglament.
d) Al Comitè Superior de Preus de Contractes de
l’Estat, la disposició addicional cinquena d’aquest Reglament.
Disposició final tercera. Modificació del Reial decret
2188/1995, de 28 de desembre.
Es fa una nova redacció de l’apartat 1, paràgraf b),
de l’article 8 del Reial decret 2188/1995, de 28 de
desembre, pel qual es desplega el règim del control intern
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exercit per la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, que queda redactat de la manera següent:
«b) Els interventors delegats, sense altres
excepcions que les esmentades a l’apartat anterior,
han d’exercir en tota la seva amplitud la fiscalització
i la intervenció dels actes relatius a despeses, drets,
pagaments i ingressos que dictin les autoritats dels
ministeris, centres, dependències o organismes
autònoms. La funció, l’ha d’exercir l’interventor
delegat la competència orgànica o territorial del
qual es correspongui amb la de l’autoritat que acordi l’acte de gestió. En el cas de concurrència al
finançament de contractes de diferents departaments ministerials a què es refereix l’article 12.5
de la Llei de contractes de les administracions públiques, la funció l’ha d’exercir l’interventor delegat
la competència orgànica o territorial del qual es
correspongui amb la de l’òrgan de contractació.»

2506

Dijous 1 novembre 2001
ANNEX I
Registres d’estats membres de la Comunitat
Europea i signataris de l’Acord sobre l’Espai
Econòmic Europeu

1. En els contractes d’obres.
a) Per a Bèlgica: «Registre du Commerce», «Handelsregister»;
b) Per a Dinamarca: «Handelsregister», «Aktieselskabesregistret» i «Erhvervsregistret»;
c) Per a Alemanya: «Handelsregister» i «Handwerks
rolle»;
d) Per a Grècia: «Registre d’Empreses Contractants»
´
´ Επιχειρησεων»
(«Mητρω´ Εργοληπτικων
(Μ.Ε.Ε.Π.) del Ministeri del Medi Ambient, de la Planificació del Territori i d’Obres
Públiques (ΥΠΕΧΩ∆Ε);
e) Per a França: «Registre du Commerce» i «Répertoire des Métiers»;
f) Per a Itàlia: «Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato»;
g) Per a Luxemburg: «Registre aux Firmes» i «Rôle de
la Chambre des Métiers»;
h) Per als Països Baixos: «Handelsregister»;
i) Per a Portugal: «Comissao de Alvarás de Empresas de
Obras Públicas e Particulares» (CAEOPP);
j) Per al Regne Unit i Irlanda: el contractista pot ser invitat a presentar un certificat del «Registrar of Companies»
o del «Registrar of Friendly Societies» o, si no és aquest el
cas, un certificat que precisi que l’interessat ha declarat sota
jurament que exerceix la professió esmentada al país on
estigui establert, en un lloc específic i sota una raó comercial determinada;
k) Per a Àustria: «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammem»;
l) Per a Finlàndia: «Kaupparekisteri», «Handelsregistret»;
m) Per a Suècia: «Aktiebolagsregistret», «Handlsregistret», «Föreningsregistret»;
n) Per a Islàndia: «Fírmaskrá»;
ñ) Per a Liechtenstein: «Handelsregister», «Gewerberegister»;
o) Per a Noruega: «Foretaksregisteret».
2. En els contractes de subministrament.
a) A Bèlgica: «Registre du Commerce», «Handelsregister»;
b) A Dinamarca: «Aktieseiskabesregistret», «Foreningsregistret» i «Handelsregistret»;
c) A Alemanya: «Handwerksrolle» i «Handelsregister»;
d) A Grècia: «Βιοτεχνικο´ η´ Βιοµηκανικο´ η´ Εµπορικο´ η´
´
Επιµελητηρο»;
e) A França: «Registre du Commerce» i «Répertoire des
Métiers»;
f) A Itàlia: «Registro della Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato» i «Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato»;
g) A Luxemburg: «Registre aux Firmes» i «Rôle de la
Chambre des Métiers»;
h) Als Països Baixos: «Handelsregister»;
i) A Portugal: «Registro Nacional das Pessoas Colectivas»;
j) Al Regne Unit i a Irlanda: es pot sol·licitar al proveïdor
que presenti un certificat del «Registrar of Companies» o del
«Registrar of Friendly Societies», que indiqui que el negoci
del proveïdor està «incorporated» o «registered» o, si no és
així, una certificació que precisi que l’interessat ha declarat
sota jurament que exerceix la professió de què es tracti al
país on estigui establert, en un lloc determinat i sota una raó
comercial determinada;
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k) A Àustria: «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammem»;
l) A Finlàndia: «Kaupparekisteri», «Handdelsregistret»;
m) A Suècia: «Aktiebolagsregistret», «Handlsregistret»,
«Föreningsregistret»;
n) A Islàndia: «Hlutafélagaskrá, samvinnufélagaskrá, firmaskrá»;
ñ) Per a Liechtenstein: «Handelsregister», «Gewerberegister»;
o) A Noruega: «Foretaksregisteret».
3. En els contractes de consultoria i assistència i en els de
serveis.
a) A Bèlgica: «Registre du Commerce», «Handelsregister»
i els «Ordres Professionnels- Beroepsorden»;
b) A Dinamarca: «Erhvervs-og Selsskabstyreisen»;
c) A Alemanya: «Handelsregister», «Handwerksrolle» i
«Vereinsregister».
d) A Grècia: es pot sol·licitar al prestador de serveis que
presenti una declaració jurada davant de notari que testifiqui l’exercici de la professió de què es tracti; en els casos previstos en la legislació nacional vigent per a la prestació dels
serveis d’estudis esmentats a l’annex I A de la Directiva
´
´ Μελετηων»,
92/50/CEE, el registre professional «Μητρωο
així
´ Γρφειων
´
´
com el «Μητρωο
Μελετων»;
e) A França: «Registre du Commerce» i «Répertoire des
Métiers»;
f) A Itàlia: «Registro della Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato», «Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato» o «Consiglio Nazionale degli Ordini
Professionalli»;
g) A Luxemburg: «Registre aux Firmes» i «Rôle de la
Chambre des Métiers»;
h) Als Països Baixos: «Handelsregister»;
i) A Portugal: «Registro Nacional das Pessoas Colectivas»;
j) Al Regne Unit i a Irlanda: es pot sol·licitar al prestador
de serveis que presenti un certificat del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, si no, un
certificat que testifiqui que l’interessat ha declarat sota jurament que exerceix la professió esmentada al país on està
establert, en un lloc específic i sota una raó comercial determinada.
k) A Àustria: «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammem»;
l) A Finlàndia: «Kaupparekisteri», «Handdelsregistret»;
m) A Suècia: «Aktiebolagsregistret», «Handlsregistret»,
«Föreningsregistret»;
n) A Islàndia: «Firmaskrá», «Hlutafélagaskrá»;
ñ) Per a Liechtenstein: «Handelsregister», «Gewerberegister»;
o) A Noruega: «Foretaksregisteret».
ANNEX II
Feines incloses en cada un dels subgrups
de classificació de contractes de serveis
Les feines incloses, a efectes de classificació, en cada un
dels subgrups que especifica l’article 37 d’aquest Reglament
són les següents:

Grup L. Serveis administratius
Subgrup 1. Serveis auxiliars per a treballs administratius
d’arxivament i similars
Les feines administratives de distribució i arxivament
de publicacions i altres documents, així com fer fotocò-
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pies, còpies de plànols, franqueig de correspondència i
d’altres.
Subgrup 2.

Serveis de gestió de cobraments

Subgrup 8.

Enquestes, presa de dades i serveis anàlegs

Treballs de camp de presa de dades per a estudis de mercat, estats d’opinió o un altre tipus d’enquestes.
Subgrup 4.

Lectura de comptadors

La lectura de comptadors, a l’efecte de determinar el consum dels serveis prestats per les administracions públiques.
Subgrup 5. Organització i promoció de congressos, fires
i exposicions
Les feines inherents a l’organització i la promoció de congressos, fires i exposicions, com ara la disposició i la distribució d’espais, els serveis d’hostesses, informació i programació d’actes.
Subgrup 6. Serveis de porteria, control d’accessos i informació al públic
Les feines de porteria, control d’accessos, tant de persones com de vehicles, així com els serveis d’informació en locals i edificis públics.

Grup N. Serveis qualificats
Subgrup 1.

Subgrup 1. Higienització, desinfecció, desinsectació i desratització
Les feines d’higienització, desinfecció, desinsectació i desratització, en edificis, locals, muntanyes i jardins, clavegueram,
xarxes d’aigua i estacions depuradores.
Subgrup 2.

Serveis de seguretat, custòdia i protecció

La feina feta per vigilants i guardes de seguretat en edificis, locals i espais públics, la custòdia de béns i la protecció
de persones, amb els mitjans adequats en cada cas.
Subgrup 3.
tat

Atenció i maneig d’instal·lacions de segure-

Les feines d’atenció i maneig d’instal·lacions i equips de
seguretat, com ara centrals d’alarmes, càmeres i monitors
de vídeo, sistemes de control de correspondència i paqueteria, detecció de metalls i sistemes de control d’accessos.
Subgrup 4.

Arts gràfiques

Les feines editorials i d’impremta, com les d’impressió, enquadernació i acabat de llibres, de composició i estereotípia,
de reproducció de material gravat i altres feines relacionades amb la impressió.
Subgrup 5.

Serveis de biblioteques, arxius i museus

Les feines d’organització, atenció i explotació de biblioteques, arxius i museus.
Subgrup 6.

Hoteleria i serveis d’àpats

Els serveis relacionats amb l’hoteleria, àpats, banquets i
còctels.
Subgrup 7.

Prevenció d’incendis forestals

Les feines de vigilància i control per a prevenció d’incendis forestals.

Activitats mèdiques i sanitàries

Les feines mèdiques i sanitàries fetes en hospitals, clíniques, sanatoris, consultoris i balnearis o en centres diferents
dels anteriors; campanyes preventives i de vacunació; rehabilitació i fisioteràpia.
Subgrup 2.

Inspecció sanitària d’instal·lacions

Els serveis d’inspecció d’escorxadors i granges, així com
la d’instal·lacions en general.
Subgrup 3.

Serveis veterinaris per a la salut

Els treballs duts a terme per veterinaris, que tinguin com
a finalitat la prevenció de malalties relacionades amb la salut humana.
Subgrup 4.

Serveis d’esterilització de material sanitari

Els treballs per a l’esterilització d’instrumental quirúrgic, aparells i instruments mèdics i tot tipus de material i roba usats
per personal sanitari, així com quiròfans i altres locals per a
finalitats sanitàries.
Subgrup 5.

Grup M. Serveis especialitzats

Serveis de protecció d’espècies

Les feines de vigilància i control per a la protecció d’espècies
animals, així com els seus tractaments sanitaris.

La gestió de cobraments de rebuts corresponents a impostos o serveis de les administracions públiques.
Subgrup 3.
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Restauració d’obres d’art

Les feines de restauració d’obres d’art, com ara quadres,
tapissos, escultures, retaules, llibres, documents, mobiliari,
joies i altres elements artístics.
Subgrup 6. Serveis de manteniment, conservació i restauració de materials cinematogràfics i audiovisuals
Les feines de repassar i visionar pel·lícules i les feines de
restauració i reproducció d’imatges i sons de pel·lícules i altre
material audiovisual.

Grup O. Serveis de conservació i manteniment
de béns immobles
S’exclouen de les activitats d’aquest grup les que siguin objecte d’un contracte d’obres, de conformitat amb el que disposen els apartats 1, lletra c), i 5 de l’article 123 de la Llei.
Subgrup 1.

Conservació i manteniment d’edificis

Feines de conservació i manteniment, com ara maçoneria, cristalleria, fusteria, pintura i revestiments amb paper, teixits o plàstics.
Subgrup 2. Conservació i manteniment de carreteres, pistes, autopistes, autovies, calçades i vies fèrries
Feines de conservació i manteniment de ferms, vies fèrries, senyalització i abalisament viari, tancaments i barreres
acústiques, voreres, arquetes i conductes, cunetes, mitjanes
i terraplens, així com d’estructures de ponts i túnels.
Subgrup 3. Conservació i manteniment de xarxes d’aigua
i clavegueram
Feines de conservació i manteniment de canalitzacions d’aigües, de sèquies, desguassos, drenatges, clavegueres, emissaris marítims, dipòsits, cisternes i galeries subterrànies.
Subgrup 4. Manteniment integral d’estacions depuradores
Feines de conservació i manteniment d’estacions depuradores, inclosa la maquinària i les instal·lacions.
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Subgrup 5.
urbà

Conservació i manteniment de mobiliari

Feines de conservació i manteniment de bancs, taules, papereres i qualsevol tipus d’element o construcció que tingui
caràcter de mobiliari urbà.
Subgrup 6.
jardins

Conservació i manteniment de muntanyes i

Feines de conservació i manteniment de muntanyes, jardins, parcs i altres zones verdes, que incloguin poda, reposició, estassada, reg, adobada, tractaments fitosanitaris i
altres tasques agrícoles i forestals.
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Subgrup 7. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions d’aparells elevadors i de translació horitzontal
Feines de manteniment i reparació d’ascensors, muntacàrregues, escales mecàniques, cintes i cadenes transportadores, elevadors mecànics i pneumàtics, tubs pneumàtics i mecanismes distribuïdors.

Grup Q. Serveis de manteniment i reparació
de maquinària
Subgrup 1.

Manteniment i reparació de maquinària

Subgrup 7. Conservació i manteniment de monuments
i edificis singulars

Feines de manteniment i reparació de tot tipus de maquinària
emprada en processos industrials, en la construcció, en
l’agricultura, en la mineria i en la silvicultura, així com les
màquines, les eines i l’utillatge.

Feines tendents a evitar-ne o aturar-ne el deteriorament,
així com la reposició dels elements necessaris.

Subgrup 2. Manteniment i reparació de vehicles automotors, inclosos vaixells i aeronaus

Grup P. Serveis de manteniment i reparació
d’equips i instal·lacions

Feines de manteniment i reparació de tot tipus de mitjans
de transport, com ara automòbils, autocars, camions, furgonetes, motocicletes, bicicletes, embarcacions, aeronaus, locomotores de ferrocarril i tramvia i altre material rodador

Subgrup 1. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions elèctriques i electròniques
Feines de manteniment i reparació d’instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió, com ara xarxes en edificis, enllumenat públic, xarxes interurbanes, abalisament de ports i
aeroports, centrals elèctriques, centres de transformació i
distribució, com també dels components electrònics d’aquestes instal·lacions; tasques de manteniment i reparació de
motors, generadors i transformadors elèctrics, d’equipaments
electrònics de senyalització, de mesura i control, de rellotges i de termòmetres electrònics.
Subgrup 2. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions de fontaneria, conduccions d’aigua i gas
Feines de manteniment i reparació d’equips i instal·lacions
de fontaneria que comprenguin aixetes, vàlvules, bombes,
compressors, conduccions domèstiques d’aigua i gas i dels
comptadors corresponents.
Subgrup 3. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions de calefacció i aire condicionat
Feines de manteniment i reparació d’instal·lacions i equips
de tipus centralitzat de fred, calor i condicionament d’aire, incloent-hi els sistemes respectius de conducció i calderes per
a calefacció, així com els de tipus individualitzat.
Subgrup 4. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions d’electromedicina
Feines de manteniment i reparació de material i aparells
mèdics, quirúrgics, terapèutics i òptics, de tipus elèctric i electrònic.
Subgrup 5. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions de seguretat i contra incendis
Feines de manteniment i reparació d’equips de control d’accessos, de control d’intrusió i presència, de detecció d’elements metàl·lics, de control de correspondència i paqueteria i les de detecció i extinció d’incendis, així com les
instal·lacions d’alarma de tot tipus.
Subgrup 6. Manteniment i reparació d’equips i maquinària
d’oficina
Feines de manteniment i reparació d’equips i maquinària
d’oficina, així com la seva adaptació a prestacions de nova
necessitat.

Subgrup 3. Desmuntatge d’armament i destrucció de munició
Feines de desmuntatge d’armament, així com la destrucció i inutilització de munició i material explosiu.
Subgrup 4.

Desballestaments

Feines de desballestament de vaixells, vehicles, aeronaus,
equips i maquinària.

Grup R. Serveis de transports
Subgrup 1. Transport en general
Servei de transport, per qualsevol mitjà, de persones i mercaderies, com també els serveis de mudances.
Subgrup 2. Trasllat de malalts per qualsevol mitjà de transport
Servei de trasllat de malalts mitjançant ambulàncies o qualsevol altre tipus de transport terrestre, marítim o aeri, habilitat convenientment a aquest efecte.
Subgrup 3.

Transport i custòdia de fons

Servei de transport de fons mitjançant vehicles habilitats
convenientment i dotats de vigilants i guardes de seguretat.
Subgrup 4.

Transport d’obres d’art

Servei de transport d’obres d’art, com ara pintures, escultures i altres d’anàlogues.
Subgrup 5. Recollida i transport de tota mena de residus
Servei de recollida i transport d’escombraries, vidre, paper,
metalls, draps i, en general, tota mena de residus urbans i
industrials dipositats en contenidors o en espais habilitats a
aquest efecte, sempre que no siguin objecte d’un contracte de gestió de servei públic.
Subgrup 6. Serveis aeris de fumigació, control, vigilància aèria i extinció d’incendis
Feines dutes a terme amb aeronaus, per a tractaments fitosanitaris mitjançant fumigació d’explotacions agràries i forestals, així com tasques de control i vigilància aèria de grans
extensions, per detectar l’aparició de focus d’incendi i procedir a extingir-los.
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Serveis de grua

Serveis duts a terme amb vehicles grua per retirar de les
vies públiques contenidors, vehicles o qualsevol element que
dificulti la circulació, així com els que serveixin d’auxili per
a tasques de poda d’arbres, col·locació i retirada d’elements
ornamentals i publicitaris, entre altres.
Subgrup 8.

Remolc de vaixells

Servei relatiu al remolc i a la recuperació de tota classe
d’embarcacions, com també el salvament de les seves tripulacions i passatgers.
Subgrup 9. Serveis de missatgeria, correspondència i distribució
Servei de missatgeria, de repartiment i manipulació de correspondència, així com els de distribució de paqueteria, publicacions i material d’arts gràfiques.

Grup S. Serveis de tractaments de residus
i rebuigs
Subgrup 1.
urbans

Tractament i incineració de residus i rebuigs

Les feines de tractament i reconversió d’escombraries, vidre, paper i altres residus i rebuigs urbans, així com l’eliminació, si s’escau, per incineració o qualsevol altre mètode.
Subgrup 2.

Tractament de llots

Les feines d’assecatge i tractament de llots de qualsevol
procedència i la seva reconversió per emprar-los com a adob
o altres finalitats.
Subgrup 3.

Tractament de residus radioactius i àcids

Les feines de tractament i eliminació de piles, bateries, acumuladors, tant d’ús domèstic com industrial i, en general, de
qualsevol tipus de residus radioactius i àcids.
Subgrup 4. Tractament de residus de centres sanitaris i
clíniques veterinàries
Les feines de tractament, incineració i eliminació de residus humans i d’animals procedents d’operacions quirúrgiques,
extraccions i altres actuacions mèdiques i veterinàries, en centres sanitaris i clíniques veterinàries, així com els productes
farmacèutics d’un sol ús i altre material usat no reutilitzable,
com ara cotó, gases, compreses, xeringues, agulles, envasos,
vestuari i roba de llit.
Subgrup 5.

Tractament de residus oliosos

Les feines de tractament i eliminació de residus oliosos procedents d’instal·lacions industrials i agroalimentàries, de motors de vehicles i d’abocaments de tota
classe.

Grup T. Serveis de contingut
Subgrup 1.

Serveis de publicitat

Els serveis de publicitat, mitjançant anuncis, cartells, fullets,
pel·lícules publicitàries, entre altres, a través de premsa, ràdio,
televisió, publicitat aèria o altres mitjans.
Subgrup 2.

Serveis de ràdio i televisió

Els serveis de ràdio i televisió, compresa la realització de
programes informatius, culturals, recreatius i esportius per
ser emesos a través dels mitjans esmentats, excloent-ne la
publicitat.
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Subgrup 3. Agències de notícies
Tasques de recerca, recopilació, comprovació i anàlisi de
notícies i la seva distribució.
Subgrup 4. Realització de material audiovisual
Feines de producció de pel·lícules, vídeos, discos, cassets,
fotos, diapositives i altres productes audiovisuals.
Subgrup 5. Serveis de traductors i intèrprets
Els serveis de traducció i els d’interpretació simultània d’idiomes per a reunions i conferències.

Grup U. Serveis generals
Subgrup 1. Serveis de neteja en general
Les feines de neteja d’edificis, locals, carrers, vials, pistes,
muntanyes, jardins, platges i clavegueres, sempre que no siguin objecte d’un contracte de gestió de servei públic.
Subgrup 2. Bugaderia i tint
Els serveis de bugaderia i tint de tota mena de vestuari i
roba, com també la neteja de cortines, catifes i tapissos.
Subgrup 3. Emmagatzematge
Els serveis de dipòsit i emmagatzematge de mercaderies,
vehicles, mobles, documents, pel·lícules i altres estris; magatzems especials, com ara sitges i altres magatzems de gra, magatzems frigorífics i magatzems i dipòsit de líquids.
Subgrup 4. Agències de viatges
Els serveis de gestió i mediació per al transport i l’allotjament i l’organització de serveis turístics.
Subgrup 5. Llars d’infants
Els serveis de cura i custòdia d’infants en estances i locals
apropiats.
Subgrup 6. Recollida de carros portaequipatges en estacions i aeroports
Les feines de recollida de carros portaequipatges en estacions i aeroports.
Subgrup 7. Altres serveis no determinats
Aquest subgrup no té un contingut indeterminat, sinó que
acull les feines o les activitats no assignades a un subgrup
concret, però que són objecte d’un contracte de serveis.

Grup V. Serveis de tecnologies de la informació
i les comunicacions
Subgrup 1. Serveis de captació d’informació per mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics
Les feines de mecanografia i enregistrament o captació de
dades per mitjans electrònics i digitalització o conversió de
formats de documents mitjançant l’ús de les tecnologies de
la informació i les comunicacions.
Subgrup 2. Serveis de desenvolupament i manteniment
de programes d’ordinador
Les feines de planificació, anàlisi, disseny, construcció, proves i manteniment de sistemes d’informació (programes i aplicacions informàtiques).
Subgrup 3. Serveis de manteniment i reparació d’equips
i instal·lacions informàtics i de telecomunicacions
Feines de manteniment preventiu, correctiu o perfectiu i de
reparació d’equips i sistemes físics i lògics per al tractament
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de la informació, així com dels equips emissors i receptors
de la informació i els sistemes i mitjans de transmissió corresponents.
Subgrup 4. Serveis de telecomunicacions
Serveis de comunicació de veu i/o dades, lloguer de circuits per a la transmissió de veu i/o dades, la provisió dels
mitjans tècnics i humans necessaris perquè els usuaris finals
de les xarxes de telecomunicacions accedeixin a Internet i
hi tinguin presència i altres serveis de valor afegit sobre xarxes
de telecomunicacions.
Subgrup 5. Serveis d’explotació i control de sistemes informàtics i infraestructures telemàtiques
Feines associades a la posada en funcionament, el seguiment, la gestió i el control d’equips i sistemes informàtics i de les infraestructures telemàtiques, necessàries per
a l’explotació adequada de programes i aplicacions informàtiques.
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Subgrup 6. Serveis de certificació electrònica
Activitats relatives a la generació, l’expedició i la gestió de
certificats electrònics i altres serveis relacionats, com ara els
serveis d’autoritat de registre i de datació electrònica, per a
signatura electrònica, autenticació electrònica, confidencialitat
i no rebuig.
Subgrup 7. Serveis d’avaluació i certificació tecnològica
Feines tècniques per dissenyar, construir i executar les proves
que permetin avaluar un producte o sistema, respecte d’uns
criteris i mètodes d’avaluació, per determinar-ne el comportament davant de les característiques i les funcionalitats que
li són atribuïdes i certificar els resultats obtinguts.
Subgrup 8. Altres serveis informàtics o de telecomunicacions
Aquest subgrup no té un contingut indeterminat, sinó que
acull les feines o les activitats no assignades a un subgrup
concret, però que són objecte d’un contracte de serveis.
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ANNEX III
Model de garantia mitjançant valors anotats (amb inscripció)
El senyor (nom i cognoms), en representació de, NIF, amb domicili a efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la
plaça / a l’avinguda, codi postal, localitat,
PIGNORA a favor de: (òrgan administratiu, organisme autònom o entitat de dret públic) els valors següents representats
mitjançant anotacions en compte, dels quals és titular el pignorant i que s’identifiquen de la manera següent:

Nombre
valors

Emissió (entitat
emissora), classe
de valor i data
d’emissió

Codi
valor

Referència
del Registre

Valor nominal
unitari

Valor de
realització dels
valors en la data
d’inscripció

En virtut del que disposa (norma/es i article/s que imposa/en la constitució d’aquesta garantia), per respondre de les obligacions següents: (detalleu l’objecte del contracte o l'obligació assumida pel garantit), contretes per (contractista o persona física o jurídica garantida), NIF, amb domicili a efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la plaça / a l’avinguda, codi
postal, localitat, per la quantitat de: (en lletres i xifres).
Aquest contracte s’atorga de conformitat i amb plena subjecció al que disposen la legislació de contractes de les administracions públiques, les seves normes de desplegament i la normativa reguladora de la Caixa General de Dipòsits.

(Nom o raó social del pignorant) (signatura/es).
Amb la meva intervenció, el notari, (signatura)

El senyor ..., amb DNI ..., en representació de ... (entitat adherida encarregada del registre comptable), certifica la inscripció de la penyora,
(data)
(signatura)
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ANNEX IV
Model de garantia mitjançant pignoració de participacions de fons d’inversió
El senyor (nom i cognoms), en representació de, NIF, amb domicili a efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la
plaça / a l’avinguda, codi postal, localitat,
PIGNORA a favor de: (òrgan administratiu, organisme autònom o entitat de dret públic) les participacions següents, de les
quals és titular el pignorant i que s’identifiquen de la manera següent:

Número
de participació

Identificació
del fons d’inversió,
nom i número
de registre
administratiu
de la CNMV

Entitat
gestora

Entitat
dipositària

Valor
de liquidació
en la data
d’inscripció

Valor
total

En virtut del que disposa (norma/es i article/s que imposa/en la constitució d’aquesta garantia), per respondre de les obligacions següents: (detalleu l’objecte del contracte o l'obligació assumida pel garantit), contretes per (contractista o persona física o jurídica garantida), NIF, amb domicili a efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la plaça / a l’avinguda, codi
postal, localitat, per la quantitat de: (en lletres i xifres).
Aquest contracte s’atorga de conformitat i amb plena subjecció al que disposen la legislació de contractes de les administracions públiques, les seves normes de desplegament i la normativa reguladora de la Caixa General de Dipòsits.
L’entitat gestora del fons es compromet a mantenir la penyora sobre les participacions assenyalades, i a no reembossar
al partícip, en cap cas, el valor de les participacions mentre subsisteixi la penyora, així com a procedir a reembossar les participacions a favor de la Caixa General de Dipòsits o un òrgan equivalent de les administracions públiques restants al primer
requeriment d’aquests.

(Nom o raó social del pignorant) (signatura/es).
Amb la meva intervenció, el notari, (signatura)

El senyor..., amb DNI..., en representació de (entitat gestora del fons), certifica la constitució de la penyora sobre les participacions indicades.
(data)
(signatura)
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ANNEX V
Model d’aval
L’entitat (raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca), NIF, amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) al carrer / a la plaça/ a l’avinguda, codi postal, localitat, i en nom seu (nom i cognoms dels apoderats), amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, tal com resulta de la validació de poders que es ressenya a la part inferior d’aquest
document, AVALA: (nom i cognoms o raó social de l’avalat), NIF, en virtut del que disposa: (norma/es i article/s que imposa/en
la constitució d’aquesta garantia) per respondre de les obligacions següents: (detalleu l’objecte del contracte o l'obligació assumida pel garantit), davant de (òrgan administratiu, organisme autònom o ens públic), per un import de: (en lletres i xifres).
L’entitat avaladora declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que preveu l’article 56.2 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques. Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat principal,
amb renúncia expressa al benefici d’excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment de la Caixa General de
Dipòsits o un òrgan equivalent de les administracions públiques restants, amb subjecció als termes que preveuen la legislació de contractes de les administracions públiques, les seves normes de desplegament i la normativa reguladora de la Caixa General de Dipòsits.
Aquest aval és vigent fins que (indicació de l’òrgan de contractació) o qui en nom seu sigui habilitat legalment per fer-ho
n’autoritzi la cancel·lació o la devolució d’acord amb el que estableixen la Llei de contractes de les administracions públiques
i la legislació complementària.

(Lloc i data)
(raó social de l’entitat)
(signatura dels apoderats)

VALIDACIÓ DE PODERS PER L’ASSESSORIA JURÍDICA DE LA CGD
O ADVOCACIA DE L’ESTAT
Província

Data

Número o codi
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ANNEX VI
Model de certificat d’assegurança de caució
Certificat número (1) (d’ara endavant, assegurador), amb domicili a, carrer, i NIF, degudament representat pel senyor (2)
amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, tal com resulta de la validació de poders que es ressenya a la part inferior d’aquest document,
ASSEGURA (3), NIF, en concepte d’acceptant de l’assegurança, davant de (4), d’ara endavant assegurat, fins a l’import
de (euros i pessetes) (5), en els termes i amb les condicions que estableixen la Llei de contractes de les administracions públiques,
la normativa de desplegament i el plec de clàusules administratives particulars per la qual es regeix el contracte (6), en concepte de garantia (7), per respondre de les obligacions, penalitats i altres despeses que puguin derivar de conformitat amb
les normes i altres condicions administratives esmentades davant l’assegurat.
L’assegurat declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que exigeix l’article 57.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no dóna dret a l’assegurador a resoldre el contracte,
ni aquest queda extingit, ni la cobertura de l’assegurador suspesa ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia.
L’assegurador no pot oposar a l’assegurat les excepcions que li puguin correspondre contra el prenedor de l’assegurança.
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de la Caixa General de Dipòsits o
un òrgan equivalent de les administracions públiques restants, en els termes que estableixen la Llei de contractes de les
administracions públiques i les normes de desplegament.
Aquesta assegurança de caució és vigent fins que (4), o qui en nom seu sigui habilitat legalment per fer-ho, n’autoritzi la
cancel·lació o la devolució, d’acord amb el que estableixen la Llei de contractes de les administracions públiques i la legislació complementària.

Lloc i data.
Signatura:
Assegurador

VALIDACIÓ DE PODERS PER L’ASSESSORIA JURÍDICA DE LA CGD
O ADVOCACIA DE L’ESTAT
Província

Data

Número o codi

Instruccions per emplenar el model.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

S’hi ha d’expressar la raó social completa de l’entitat asseguradora.
Nom i cognoms de l’apoderat o apoderats.
Nom de la persona assegurada.
Òrgan de contractació.
Import, en lletra, pel qual es constitueix l’assegurança.
Identifiqueu-hi individualment de manera suficient (naturalesa, classe, etc.) el contracte en virtut del qual es presta la caució.
Expresseu-hi la modalitat d’assegurança de què es tracta: provisional, definitiva, etc.
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ANNEX VII

Models d’anuncis de licitació i adjudicació
dels contractes per ser publicats
en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
A.

Model d’anunci previ de licitació de contractes

1. Entitat adjudicadora i dades per a l’obtenció d’informació.
a) Organisme:
b) Domicili:
c) Localitat i codi postal:
d) Telèfon:
e) Telefax:
2. Objecte dels contractes i data prevista d’inici dels procediments d’adjudicació. Descripció genèrica de l’objecte i
data prevista.
3.

Altres informacions.

4. Data de tramesa de l’anunci al «Diari Oficial de les Comunitats Europees», si s’escau.
B.

Model d’anunci per a la licitació dels contractes
d’obres

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme:
b) Dependència que tramita l’expedient:
c) Número d’expedient:
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte:
b) Divisió per lots i número:
c) Lloc d’execució:
d) Termini d’execució (mesos):
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació:
b) Procediment:
c) Forma:
4. Pressupost base de licitació. Import total: ................
(euros).
5.

Garantia provisional.

6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat:
b) Domicili:
c) Localitat i codi postal:
d) Telèfon:
e) Telefax:
f) Data límit d’obtenció de documents i informació:
7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació, si s’escau: (grups, subgrups i categoria)
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i
professional:
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació:
b) Documentació que cal presentar:
c) Lloc de presentació:
1. Entitat:
2. Domicili:
3. Localitat i codi postal:
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta (concurs):
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e) Admissió de variants (concurs):
f) Si s’escau, nombre previst (o nombre màxim i mínim)
d’empreses a les quals es pretén invitar a presentar ofertes
(procediment restringit):
9. Obertura de les ofertes.
a) Entitat:
b) Domicili:
c) Localitat:
d) Data:
e) Hora:
10.

Altres informacions.

11.

Despeses d’anuncis.

12. Data de tramesa de l’anunci al «Diari Oficial de les
Comunitats Europees» (si s’escau).
13. Si s’escau, portal informàtic o pàgina web on constin les informacions relatives a la convocatòria o el lloc on es
poden obtenir els plecs.
C.

Model d’anunci per a la licitació dels contractes
de gestió de serveis públics

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme:
b) Dependència que tramita l’expedient:
c) Número d’expedient:
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte:
b) Lloc d’execució:
c) Termini d’execució:
d) Indicació de si l’execució del contracte comprèn l’execució d’obres:
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació:
b) Procediment:
c) Forma:
4. Pressupost base de licitació o cànon d’explotació. Import total: ..................... (euros).
5.

Garantia provisional.

6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat:
b) Domicili:
c) Localitat i codi postal:
d) Telèfon:
e) Telefax:
f) Data límit d’obtenció de documents i informació:
7. Requisits específics del contractista. Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional.
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació:
b) Documentació que integra les ofertes:
c) Lloc de presentació:
1. Entitat:
2. Domicili:
3. Localitat i codi postal:
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta (concurs):
e) Si s’escau, nombre previst (o nombre màxim i mínim)
d’empreses a les quals es pretén invitar a presentar ofertes
(procediment restringit):
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9. Obertura de les ofertes.
a) Entitat:
b) Domicili:
c) Localitat:
d) Data:
e) Hora:
10.

Altres informacions.

11.

Despeses d’anuncis.

10.

Altres informacions.

11.

Despeses d’anuncis.

12. Data de tramesa de l’anunci al «Diari Oficial de les
Comunitats Europees» (si s’escau).
13. Si s’escau, portal informàtic o pàgina web on constin les informacions relatives a la convocatòria o el lloc on es
poden obtenir els plecs.

12. Si s’escau, portal informàtic o pàgina web on constin les informacions relatives a la convocatòria o el lloc on es
poden obtenir els plecs.
D.

Model d’anunci per a la licitació dels contractes
de subministrament

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme:
b) Dependència que tramita l’expedient:
c) Número d’expedient:
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte:
b) Nombre d’unitats que s’han de lliurar:
c) Divisió per lots i número:
d) Lloc de lliurament:
e) Termini de lliurament:
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació:
b) Procediment:
c) Forma:
4. Pressupost base de licitació. Import total: ..................
(euros).
5.

Garantia provisional.

6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat:
b) Domicili:
c) Localitat i codi postal:
d) Telèfon:
e) Telefax:
f) Data límit d’obtenció de documents i informació:
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E. Model d’anunci per a la licitació
dels contractes de consultoria i assistència
i dels contractes de serveis
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme:
b) Dependència que tramita l’expedient:
c) Número d’expedient:
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte:
b) Divisió per lots i número:
c) Lloc d’execució:
d) Termini d’execució o data límit de lliurament (mesos):
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació:
b) Procediment:
c) Forma:
4. Pressupost base de licitació. Import total: ..................
(euros).
5.

Garantia provisional.

6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat:
b) Domicili:
c) Localitat i codi postal:
d) Telèfon:
e) Telefax:
f) Data límit d’obtenció de documents i informació:

7. Requisits específics del contractista. Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional.

7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació, si s’escau: (grups, subgrups i categoria)
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i
professional:

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació:
b) Documentació que cal presentar:
c) Lloc de presentació:
1. Entitat:
2. Domicili:
3. Localitat i codi postal:
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta (concurs):
e) Admissió de variants:
f) Si s’escau, nombre previst (o nombre màxim i mínim)
d’empreses a les quals es pretén invitar a presentar ofertes
(procediment restringit):

8. Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació:
b) Documentació que cal presentar:
c) Lloc de presentació:
1. Entitat:
2. Domicili:
3. Localitat i codi postal:
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta (concurs):
e) Admissió de variants (concurs):
f) Si s’escau, nombre previst (o nombre màxim i mínim)
d’empreses a les quals es pretén invitar a presentar ofertes
(procediment restringit):

9. Obertura de les ofertes.
a) Entitat:
b) Domicili:
c) Localitat:
d) Data:
e) Hora:

9. Obertura de les ofertes.
a) Entitat:
b) Domicili:
c) Localitat:
d) Data:
e) Hora:
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10.

Altres informacions.

11.

Despeses d’anuncis.
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12. Data de tramesa de l’anunci al «Diari Oficial de les
Comunitats Europees» (si s’escau).
13. Si s’escau, portal informàtic o pàgina web on constin les informacions relatives a la convocatòria o on es poden obtenir els plecs.
F.

Model d’anunci per a la licitació dels contractes
administratius especials

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme:
b) Dependència que tramita l’expedient:
c) Número d’expedient:
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte:
b) Divisió per lots i número:
c) Lloc d’execució:
d) Termini d’execució:
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació:
b) Procediment:
c) Forma:
4. Pressupost base de licitació. Import total: ..................
(euros).
5.

Garantia provisional.

6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat:
b) Domicili:
c) Localitat i codi postal:
d) Telèfon:
e) Telefax:
f ) Data límit d’obtenció de documents i informació:
7. Requisits específics del contractista.
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
8. Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació:
b) Documentació que cal presentar:
c) Lloc de presentació:
1. Entitat:
2. Domicili:
3. Localitat i codi postal:
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta (concurs):
e) Admissió de variants (concurs):
9. Obertura de les ofertes.
a) Entitat:
b) Domicili:
c) Localitat:
d) Data:
e) Hora:
10.

Altres informacions.

11.
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Despeses d’anuncis.

12. Si s’escau, portal informàtic o pàgina web on constin les informacions relatives a la convocatòria o el lloc on es
poden obtenir els plecs.
G. Model d’anunci d’adjudicació de contractes
d’obres, de subministrament, de consultoria
i assistència, de serveis i dels contractes
administratius especials
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme:
b) Dependència que tramita l’expedient:
c) Número d’expedient:
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte:
b) Descripció de l’objecte:
c) Lot:
d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de
licitació:
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació:
b) Procediment:
c) Forma:
4. Pressupost base de licitació o cànon d’explotació. Import total: ................... (euros).
5. Adjudicació.
a) Data:
b) Contractista:
c) Nacionalitat:
d) Import d’adjudicació:
H.

Model d’anunci d’adjudicació de contractes
de gestió de serveis públics

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme:
b) Dependència que tramita l’expedient:
c) Número d’expedient:
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte:
b) Data de publicació:
c) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de
licitació:
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació:
b) Procediment:
c) Forma:
4. Pressupost base de licitació o cànon d’explotació. Import total: ................... (euros).
5. Adjudicació.
a) Data:
b) Contractista:
c) Nacionalitat:
d) Import o cànon d’adjudicació:
e) Termini d’adjudicació:
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ANNEX VIII

Models d’anuncis de licitació i adjudicació
dels contractes per ser publicats
en el «Diari Oficial de les Comunitats Europees»
(Els formularis que s’inclouen a continuació es poden descarregar a l’adreça d’Internet:
http://simap.eu.int / Mapa del lloc / Formularis actualitzats que
s’han de fer servir per a la notificació.)

Suplement núm. 16

1. Anunci d’informació prèvia aplicable als contractes
d’obres, de subministrament, de consultoria i assistència i de
serveis (Directiva del Consell 93/37/CEE, de 14 de juny, sobre
coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes
d’obres; Directiva del Consell 93/36/CEE, de 14 de juny, sobre
coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes
de subministrament, i Directiva del Consell 92/50/CEE, de
18 de juny, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació
dels contractes de serveis, modificades per la Directiva del
Consell i del Parlament 97/52/CE, de 13 d’octubre de 1997,
i per la Directiva 2001/13/CE de la Comissió, de 13 de setembre de 2001).
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UNIÓ EUROPEA
publicació en el suplement al Diari Oficial de les Comunitats Europees
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670, (+352) 49 00 03
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Notificació electrònica: http://simap.eu.int

ANUNCI D’INFORMACIÓ PRÈVIA
Obres

Reservat a l’Oficina de Publicacions

Subministraments

Data de recepció de l’anunci

Serveis

Referència

Queda cobert el contracte per l’Acord sobre contractació pública (ACP)?

NO

SÍ

APARTAT I: PODER ADJUDICADOR
I.1) DENOMINACIÓ OFICIAL I ADREÇA DE L’ENTITAT ADJUDICADORA
Organisme

A l’atenció de

Adreça

Codi postal

Localitat

País

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Adreça Internet (URL)

I.2) ADREÇA ON ES POT OBTENIR INFORMACIÓ ADDICIONAL
La indicada a I.1

Si és diferent, vegeu l’annex A

I.3) TIPUS DE PODER ADJUDICADOR*
Administració central
Administració regional/local

Institucions de la Unió Europea
Organisme de dret públic

Altres
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APARTAT II: OBJECTE DEL CONTRACTE

OBRES

II.1) DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE PER PART DEL PODER ADJUDICADOR* ....................................................................

II.2) LLOC D’EXECUCIÓ

Codi NUTS*
II.3) NOMENCLATURA
II.3.1) Classificació CPV (Vocabulari comú de la contractació pública)*
Nomenclatura principal
Objecte
principal
Objectes
addicionals

Nomenclatura complementària (si escau)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) Altra nomenclatura pertinent (NACE):
II.4) NATURALESA I EXTENSIÓ DE L’OBRA

II.5) COST ESTIMAT SENSE IVA DE L’OBRA (si es coneix):
Entre

i

divisa

II.6) DATES ESTIMADES D’INICI (si es coneixen)
De començament del procediment
De començament de l’obra

/
/

/
/

(dd/mm/aaaa)
(dd/mm/aaaa)

II.7) DATA PREVISTA D’ACABAMENT (si es coneix)

/

/

(dd/mm/aaaa)

II.8) PRINCIPALS CONDICIONS DE FINANÇAMENT I DE PAGAMENT (si es coneixen)

II.9) ALTRA INFORMACIÓ (si escau)

(Per proporcionar més informació sobre els lots feu servir tots els exemplars que necessiteu de l’annex B)
II.1) DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE PER PART DEL PODER ADJUDICADOR*.....................................................................................

II.2) LLOC D’EXECUCIÓ
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Codi NUTS*
II.3) NOMENCLATURA
II.3.1) Classificació CPV (Vocabulari comú de la contractació pública)*
Nomenclatura principal
Objecte
principal
Objectes
addicionals

Nomenclatura complementària (si escau)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) Altra nomenclatura pertinent (NACE):
II.4) NATURALESA I EXTENSIÓ DE L’OBRA

II.5) COST ESTIMAT SENSE IVA DE L’OBRA (si es coneix):
Entre

i

divisa

II.6) DATES ESTIMADES D’INICI (si es coneixen)
De començament del procediment
De començament de l’obra

/
/

/
/

(dd/mm/aaaa)
(dd/mm/aaaa)

II.7) DATA PREVISTA D’ACABAMENT (si es coneix)

/

/

(dd/mm/aaaa)

II.8) PRINCIPALS CONDICIONS DE FINANÇAMENT I DE PAGAMENT (si es coneixen)

II.9) ALTRA INFORMACIÓ (si escau)

(Per proporcionar més informació sobre els lots feu servir tots els exemplars que necessiteu de l’annex B)
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APARTAT II: OBJECTE DEL CONTRACTE

SUMINISTRAMENTS
SERVEIS

II.1) DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE PER PART DE L’ENTITAT ADJUDICADORA* ................................................................

II.2) NOMENCLATURA
II.2.1) Classificació CPV (Vocabulari comú de la contractació pública)*
Objecte
principal
Objectes
addicionals

Nomenclatura principal
.
.
.

Nomenclatura complementària (si escau)

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.2.2) Altra nomenclatura pertinent (CPA/CPC):
II.2.3) Categoria del servei
II.3) NATURALESA I QUANTITAT DE BÉNS O SERVEIS PER A CADA UNA DE LES CATEGORIES DE SERVEIS

II.4) INICI ESTIMAT DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ (si es coneix)
(dd/mm/aaaa)
/
/
II.5) INFORMACIÓ ADDICIONAL (si escau)

(Per proporcionar més informació sobre els lots feu servir tots els exemplars que necessiteu de l’annex B)
II.1) DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE PER PART DE L’ENTITAT ADJUDICADORA*...........................................................................

II.2) NOMENCLATURA
II.2.1) Classificació CPV (Vocabulari comú de la contractació pública)*
Nomenclatura principal
Objecte
principal
Objectes
addicionals

Nomenclatura complementària (si escau)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.2.2) Altra nomenclatura pertinent (CPA/CPC):
II.2.3) Categoria del servei
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II.3) NATURALESA I QUANTITAT DE BÉNS O SERVEIS PER A CADA UNA DE LES CATEGORIES DE SERVEIS

II.4) INICI ESTIMAT DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ (si es coneix)
/
(dd/mm/aaaa)
/
II.5) INFORMACIÓ ADDICIONAL (si escau)

(Per proporcionar més informació sobre els lots feu servir tots els exemplars que necessiteu de l’annex B)

....................................................................(Si cal, feu servir còpies d’aquest full)...........................................................
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APARTAT IV: INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA
IV.1) NÚMERO DE REFERÈNCIA QUE EL PODER ADJUDICADOR ATRIBUEIX A L’EXPEDIENT*

APARTAT VI: INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
VI.1) ES TRACTA D’UN ANUNCI NO OBLIGATORI?
NO

SÍ

VI.2) ES RELACIONA EL CONTRACTE AMB UN PROJECTE O UN PROGRAMA FINANÇAT PER FONS DE LA UE?*
NO
SÍ
En cas afirmatiu, indiqueu el projecte o el programa, així com qualsevol referència útil

VI.3) DATA DE TRAMESA DE L’ANUNCI:

/

/

(dd/mm/aaaa)
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ANNEX A
1.2) ADREÇA ON ES POT OBTENIR INFORMACIÓ ADDICIONAL
Organisme

A l’atenció de

Adreça

Codi postal

Localitat

País

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Adreça Internet (URL)
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ANNEX B
ANUNCI D’INFORMACIÓ PRÈVIA. INFORMACIÓ SOBRE LOTS
LOT núm.
..............................................................................................................................................
1) Nomenclatura
1.1) Classificació CPV (Vocabulari comú de la contractació pública)*
Objecte
principal
Objectes
addicionals

Nomenclatura principal
.
.
.

Nomenclatura complementària (si escau)

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Altra nomenclatura pertinent (NACE/CPA/CPC):
2) Naturalesa i abast de l’obra

3) Cost estimat (sense IVA):

divisa

4) Dates previstes (si es coneixen)

/
/

(dd/mm/aaaa)

D’inici de l’execució/lliurament

/
/

5) Data d’acabament (si es coneix)

/

/

(dd/mm/aaaa)

D’inici del procediment

(dd/mm/aaaa)

LOT núm.
..............................................................................................................................................
1) Nomenclatura
1.1) Classificació CPV (Vocabulari comú de la contractació pública)*
Nomenclatura principal
Objecte
principal
Objectes
addicionals

Nomenclatura complementària (si escau)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Altra nomenclatura pertinent (NACE/CPA/CPC):
2) Naturalesa i abast de l’obra

3) Cost estimat (sense IVA):

divisa

4) Dates previstes (si es coneixen)
D’inici del procediment
D’inici de l’execució/lliurament
5) Data d’acabament (si es coneix)

(Si cal, feu servir còpies d’aquest full)

/
/
/

/
/
/

(dd/mm/aaaa)
(dd/mm/aaaa)
(dd/mm/aaaa)
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2. Anunci de contracte aplicable als contractes d’obres, de
subministrament, de consultoria i assistència i de serveis (Directiva del Consell 93/37/CEE, de 14 de juny, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes d’obres;
Directiva del Consell 93/36/CEE, de 14 de juny, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes de

2527

subministrament, i Directiva del Consell 92/50/CEE, de 18
de juny, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació
dels contractes de serveis, modificades per la Directiva del
Consell i del Parlament 97/52/CE, de 13 d’octubre de 1997,
i per la Directiva 2001/13/CE de la Comissió, de 13 de setembre de 2001).
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UNIÓ EUROPEA
publicació en el suplement al Diari Oficial de les Comunitats Europees
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Fax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Notificació electrònica: http://simap.eu.int

ANUNCI DE CONTRACTE
Obres

Reservat a l’Oficina de Publicacions

Subministraments

Data de recepció de l’anunci

Serveis

Referència

Queda cobert el contracte per l’Acord sobre contractació pública (ACP)?

NO

SÍ

APARTAT I: PODER ADJUDICADOR
I.1) DENOMINACIÓ OFICIAL I ADREÇA DEL PODER ADJUDICADOR
Organisme

A l’atenció de

Adreça

Codi postal

Localitat

País

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Adreça Internet (URL)

I.2) ADREÇA ON ES POT OBTENIR INFORMACIÓ ADDICIONAL
La indicada a I.1

Si és diferent, vegeu l’annex A

I.3) ADREÇA ON ES POT OBTENIR LA DOCUMENTACIÓ
La indicada a I.1

Si és diferent, vegeu l’annex A

I.4) ADREÇA ON S’HAN DE REMETRE LES OFERTES/SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ
La indicada a I.1

Si és diferent, vegeu l’annex A

I.5) TIPUS DE PODER ADJUDICADOR*
Administració central
Administració regional/local

Institucions de la Unió Europea
Organisme de dret públic

Altres

Suplement núm. 16

Dijous 1 novembre 2001

2529

APARTAT II: OBJECTE DEL CONTRACTE
II.1) DESCRIPCIÓ
II.1.1) Tipus de contracte d’obres (quan es tracta d’un contracte d’obres)
Execució

Projecte i execució

Execució per qualsevol mitjà d’una obra que
respongui a les necessitats especificades
per l’organisme contractant

II.1.2) Tipus de contracte de subministrament (quan es tracta d’un contracte de subministraments)
Compra

Arrendament

Arrendament financer

Venda a terminis

Combinació de les anteriors

II.1.3) Tipus de contracte de serveis (quan es tracta d’un contracte de serveis)
Categoria de serveis
II.1.4) Es tracta d’un contracte marc?*

NO

SÍ

II.1.5) Denominació del contracte per part del poder adjudicador*

II.1.6) Descripció/objecte del contracte

II.1.7) Lloc on s’ha de dur a terme l’obra, el lliurament del subministrament o la prestació del servei
Codi NUTS*
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificació CPV (Vocabulari comú de la contractació pública)*
Nomenclatura principal
Objecte
principal
Objectes
addicionals

Nomenclatura complementària (si escau)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.1.8.2) Altra nomenclatura pertinent (CPA/NACE/CPC)
II.1.9) Divisió en lots (per proporcionar més informació sobre els lots feu servir tots els exemplars de l’annex B que
necessiteu)
NO
SÍ
Indiqueu si es poden presentar ofertes per a: un lot
diversos lots
tots els lots
II.1.10) Es consideren les variants? (si escau)
NO
SÍ
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II.2) QUANTITAT O EXTENSIÓ DEL CONTRACTE
II.2.1) Quantitat o extensió global del contracte (inclosos tots els lots i les opcions, si escau)

II.2.2) Opcions (si escau). Descripció i termini en què es poden exercir (si escau)

II.3) DURADA DEL CONTRACTE O TERMINI D’EXECUCIÓ
Durada en mesos
i/o en dies
a partir de l’adjudicació del contracte
/
/
(dd/mm/aaaa) i/o fins al
O: a partir del
/
/

(dd/mm/aaaa)

APARTAT III: INFORMACIÓ DE CARÀCTER JURÍDIC, ECONÒMIC, FINANCER I TÈCNIC
III.1) CONDICIONS RELATIVES AL CONTRACTE
III.1.1) Dipòsits i garanties sol·licitats (si escau)
III.1.2) Principals condicions de finançament i de pagament i/o referència a les disposicions que les regulen
(si escau)
III.1.3) Forma jurídica que ha d’adoptar l’agrupació de contractistes, proveïdors o prestadors de serveis adjudicatària del contracte (si escau)

III.2) CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
III.2.1) Informacions sobre la situació relativa al contractista, el proveïdor o el prestador de serveis i informacions
i formalitats necessàries per a l’avaluació de la capacitat mínima econòmica, financera i tècnica que han de tenir els candidats seleccionats

III.2.1.1) Situació jurídica - documents que s’han d’aportar
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III.2.1.2) Capacitat econòmica i financera - documents que s’han d’aportar

III.2.1.3) Capacitat tècnica - documents que s’han d’aportar

III.3) CONDICIONS RELATIVES ALS CONTRACTES DE SERVEIS
III.3.1) Està reservada la prestació del servei a una professió determinada?
NO
SÍ
En cas afirmatiu, referència a les normes jurídiques, reglamentàries o administratives corresponents

III.3.2) Les persones jurídiques han de proporcionar els noms i la qualificació professional del personal responsable de l’execució del contracte?
NO
SÍ
APARTAT IV: PROCEDIMENTS
IV.1) TIPUS DE PROCEDIMENT
Obert
Restringit
Negociat

Restringit accelerat
Negociat accelerat

IV.1.1) Existeixen ja candidats seleccionats? (si escau i únicament en procediments negociats)
NO
SÍ
En cas afirmatiu utilitzeu Altres dades (apartat V) per proporcionar més informació sobre això
IV.1.2) Justificació de l’elecció del procediment accelerat (si escau)

IV.1.3) Publicacions anteriors referents al mateix contracte (si escau)
IV.1.3.1) Anunci d’informació prèvia referent al mateix contracte
Número de l’anunci en l’índex del DO:
/S
del
(dd/mm/aaaa)
/
/
IV.1.3.2) Altres publicacions anteriors
Número de l’anunci en l’índex del DO:
/S
-

del

/

/

(dd/mm/aaaa)
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IV.1.4) Nombre d’empreses a les quals el poder adjudicador té intenció d’invitar a presentar ofertes (si escau)
Nombre:
o: Mínim:
Màxim:
IV.2) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
A) Preu més baix
O:
B) Oferta econòmicament més avantatjosa tenint en compte:
B1) Els criteris indicats a continuació (en ordre descendent de prioritat quan sigui possible)
1

4

7

2

5

8

3

6

9

En ordre de prioritat:
NO
SÍ
o
B2) Els criteris indicats en la documentació relativa al contracte
IV.3) INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA
IV.3.1) Número de referència que el poder adjudicador atribueix a l’expedient*
IV.3.2) Obtenció del plec de condicions i documents complementaris
Es poden obtenir fins al dia
Cost

/

/

(dd/mm/aaaa)
Divisa

Condicions i forma de pagament

IV.3.3) Termini de recepció d’ofertes o recepció de sol·licituds de participació (segons es tracti d’un procediment
obert o d’un procediment restringit o negociat)
dies a partir de la tramesa de l’anunci
(dd/mm/aaaa) o:
/
/
Hora (si escau):
IV.3.4) Tramesa d’invitacions a presentar ofertes als candidats seleccionats (en els procediments restringits i negociats)
Data estimada:
(dd/mm/aaaa)
/
/
IV.3.5) Llengües que es poden emprar en l’oferta o la sol·licitud de participació
ES
DA DE EL
EN FR
IT
NL
PT
FI
SV
altres - país tercer

IV.3.6) Període mínim durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta (en cas de procediment obert)
Fins al
(dd/mm/aaaa)
o
mesos i/o
dies a partir de la
/
/
data fixada per a la recepció d’ofertes

Suplement núm. 16

Dijous 1 novembre 2001

2533

IV.3.7) Condicions d’obertura d’ofertes
IV.3.7.1) Persones autoritzades a ser presents en l’obertura d’ofertes (si escau)

IV.3.7.2) Data, lloc i hora
/
/
Data:

(dd/mm/aaaa)

Hora:

Lloc:
APARTAT VI: INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
VI.1) ES TRACTA D’UN ANUNCI NO OBLIGATORI?
NO
SÍ
VI.2) SI ESCAU, INDIQUEU SI ES TRACTA D’UN CONTRACTE DE CARÀCTER PERIÒDIC I ASSENYALEU EL CALENDARI ESTIMAT DE PUBLICACIÓ DE NOUS ANUNCIS

VI.3) ES RELACIONA EL CONTRACTE AMB UN PROJECTE O UN PROGRAMA FINANÇAT PER FONS DE LA UE?*
NO
SÍ
En cas afirmatiu, indiqueu el projecte o el programa, així com qualsevol referència útil

VI.4) INFORMACIÓ ADDICIONAL (si escau)

VI.5) DATA DE TRAMESA D’AQUEST ANUNCI

/

/

(dd/mm/aaaa)
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ANNEX A
1.2) ADREÇA ON ES POT OBTENIR INFORMACIÓ ADDICIONAL
Organisme

A l’atenció de

Adreça

Codi postal

Localitat

País

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Adreça Internet (URL)

I.3) ADREÇA ON ES POT OBTENIR LA DOCUMENTACIÓ
Organisme

A l’atenció de

Adreça

Codi postal

Localitat

País

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Adreça Internet (URL)

I.4) ADREÇA ON S’HAN DE REMETRE LES OFERTES I/O LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ
Organisme

A l’atenció de

Adreça

Codi postal

Localitat

País

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Adreça Internet (URL)
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ANNEX B

LOT núm.
........................................................................................................................................................
1) Nomenclatura
1.1) Classificació CPV (Vocabulari comú de la contractació pública)*
Nomenclatura principal
Objecte
principal
Objectes
addicionals

Nomenclatura complementària (si escau)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Altra nomenclatura pertinent (CPA/NACE/CPC)
2) Breu descripció

3) Quantitat o extensió
4) Indicacions relatives a altres dates d’inici de l’execució o del lliurament (si escau)
Inici de l’execució
(dd/mm/aaaa)
/
/
i/o del lliurament
/
/
(dd/mm/aaaa)
LOT núm.

...............................................................................................................................................................

1) Nomenclatura
1.1) Classificació CPV (Vocabulari comú de la contractació pública)*
Nomenclatura principal
Objecte
principal
Objectes
addicionals

Nomenclatura complementària (si escau)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Altra nomenclatura pertinent (CPA/NACE/CPC)
2) Descripció breu

3) Quantitat o extensió
4) Indicacions relatives a altres dates d’inici de l’execució o del lliurament (si escau)
Inici de l’execució
(dd/mm/aaaa)
/
/
i/o del lliurament
(dd/mm/aaaa)
/
/
...........................................................(Si cal, feu servir còpies d’aquest full)...............................................................
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3. Anunci d’adjudicació de contracte aplicable als contractes
d’obres, de subministrament, de consultoria i assistència i de
serveis (Directiva del Consell 93/37/CEE, de 14 de juny, sobre
coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes
d’obres; Directiva del Consell 93/36/CEE, de 14 de juny, sobre
coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes
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de subministrament, i Directiva del Consell 92/50/CEE, de
18 de juny, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació
dels contractes de serveis, modificades per la Directiva del
Consell i del Parlament 97/52/CE, de 13 d’octubre de 1997,
i per la Directiva 2001/13/CE de la Comissió, de 13 de setembre de 2001).
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UNIÓ EUROPEA
publicació en el suplement al Diari Oficial de les Comunitats Europees
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Fax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670, (+352) 49 00 03
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Notificació electrònica: http://simap.eu.int

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE
Obres

Reservat a l’Oficina de Publicacions

Subministraments

Data de recepció de l’anunci

Serveis

Referència

Queda cobert el contracte per l’Acord sobre contractació pública (ACP)?

NO

SÍ

APARTAT I: PODER ADJUDICADOR
I.1) DENOMINACIÓ OFICIAL I ADREÇA DEL PODER ADJUDICADOR
Organisme

A l’atenció de

Adreça

Codi postal

Localitat

País

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Adreça Internet (URL)

I.2) TIPUS DE PODER ADJUDICADOR*
Administració central
Administració regional/local

Institucions de la Unió Europea
Organisme de dret públic

Altres
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APARTAT II: OBJECTE DEL CONTRACTE
II.1) TIPUS DE CONTRACTE
Obres
Subministraments

Serveis
Categoria de serveis
Si el contracte es refereix a serveis de les categories
17 a 27,
Està d’acord que es publiqui aquest anunci?
NO
SÍ
NO

II.2) ES TRACTA D’UN CONTRACTE MARC?*

Suplement núm. 16

SÍ

II.3) NOMENCLATURA
II.3.1) Classificació CPV (Vocabulari comú de la contractació pública)*
Nomenclatura principal
Objecte
principal
Objectes
addicionals

Nomenclatura complementària (si escau)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) Altra nomenclatura pertinent (CPA/NACE/CPC)
II.4) DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE PER PART DEL PODER ADJUDICADOR*

II.5) BREU DESCRIPCIÓ

II.6) VALOR TOTAL ESTIMAT (sense IVA)

APARTAT IV: PROCEDIMENTS
IV.1) TIPUS DE PROCEDIMENT
Obert
Restringit accelerat

Restringit
Negociat accelerat

Negociat amb publicació prèvia
d’un anunci de contracte
Negociat sense publicació prèvia
d’un anunci de contracte

IV.1.1) Justificació de l’elecció del procediment negociat sense publicació prèvia d’anunci de contracte:
vegeu annex

Suplement núm. 16

Dijous 1 novembre 2001

2539

IV.2) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
El preu més baix
o
L’oferta econòmicament més avantatjosa tenint en compte:

APARTAT V: ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
V.1) ADJUDICACIÓ I VALOR DEL CONTRACTE
V.1.1) Nom i adreça del contractista, el proveïdor o el prestador de serveis adjudicatari del contracte
CONTRACTE núm.

............................................................................................................................

Organisme

A l’atenció de

Adreça

Codi postal

Localitat

País

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Adreça Internet (URL)

V.1.2) Informació sobre el preu del contracte (o sobre el valor de l’oferta inferior i de l’oferta superior de les preses en consideració) (sense IVA)
Preu
O oferta inferior
Divisa

/ oferta superior

V.2) SUBCONTRACTACIÓ
V.2.1) Hi ha la possibilitat de subcontractació?
NO
SÍ
En cas afirmatiu, indiqueu l’import o el percentatge del contracte que es podria subcontractar a tercers
Import (sense IVA)
Divisa
o percentatge
No es coneix

%
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CONTRACTE núm.

Suplement núm. 16

............................................................................................................................

Organisme

A l’atenció de

Adreça

Codi postal

Localitat

País

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Adreça Internet (URL)

V.1.2) Informació sobre el preu del contracte (o sobre el valor de l’oferta inferior i de l’oferta superior de les preses en consideració) (sense IVA)
Preu
O oferta inferior
Divisa

/ oferta superior

V.2) SUBCONTRACTACIÓ
V.2.1) Hi ha la possibilitat de subcontractació?
NO
SÍ
En cas afirmatiu, indiqueu l’import o el percentatge del contracte que es podria subcontractar a tercers
Import (sense IVA)
Divisa
o percentatge

%

No es coneix
...................................................(Feu servir tants exemplars d’aquest full com necessiteu)..................................
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APARTAT VI: INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
VI.1) ES TRACTA D’UN ANUNCI NO OBLIGATORI?
NO

SÍ

VI.2) NÚMERO DE REFERÈNCIA QUE EL PODER ADJUDICADOR ATRIBUEIX A L’EXPEDIENT*

/
/
VI.3) DATA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
(dd/mm/aaaa)
VI.4) NOMBRE D’OFERTES REBUDES
VI.5) AQUEST CONTRACTE HA ESTAT OBJECTE D’UN ANUNCI EN EL DOCE?
NO
SÍ
En cas afirmatiu, proporcioneu la referència número de l’anunci en l’índex del DO
/S
del
(dd/mm/aaaa)
/
/
VI.6) ES RELACIONA EL CONTRACTE AMB UN PROGRAMA O UN PROJECTE FINANÇAT PER FONS DE LA UE?*
NO
SÍ
En cas afirmatiu, indiqueu el programa o el projecte i proporcioneu qualsevol referència útil

VI.7) INFORMACIÓ ADDICIONAL (si escau)

VI.8) DATA DE TRAMESA D’AQUEST ANUNCI:

/

/

(dd/mm/aaaa)
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ANNEX
ANUNCI D’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE
OBRES
SUBMINISTRAMENTS
SERVEIS
IV.1.1) Justificació de l’elecció del procediment negociat
Els motius de l’elecció del procediment negociat s’han d’ajustar als articles corresponents
de les directives:
Obres:
article 7 Dir. 93/37/CEE
Subministraments: article 6 Dir. 93/36/CEE
Serveis:
article 11 Dir. 93/50/CEE
IV.1.1.1) Procediment negociat amb publicació prèvia d’anunci
a) Ofertes irregulars o que no es poden acceptar en resposta a

- procediment restringit
- procediment obert

b) naturalesa de les obres/serveis o incerteses vinculades
a aquests que no permetin la fixació d’un preu global
c) naturalesa dels serveis que impedeixi redactar especificacions
amb precisió suficient perquè es pugui concedir un contracte
d’acord amb un procediment obert o restringit
d) quan les obres s’efectuïn únicament a efectes de recerca,
experimentació o desenvolupament i no per obtenir una rendibilitat
o per recuperar els costos de recerca i desenvolupament
IV.1.1.2) Procediment negociat sense publicació prèvia d’anunci
e) absència d’ofertes o inadecuació de les ofertes en resposta a

- procediment restringit
- procediment obert

f) els productes només es fabriquen a efectes de recerca,
experimentació, estudi o desenvolupament d’acord amb les
condicions que fixa la Directiva (només per a subministraments)
g) les obres/els béns/els serveis només els pot proporcionar
un licitador determinat per raons

h) Urgència extrema ocasionada per esdeveniments imprevisibles
per l’òrgan de contractació i d’acord amb les condicions estrictes
que fixen les directives
i) Obres/subministraments/serveis addicionals, d’acord amb
les condicions estrictes que fixen les directives
j) Obres o serveis nous que constitueixen una repetició
d’obres i serveis anteriors, subjectes a les condicions
estrictes de les directives
k) Contracte de serveis adjudicat al guanyador o a un dels
guanyadors d’un concurs de projectes

- tècniques
- artístiques
- relacionades amb la protecció
de drets exclusius
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4. Anunci de concessió d’obres públiques (Directiva del Consell 93/37/CEE, de 14 de juny, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes d’obres, modifica-
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da per la Directiva del Consell i del Parlament 97/52/CE, de
13 d’octubre de 1997, i per la Directiva 2001/13/CE de la
Comissió, de 13 de setembre de 2001).
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ANUNCI DE CONCESSIÓ
D’OBRES PÚBLIQUES
Obres

Reservat a l’Oficina de Publicacions
Data de recepció de l’anunci
Referència

APARTAT I: PODER ADJUDICADOR
I.1) DENOMINACIÓ OFICIAL I ADREÇA DEL PODER ADJUDICADOR
Organisme

A l’atenció de

Adreça

Codi postal

Localitat

País

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Adreça Internet (URL)

I.2) ADREÇA ON ES POT OBTENIR INFORMACIÓ ADDICIONAL
La indicada a I.1

Si és diferent, vegeu l’annex A

I.3) ADREÇA ON ES POT OBTENIR DOCUMENTACIÓ
La indicada a I.1

Si és diferent, vegeu l’annex A

I.4) ADREÇA ON S’HAN DE REMETRE LES CANDIDATURES
La indicada a I.1

Si és diferent, vegeu l’annex A

I.5) TIPUS DE PODER ADJUDICADOR*
Administració central
Administració regional/local

Institucions de la Unió Europea
Organisme de dret públic

Altres
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APARTAT II: OBJECTE DEL CONTRACTE
II.1) DESCRIPCIÓ DE LA CONCESSIÓ
II.1.1) Denominació del contracte per part del poder adjudicador*

II.1.2) Descripció

II.1.3) Lloc
Codi NUTS*
II.1.4) Nomenclatura
II.1.4.1) Classificació CPV (Vocabulari comú de la contractació pública)*
Nomenclatura principal
Objecte
principal
Objectes
addicionals

Nomenclatura complementària (si escau)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.1.4.2) Altra nomenclatura pertinent (CPA)
II.2) QUANTITAT O EXTENSIÓ DEL CONTRACTE
II.2.1) Quantitat o extensió global

II.2.2) Percentatge mínim del contracte que es podria adjudicar a tercers (si escau)

APARTAT III: INFORMACIÓ DE CARÀCTER JURÍDIC, ECONÒMIC, FINANCER I TÈCNIC
III.1) CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
III.1.1) Informacions sobre la situació relativa al contractista i informacions i formalitats necessàries per a l’avaluació de la capacitat mínima econòmica i tècnica que han de tenir els candidats seleccionats
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III.1.1.1) Situació jurídica - documents que s’han d’aportar

III.1.1.2) Capacitat econòmica i financera - documents que s’han d’aportar

III.1.1.3) Capacitat tècnica - documents que s’han d’aportar

APARTAT IV: PROCEDIMENTS
IV.1) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

IV.2) INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA
IV.2.1) Número de referència atribuït a l’expedient pel poder adjudicador*
IV.2.2) Data límit de recepció de candidatures

/

/

(dd/mm/aaaa) o

Hora (si escau)
IV.2.3) Llengua o llengües que es poden emprar
ES
DA DE EL
EN FR
IT
NL

dies des de la tramesa de l’anunci

PT

FI

SV

altres - país tercer

APARTAT VI: INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
VI.1) ES TRACTA D’UN ANUNCI NO OBLIGATORI?
NO
SÍ
VI.2) ES RELACIONA EL CONTRACTE AMB UN PROJECTE O UN PROGRAMA FINANÇAT PER FONS DE LA UE?*
NO
SÍ
En cas afirmatiu, indiqueu el projecte o el programa, així com qualsevol referència útil

VI.3) INFORMACIÓ ADDICIONAL (si escau)

VI.4) DATA DE TRAMESA D’AQUEST ANUNCI:

/

/

(dd/mm/aaaa)
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ANNEX A
1.2) ADREÇA ON ES POT OBTENIR INFORMACIÓ ADDICIONAL
Organisme

A l’atenció de

Adreça

Codi postal

Localitat

País

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Adreça Internet (URL)

I.3) ADREÇA ON ES POT OBTENIR LA DOCUMENTACIÓ
Organisme

A l’atenció de

Adreça

Codi postal

Localitat

País

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Adreça Internet (URL)

I.4) ADREÇA ON S’HAN DE REMETRE LES CANDIDATURES
Organisme

A l’atenció de

Adreça

Codi postal

Localitat

País

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Adreça Internet (URL)
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5. Anunci de contractes d’obres concertats pel concessionari d’una obra pública (Directiva del Consell 93/37/CEE,
de 14 de juny, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes d’obres, modificada per la Directiva
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del Consell i del Parlament 97/52/CE, de 13 d’octubre de
1997, i per la Directiva 2001/13/CE de la Comissió, de 13 de
setembre de 2001).
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ANUNCI DE CONTRACTE
(contracte concertat per un concessionari)
Obres

Reservat a l’Oficina de Publicacions
Data de recepció de l’anunci
Referència

Queda cobert el contracte per l’Acord sobre contractació pública (ACP)?

APARTAT I: CONCESSIONARI
I.1) DENOMINACIÓ OFICIAL I ADREÇA DEL CONCESSIONARI
Organisme

A l’atenció de

Adreça

Codi postal

Localitat

País

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Adreça Internet (URL)

I.2) ADREÇA ON ES POT OBTENIR INFORMACIÓ ADDICIONAL
La indicada a I.1

Si és diferent, vegeu l’annex A

I.3) ADREÇA ON ES POT OBTENIR LA DOCUMENTACIÓ
La indicada a I.1

Si és diferent, vegeu l’annex A

I.4) ADREÇA ON S’HAN DE REMETRE LES OFERTES/SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ
La indicada a I.1

Si és diferent, vegeu l’annex A

NO

SÍ
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APARTAT II: OBJECTE DEL CONTRACTE
II.1) DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
II.1.1) Tipus de contracte d’obres (quan es tracta d’un contracte d’obres)
Execució

Projecte i execució

Execució per qualsevol mitjà d’una obra que
respongui a les necessitats especificades
per l’organisme contractant

II.1.2) Denominació del contracte per part del poder adjudicador*

II.1.3) Descripció

II.1.4) Lloc de l’obra
Codi NUTS*
II.1.5) Nomenclatura
II.1.5.1) Classificació CPV (Vocabulari comú de la contractació pública)*
Nomenclatura principal
Objecte
principal
Objectes
addicionals

Nomenclatura complementària (si escau)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.1.5.2) Altra nomenclatura pertinent (NACE)
II.2) QUANTITAT O EXTENSIÓ DEL CONTRACTE
II.2.1) Quantitat o extensió global

II.3) DURADA DEL CONTRACTE O TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
O bé: indiqueu la durada en mesos
i/o en dies
(a partir de la signatura del contracte)
/
/
/
/
O bé: a partir del
(dd/mm/aaaa) i/o fins al
(dd/mm/aaaa)
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APARTAT III: INFORMACIÓ DE CARÀCTER FINANCER, ECONÒMIC I TÈCNIC SOL·LICITADA
III.1) CONDICIONS RELATIVES AL CONTRACTE
III.1.1) Dipòsits i garanties sol·licitats (si escau)

III.2) CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
III.2.1) Requisits econòmics i tècnics exigits als licitadors

APARTAT IV: PROCEDIMENTS
IV.1) TIPUS DE PROCEDIMENT
Obert
Restringit

Negociat

IV.1.2) Publicacions anteriors referides al mateix contracte
IV.1.2.1) Anunci d’informació prèvia referit al mateix contracte
Número de l’anunci en l’índex del DO:
/
/
/S
del
IV.1.2.2) Altres publicacions anteriors
Número de l’anunci en l’índex del DO:
/S
del
Número de l’anunci en l’índex del DO:
/S
del

Altres

(dd/mm/aaaa)

/

/

(dd/mm/aaaa)

/

/

(dd/mm/aaaa)

IV.2) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
A) Preu més baix
o
B) Oferta econòmicament més avantatjosa tenint en compte:
B1) Els criteris indicats a continuació (en ordre descendent de prioritat quan sigui possible)
1

4

7

2

5

8

3
6
En ordre de prioritat:
NO
SÍ
o
B2) Els criteris indicats en la documentació relativa al contracte

9
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IV.3) INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA
IV.3.1) Número de referència atribuït a l’expedient pel contractant*

IV.3.2) Dates límit per a
Recepció d’ofertes
(en els procediments oberts)

/

/

(dd/mm/aaaa)

o:

/

Recepció de sol·licituds de participació
(en els procediments restringits o negociats)

dies (a partir de la tramesa de l’anunci)
/
(dd/mm/aaaa)

o:
dies (a partir de la tramesa de l’anunci)

IV.3.3) Tramesa d’invitacions a presentar ofertes als candidats seleccionats
/
/
(dd/mm/aaaa)
Data estimada:
IV.3.4) Llengües que es poden emprar en les sol·licituds de participació
ES
DA DE EL
EN FR
IT
NL
PT
FI
SV
altres - país tercer

IV.3.5) Període durant el qual el licitador ha de mantenir l’oferta
(dd/mm/aaaa)
Fins al:
/
/
O:
mesos i/o
dies (a partir del termini fixat per a la recepció d’ofertes)

APARTAT VI: INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
VI.1) ES TRACTA D’UN ANUNCI NO OBLIGATORI?
NO
SÍ
VI.2) ES RELACIONA EL CONTRACTE AMB UN PROJECTE O UN PROGRAMA FINANÇAT PER FONS DE LA UE?*
NO
SÍ
En cas afirmatiu, indiqueu el projecte o el programa, així com qualsevol referència útil

VI.3) INFORMACIÓ ADDICIONAL (si escau)

VI.4) DATA DE TRAMESA D’AQUEST ANUNCI:

/

/

(dd/mm/aaaa)
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ANNEX A
1.2) ADREÇA ON ES POT OBTENIR INFORMACIÓ ADDICIONAL
Organisme

A l’atenció de

Adreça

Codi postal

Localitat

País

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Adreça Internet (URL)

I.3) ADREÇA ON ES POT OBTENIR LA DOCUMENTACIÓ
Organisme

A l’atenció de

Adreça

Codi postal

Localitat

País

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Adreça Internet (URL)

I.4) ADREÇA ON S’HAN DE REMETRE LES OFERTES / SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ
Organisme

A l’atenció de

Adreça

Codi postal

Localitat

País

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Adreça Internet (URL)
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6. Anunci de concurs de projectes aplicable als contractes
de consultoria i assistència (Directiva del Consell 92/50/CEE,
de 18 de juny, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes de serveis, modificada per la Direc-
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tiva del Consell i del Parlament 97/52/CE, de 13 d’octubre
de 1997, i per la Directiva 2001/13/CE de la Comissió, de
13 de setembre de 2001).
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ANUNCI DE CONCURS DE PROJECTES
Serveis
Sectors especials

Reservat a l’Oficina de Publicacions
Data de recepció de l’anunci
Referència

APARTAT I: PODER ADJUDICADOR/ENTITAT CONTRACTANT
I.1) DENOMINACIÓ OFICIAL I ADREÇA DEL PODER ADJUDICADOR/DE L’ENTITAT CONTRACTANT
Organisme

A l’atenció de

Adreça

Codi postal

Localitat

País

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Adreça Internet (URL)

I.2) ADREÇA ON ES POT OBTENIR INFORMACIÓ ADDICIONAL
La indicada a I.1

Si és diferent, vegeu l’annex A

I.3) ADREÇA ON ES POT OBTENIR LA DOCUMENTACIÓ
La indicada a I.1

Si és diferent, vegeu l’annex A

I.4) ADREÇA ON S’HAN DE REMETRE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ/ELS PROJECTES
La indicada a I.1

Si és diferent, vegeu l’annex A

I.5) TIPUS DE PODER ADJUDICADOR/ENTITAT CONTRACTANT*
Administració central
Administració regional/local

Institucions de la Unió Europea
Organisme de dret públic

Altres
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APARTAT II: OBJECTE DEL PROJECTE
II.1) DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
II.1.1) Denominació del contracte per part del poder adjudicador/ de l’entitat contractant*

II.1.2) Descripció

II.1.3) Lloc del projecte
Codi NUTS*
II.1.4) Nomenclatura
II.1.4.1) Classificació CPV (Vocabulari comú de la contractació pública)*
Nomenclatura principal
Objecte
principal
Objectes
addicionals

Nomenclatura complementària (si escau)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.1.4.2) Altra nomenclatura pertinent (CPC)
II.1.4.3) Categoria de serveis

APARTAT III: INFORMACIÓ DE CARÀCTER JURÍDIC, ECONÒMIC, FINANCER I TÈCNIC
III.1) CRITERIS QUE S’HAN D’APLICAR PER SELECCIONAR ELS PARTICIPANTS (si escau)

III.2) ESTÀ RESERVADA LA PARTICIPACIÓ A UNA DETERMINADA PROFESSIÓ? (si escau)
NO

SÍ

En cas afirmatiu, indiqueu quina professió:
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APARTAT IV: PROCEDIMENTS
IV.1) TIPUS DE PROCEDIMENT
Obert
Restringit
IV.1.1) Nombre (o nombre màxim i mínim) de participants que es preveu invitar (si escau)
Nombre:

o: Màxim

/Mínim

IV.1.1.1) Nom dels participants ja seleccionats (si escau)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
IV.2) CRITERIS QUE S’HAN D’APLICAR EN AVALUAR ELS PROJECTES

IV.3) INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA
IV.3.1) Número de referència que el poder adjudicador/l’entitat contractant atribueix a l’expedient*

IV.3.2) Obtenció del plec de condicions i documents complementaris
(dd/mm/aaaa)
Es poden obtenir fins al
/
/
Condicions i forma de pagament
Cost (si escau)

Divisa

IV.3.3) Data límit de recepció d’ofertes o de sol·licituds de participació (segons es tracti d’un procediment obert o
restringit)
/
/
dies a partir de la tramesa de l’anunci
(dd/mm/aaaa) o
Hora (si escau)
IV.3.4) Tramesa d’invitacions a participar als candidats seleccionats (en el procediment restringit)
Data estimada:
(dd/mm/aaaa)
/
/
IV.3.5) Llengua o llengües que es poden emprar
ES
DA DE EL
EN FR
IT
NL

PT

FI

SV

altres - país tercer
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IV.4) PREMIS I JURAT
IV.4.1) Nombre i valor dels premis que es concedeixen (si escau)

IV.4.2) Informació sobre possibles pagaments als participants (si escau)

IV.4.3) El contracte de serveis consecutiu al concurs s’ha d’adjudicar al guanyador o a un dels guanyadors del
concurs?
NO

SÍ

IV.4.4) La decisió del jurat és obligatòria per al poder adjudicador/l’entitat contractant?
NO

SÍ

IV.4.5) Nom dels membres del jurat (si escau)

APARTAT VI: INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
VI.1)

ES TRACTA D’UN ANUNCI NO OBLIGATORI?
NO

VI.2)

SÍ

ES RELACIONA EL CONCURS DE PROJECTES AMB UN PROJECTE O UN PROGRAMA FINANÇAT PER FONS DE LA UE?*
NO

SÍ

En cas afirmatiu, indiqueu el projecte o el programa, així com qualsevol referència útil

VI.3) INFORMACIÓ ADDICIONAL (si escau)

VI.4) DATA DE TRAMESA D’AQUEST ANUNCI

/

/

(dd/mm/aaaa)
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ANNEX A
I.2) ADREÇA ON ES POT OBTENIR INFORMACIÓ ADDICIONAL
Organisme

A l’atenció de

Adreça

Codi postal

Localitat

País

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Adreça Internet (URL)

I.3) ADREÇA ON ES POT OBTENIR LA DOCUMENTACIÓ
Organisme

A l’atenció de

Adreça

Codi postal

Localitat

País

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Adreça Internet (URL)

I.4) ADREÇA ON S’HAN DE REMETRE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ/ELS PROJECTES
Organisme

A l’atenció de

Adreça

Codi postal

Localitat

País

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Adreça Internet (URL)
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7. Anunci de resultat d’un concurs de projectes aplicable
als contractes de consultoria i assistència (Directiva del Consell 92/50/CEE, de 18 de juny, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes de serveis, modifi-
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cada per la Directiva del Consell i del Parlament 97/52/CE,
de 13 d’octubre de 1997, i per la Directiva 2001/13/CE de la
Comissió, de 13 de setembre de 2001).
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UNIÓ EUROPEA
publicació en el suplement al Diari Oficial de les Comunitats Europees
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Fax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670, (+352) 49 00 03
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Notificació electrònica: http://simap.eu.int

ANUNCI DE RESULTATS
DE CONCURS DE PROJECTES
Serveis
Sectors especials

Reservat a l’Oficina de Publicacions
Data de recepció de l’anunci
Referència

APARTAT I: PODER ADJUDICADOR/ENTITAT CONTRACTANT
I.1) DENOMINACIÓ OFICIAL I ADREÇA DEL PODER ADJUDICADOR/DE L’ENTITAT CONTRACTANT
Organisme

A l’atenció de

Adreça

Codi postal

Localitat

País

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Adreça Internet (URL)

I.2) TIPUS DE PODER ADJUDICADOR/ENTITAT CONTRACTANT*
Administració central
Administració regional/local

Institucions de la Unió Europea
Organisme de dret públic

Altres
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APARTAT II: OBJECTE DEL CONCURS DE PROJECTES
II.1) DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE PER PART DEL PODER ADJUDICADOR/DE L'ENTITAT CONTRACTANT*

II.2) NOMENCLATURA
II.2.1) Classificació CPV (Vocabulari comú de la contractació pública)*
Nomenclatura principal
Objecte
principal
Objectes
addicionals

Nomenclatura complementària (si escau)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.1.2.2) Altra nomenclatura pertinent (CPC)
II.1.2.3) Categoria de serveis
II.3) DESCRIPCIÓ

II.4) IMPORT DEL PREMI O DELS PREMIS (si escau)
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APARTAT V: RESULTATS DEL CONCURS DE PROJECTES
V.1) ADJUDICACIÓ DE PREMIS (si escau)
V.1.1) Nom i adreces del guanyador o els guanyadors del concurs.............................................................................
NÚMERO
Organisme

A l’atenció de

Adreça

Codi postal

Localitat

País

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Adreça Internet (URL)

V.1.2) Valor estimat del premi
Premi (sense IVA)

Divisa

V.1.1) Nom i adreces del guanyador o els guanyadors del concurs................................................................................
NÚMERO
Organisme

A l’atenció de

Adreça

Codi postal

Localitat

País

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Adreça Internet (URL)

V.1.2) Valor estimat del premi
Premi (sense IVA)

Divisa

.................................................(Feu servir tants exemplars d’aquest full com necessiteu)..........................................
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APARTAT VI: ALTRES INFORMACIONS
VI.1) ES TRACTA D’UN ANUNCI NO OBLIGATORI?
NO

SÍ

VI.2) NOMBRE DE PARTICIPANTS
VI.3) NOMBRE DE PARTICIPANTS ESTRANGERS
VI.4) AQUEST CONCURS DE PROJECTES HA ESTAT ANUNCIAT EN EL DOCE?
NO

SÍ

En cas afirmatiu, indiqueu la referència número d’anunci en l’índex del DO

-

/S

/

del

/

(dd/mm/aaaa)

VI.5) ES RELACIONA EL PROJECTE AMB UN PROJECTE O UN PROGRAMA FINANÇAT PER FONS DE LA UE?*
NO

SÍ

En cas afirmatiu, indiqueu el projecte o el programa i qualsevol referència útil

VI.6) INFORMACIÓ ADDICIONAL (si escau)

VI.7) DATA DE TRAMESA D’AQUEST ANUNCI

/

/

(dd/mm/aaaa)
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ANNEX IX

Comunicació de dades de contractes
per a la inscripció al Registre públic de contractes
A. CONTRACTES D’OBRES
I. Dades referides a l’adjudicació del contracte
1. Any d’execució.
2. Administració pública.
3. Organisme contractant.
4. Objecte del contracte.
4.1 Codificació de l’objecte, d’acord amb la nomenclatura de la Classificació nacional de productes per activitats 1996
(CNPA-1996), aprovada pel Reial decret 81/1996, de 26 de
gener.
4.2 Si el contracte es divideix en diversos lots, cal indicar
el nombre de lots i l’objecte de cadascun.
4.3 Cal indicar si l’objecte inclou prestacions d’altres tipus
de contracte (contractes mixtos).
4.4 Cal indicar si es tracta d’un contracte marc.
5. Publicitat.
5.1 Si s’escau, data de publicació de l’anunci en el DOCE.
5.2 Si s’escau, data de publicació en diaris o butlletins oficials.
6. Classe d’expedient, segons el tràmit emprat: ordinari o
urgent.
7. Sistema d’adjudicació del contracte:
7.1 Procediment d’adjudicació elegit. En els procediments
negociats, cal indicar si hi ha hagut o no publicació de l’anunci de licitació, i especificar l’article i l’apartat de la Llei que justifica l’ús d’aquest procediment i, si s’escau, el nombre d’invitacions directes cursades.
7.2 Forma d’adjudicació utilitzada.
8. Import del pressupost base de licitació.
9. Termini d’execució de les obres.
10. En els contractes plurianuals, nombre d’anys.
11. Revisió de preus. Cal indicar si el contracte inclou revisió de preus.
12. Contractista. Nom i cognoms o denominació social i NIF
del contractista o contractistes adjudicataris, així com la seva
nacionalitat.
13. Data d’adjudicació.
14. Import d’adjudicació del contracte.
15. Data de formalització del contracte.
16. Data prevista d’acabament del contracte.
II. Dades referides a les modificacions, les pròrrogues,
el compliment i la resolució del contracte
17. Cal indicar la suma de totes les modificacions que s’han
produït en el contracte, quant a les modificacions d’import i de
termini.
18. Import final del contracte per tots els conceptes, referit al moment de la conclusió.
19. Si escau, causa per la qual es decideix el contracte, indicant l’article i l’apartat de la Llei aplicat, la data en què es va
dur a terme l’acord de resolució i si aquesta comporta la pèrdua de la garantia definitiva per al contractista.
B. CONTRACTES DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS
I. Dades referides a l’adjudicació del contracte
1. Any d’execució.
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2. Administració pública.
3. Organisme contractant.
4. Modalitat de contracte: concessió, gestió interessada,
concert o societat d’economia mixta.
5. Objecte del contracte.
5.1 Cal indicar si l’objecte inclou prestacions d’altres tipus
de contracte (contractes mixtos).
5.2 Codificació de l’objecte, d’acord amb la nomenclatura de la Classificació nacional de productes per activitats 1996
(CNPA-1996), aprovada pel Reial decret 81/1996, de 26 de
gener.
6. Publicitat.
6.1 Si s’escau, data de publicació en diaris o butlletins oficials.
7. Classe d’expedient, segons el tràmit emprat: ordinari o
urgent.
8. Sistema d’adjudicació del contracte:
8.1 Procediment d’adjudicació elegit. En els procediments
negociats, cal indicar l’article i l’apartat de la Llei que justifica
l’ús d’aquest procediment i, si s’escau, el nombre d’invitacions
directes cursades.
8.2 Forma d’adjudicació utilitzada.
9. Import del pressupost base de licitació.
10. Termini de durada del contracte, expressat en anys.
11. Contractista. Nom i cognoms o denominació social i NIF
del contractista adjudicatari, així com la seva nacionalitat.
12. Data d’adjudicació.
13. Modalitats que determinen l’import d’adjudicació del contracte i valor, per preus unitaris, globals o tarifes.
14. Si s’escau, aportacions de l’Administració.
15. Data de formalització del contracte.
C. CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS
I.
1.
2.
3.
4.

Dades referides a l’adjudicació del contracte

Any d’execució.
Administració pública.
Organisme contractant.
Objecte del contracte.

4.1 Codificació de l’objecte, d’acord amb la nomenclatura de la Classificació nacional de productes per activitats 1996
(CNPA-1996), aprovada pel Reial decret 81/1996, de 26 de
gener.
4.2 Característiques dels béns objecte del subministrament,
indicant si es tracta del lliurament de béns de manera successiva
i per preu unitari, de l’adquisició i arrendament d’equips i sistemes per al tractament de la informació i el manteniment
d’equips i sistemes per al tractament de la informació, dispositius i programes contractats conjuntament amb l’adquisició
o l’arrendament, o de subministraments de fabricació.
4.3 Si el subministrament es divideix en diversos lots, cal
indicar el nombre de lots i l’objecte de cadascun.
4.4 Cal indicar si l’objecte inclou prestacions d’altres tipus
de contracte (contractes mixtos).
4.5 Cal indicar si es tracta d’un contracte marc.
5. Publicitat.
5.1 Si s’escau, data de publicació de l’anunci en el DOCE.
5.2 Si s’escau, data de publicació en diaris o butlletins oficials.
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6. Classe d’expedient, segons el tràmit emprat: ordinari o
urgent.
7. Sistema d’adjudicació del contracte:
7.1 Procediment d’adjudicació elegit. En els procediments
negociats, cal indicar si hi ha hagut o no publicació de l’anunci de licitació, i especificar l’article i l’apartat de la Llei que justifica l’ús d’aquest procediment i, si s’escau, el nombre d’invitacions directes cursades.
7.2 Forma d’adjudicació utilitzada per l’òrgan de contractació.
8. Import del pressupost base de licitació.
9. Termini de durada del subministrament.
10. En els contractes plurianuals, nombre d’anys.
11. Cal indicar si el contracte inclou revisió de preus.
12. Nom i cognoms o denominació social i NIF del contractista o contractistes adjudicataris, així com la seva nacionalitat.
13. País d’origen del producte adquirit.
14. Data d’adjudicació.
15. Import d’adjudicació del contracte.
16. Data de formalització del contracte.
17. Data prevista d’acabament del contracte.
II. Dades referides a les modificacions, les pròrrogues,
el compliment i la resolució del contracte
18. Cal indicar la suma de totes les modificacions que s’han
produït en el contracte, quant a les modificacions d’import i de
termini.
19. Import final del contracte per tots els conceptes, referit al moment de la conclusió.
20. Si escau, causa per la qual es decideix el contracte, indicant l’article i l’apartat de la Llei aplicat, la data en què es va
dur a terme l’acord de resolució i si aquesta comporta la pèrdua de la garantia definitiva per al contractista.
D. CONTRACTES DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA
I. Dades referides a l’adjudicació del contracte
1.
2.
3.
4.

Any d’execució.
Administració pública.
Organisme contractant.
Objecte del contracte.

4.1 Codificació de l’objecte, d’acord amb la nomenclatura
de la Classificació nacional de productes per activitats 1996
(CNPA-1996), aprovada pel Reial decret 81/1996, de 26 de gener.
4.2 Si l’objecte del contracte es divideix en diversos lots,
nombre de lots i objecte de cadascun.
4.3 Cal indicar si l’objecte inclou prestacions d’altres tipus
de contracte (contractes mixtos).
4.4 Cal indicar si es tracta d’un contracte marc.
5. Cal indicar si el contracte és complementari d’un altre
contracte d’obres.
6. Publicitat.
6.1 Si s’escau, data de publicació de l’anunci en el DOCE.
6.2 Si s’escau, data de publicació en diaris o butlletins oficials.
7. Classe d’expedient, segons el tràmit emprat: ordinari o
urgent.
8. Sistema d’adjudicació del contracte:
8.1 Procediment d’adjudicació elegit. En els procediments
negociats, cal indicar si hi ha hagut o no publicació de l’anun-
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ci de licitació, i especificar l’article i l’apartat de la Llei que justifica l’ús d’aquest procediment i, si s’escau, el nombre d’invitacions directes cursades.
8.2 Forma d’adjudicació utilitzada per l’òrgan de contractació.
9. Import del pressupost base de licitació.
10. Termini d’execució o durada del contracte. Si n’està
prevista la pròrroga, cal determinar quin és el termini màxim.
11. En els contractes plurianuals, nombre d’anys.
12. Cal indicar si el contracte inclou revisió de preus.
13. Nom i cognoms o denominació social i NIF del contractista o contractistes adjudicataris, així com la seva nacionalitat.
14. Data d’adjudicació.
15. Import d’adjudicació del contracte.
16. Data de formalització del contracte.
17. Data prevista d’acabament del contracte.
II. Dades referides a les modificacions, les pròrrogues,
el compliment i la resolució del contracte
18. Cal indicar la suma de totes les modificacions que s’han
produït en el contracte, quant a les modificacions d’import i de
termini.
19. Import final del contracte per tots els conceptes, referit al moment de la conclusió.
20. Si escau, causa per la qual es decideix el contracte, indicant l’article i l’apartat de la Llei aplicat, la data en què es va
dur a terme l’acord de resolució, i si aquesta comporta la pèrdua de la garantia definitiva per al contractista.
E. CONTRACTES DE SERVEIS
I.

Dades referides a l’adjudicació del contracte

1.
2.
3.
4.

Any d’execució.
Administració pública.
Organisme contractant.
Objecte del contracte.

4.1 Codificació de l’objecte, d’acord amb la nomenclatura de la Classificació nacional de productes per activitats 1996
(CNPA-1996), aprovada pel Reial decret 81/1996, de 6 de gener.
4.2 Si l’objecte del contracte es divideix en diversos lots,
cal indicar el nombre de lots i l’objecte de cadascun.
4.3 Cal indicar si l’objecte inclou prestacions d’altres tipus
de contracte (contractes mixtos).
4.4 Cal indicar si es tracta d’un contracte marc.
5. Publicitat.
5.1 Si s’escau, data de publicació de l’anunci en el DOCE.
5.2 Si s’escau, data de publicació en diaris o butlletins oficials.
6. Classe d’expedient, segons el tràmit emprat: ordinari o
urgent.
7. Sistema d’adjudicació del contracte:
7.1 Procediment d’adjudicació elegit. En els procediments
negociats, cal indicar si hi ha hagut o no publicació de l’anunci de licitació, i especificar l’article i l’apartat de la Llei que justifica l’ús d’aquest procediment i, si s’escau, el nombre d’invitacions directes cursades.
7.2 Forma d’adjudicació utilitzada per l’òrgan de contractació.
8. Import del pressupost base de licitació.
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9. Termini d’execució o durada del contracte. Si n’està prevista la pròrroga, cal determinar quin és el termini màxim.
10. En els contractes plurianuals, nombre d’anys.
11. Cal indicar si el contracte inclou revisió de preus.
12. Nom i cognoms o denominació social i NIF del contractista
o contractistes adjudicataris, així com la seva nacionalitat.
13. Data d’adjudicació.
14. Import d’adjudicació del contracte.
15. Data de formalització del contracte.
16. Data prevista d’acabament del contracte.
II. Dades referides a les modificacions, les pròrrogues,
el compliment i la resolució del contracte
17. Cal indicar la suma de totes les modificacions que s’han
produït en el contracte, quant a les modificacions d’import i de
termini.
18. Import final del contracte per tots els conceptes, referit al moment de la conclusió.
19. Si escau, causa per la qual es resol el contracte, indicant l’article i l’apartat de la Llei aplicat, la data en què es va dur
a terme l’acord de resolució, i si aquesta comporta la pèrdua
de la garantia definitiva per al contractista.
F. CONTRACTES ADMINISTRATIUS ESPECIALS
I. Dades referides a l’adjudicació del contracte
1. Any d’execució.
2. Administració pública.
3. Organisme contractant.
4. Codificació de l’objecte, d’acord amb la nomenclatura
de la Classificació nacional de productes per activitats 1996
(CNPA-1996), aprovada pel Reial decret 81/1996, de 26 de
gener.
5. Publicitat:
5.1 Si s’escau, data de publicació de l’anunci en diaris o
butlletins oficials.
6. Sistema d’adjudicació del contracte:
6.1 Procediment d’adjudicació elegit. En els procediments
negociats, si s’escau, cal indicar el nombre d’invitacions directes
cursades.
6.2 Forma d’adjudicació utilitzada per l’òrgan de contractació.
7. Import del pressupost base de licitació.
8. Termini d’execució.
9. Nom i cognoms o denominació social i NIF del contractista
o contractistes adjudicataris, així com la seva nacionalitat.
10. Data d’adjudicació.
11. Import d’adjudicació del contracte.
12. Data de formalització del contracte.
13. Data prevista d’acabament del contracte.
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II. Dades referides a les modificacions, les pròrrogues,
el compliment i la resolució del contracte
14. Cal indicar la suma de totes les modificacions que s’han
produït en el contracte, quant a les modificacions d’import i de
termini.
15. Import final del contracte per tots els conceptes, referit al moment de la conclusió.
16. Si escau, causa per la qual es decideix el contracte, indicant l’article i l’apartat de la Llei aplicat, la data en què es va
dur a terme l’acord de resolució, i si aquesta comporta la pèrdua de la garantia definitiva per al contractista.
G. CONTRACTES ADJUDICATS PER ENTITATS PRIVADES
I PER ENTITATS DE DRET PÚBLIC QUE CONTRACTEN
AMB SUBJECCIÓ AL DRET PRIVAT EN ELS CONTRACTES
RELATIUS ALS SECTORS DE L’AIGUA, DE L’ENERGIA,
DELS TRANSPORTS I DE LES TELECOMUNICACIONS

I.
1.
2.
3.
4.

Dades referides a l’adjudicació del contracte

Any d’execució.
Administració pública.
Organisme contractant.
Objecte del contracte.

4.1 Codificació de l’objecte, d’acord amb la nomenclatura de la Classificació nacional de productes per activitats 1996
(CNPA-1996), aprovada pel Reial decret 81/1996, de 26 de
gener.
4.2 Si l’objecte del contracte es divideix en diversos lots,
cal indicar el nombre de lots i l’objecte de cadascun.
4.3 Cal indicar si l’objecte inclou prestacions d’altres tipus
de contracte (contractes mixtos).
4.4 Cal indicar si es tracta d’un contracte marc.
5. Publicitat:
5.1 Si s’escau, data de publicació de l’anunci en el DOCE.
5.2 Si s’escau, data de publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
6. Sistema d’adjudicació del contracte:
6.1 Procediment d’adjudicació elegit. En els procediments
negociats, cal indicar si hi ha hagut o no publicació de l’anunci de licitació, i especificar l’article i l’apartat de la Llei 44/1998,
de 30 de desembre, que justifica l’ús d’aquest procediment i,
si s’escau, el nombre d’invitacions directes cursades.
6.2 Forma d’adjudicació utilitzada per l’òrgan de contractació.
7. Data d’adjudicació.
8. Import d’adjudicació del contracte.
9. En els contractes de subministrament, cal indicar la nacionalitat del producte adquirit.
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ANNEX X
Revisió de preus en els contractes d’obres i de subministrament amb fabricació
DIRECCIÓ GENERAL/ORGANISME AUTÒNOM
MINISTERI DE

Expedient:
SERVEI DE

PROJECTE D’OBRES:
Pressupost per revisió de preus núm. .............. formulat al...........................
Contractista

Data d’adjudicació

Coeficient de baixa d’adjudicació

Fórmula(es) polinòmica(ques) aprovada(es)
Import de la revisió de preus en les certificacions cursades amb dret a revisió

(1)

Suma dels pressupostos líquids aprovats en concepte de revisió de preus

(9)

Pressupost líquid per revisió de preus

(1) - (9)

El pressupost líquid per revisió, la tramitació del qual es proposa, si s’escau, en aplicació de la Llei de contractes de les
administracions públiques i disposicions complementàries, puja a la quantitat de ..........................
En compliment de les disposicions esmentades se certifica:
a) Que el contracte té dret a revisió d’acord amb la Llei de contractes de les administracions públiques.
b) Que en les certificacions cursades amb revisió s’acomplia el requisit d’estar executat el 20% del pressupost de les obres.
c) Que les obres no acusen retard per causes imputables al contractista, havent-se complert els terminis parcials establerts
en el programa de treball.
d) Que ha transcorregut més d’un any des de l’adjudicació de les obres d’acord amb el que disposa l’article 103 de la Llei
de contractes de les administracions públiques.
...................................................., ........... de/d’................................de 20.........
EL DIRECTOR DE LES OBRES,
Vistiplau
EL ........................................
................................proposa:
1r L’aprovació del pressupost líquid per un import de ....................., en concepte de revisió de preus que resulta
de l’aplicació de la Llei de contractes de les administracions públiques i disposicions complementàries.
2n Que .................................................................................................................. tramiti el crèdit corresponent
al resultat de la revisió de preus.
............................................................ de/d’ ................................de 20........
EL
............................................................
Conforme amb la proposta
EL ..........
Data
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IMPORT LÍQUID DE LA REVISIÓ EN LES CERTIFICACIONS CURSADES AMB DRET A REVISIÓ
DE PREUS ...................................................................................
Número
d’identificació

Import líquid de
l’obra certificada
sense revisió de preus

Mes al qual
correspon
l’obra certificada

Coeficient de
revisió que s’ha
d’aplicar

Import líquid de
la certificada
revisada

Import
de la revisió
de preus

Certificacions amb dret a revisió de preus incloses en els pressupostos per revisió anteriors.

Certificacions amb dret a revisió de preus incloses en aquest pressupost.

TOTALS

(4)

(5)

(1)
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IMPORT LÍQUID DE LES CERTIFICACIONS CURSADES SENSE DRET A REVISIÓ DE PREUS
Número de certificació ................... Mes ......................

Import líquid de les obres que se certifiquen

TOTAL

(2)

PRESSUPOST VIGENT DE LES OBRES
Data d’aprovació
de la despesa

DESIGNACIÓ

Imports líquids

Import d’adjudicació
Variacions del pressupost de les obres per modificacions de projecte

(6)

TOTALS .............
Variacions per revisió de preus

(9)

TOTALS .............
PRESSUPOST TOTAL VIGENT

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL MODEL DE PRESSUPOST ADDICIONAL PER REVISIÓ DE PREUS
Full 1. S’indiquen les dades generals de pressupost, organisme contractant, direcció general o organisme autònom, etc., seguint les instruccions de
les certificacions i, en el títol, s’hi ha de fer constar el número del pressupost addicional de revisió de preus que es tramita per a les obres. A la casella II, «fórmula(es)
polinòmica(ques) aprovada(es)», aquestes han de figurar completes, amb el tipus de la fórmula si és de les que consten en el quadre de fórmules tipus generals vigent. Si es tracta d’una fórmula especial per a l’obra, se n’ha d’indicar la data d’aprovació.
Les xifres (1) i (9) s’obtenen en els fulls posteriors.
Full 2. L’apartat «Certificacions amb dret a revisió de preus incloses en els pressupostos per revisió anteriors» s’ha d’emplenar només si abans s’ha
tramitat algun altre pressupost per revisió, i s’han d’indicar en aquest apartat els imports totals corresponents de les certificacions que figuren individualment en
els anteriors.
Full 3. S’ha d’indicar en el quadre la suma de les certificacions cursades sense dret a revisió de preus, amb els números d’aquestes i els mesos a què
corresponen.
Full 4. Es determinen separadament la suma del pressupost vigent sense revisió (6) i la corresponent només a les variacions per revisió degudament
numerats (9). La suma d’ambdues quantitats és el pressupost total vigent de les obres. L’import líquid de les certificacions cursades sense dret a revisió de preus
(2) més l’import líquid de l’obra certificada revisada (5) és igual al total del que s’hagi certificat en les obres fins a la data de formulació del pressupost. La suma
de l’import líquid (2) i el de l’obra certificada sense revisió (4) és l’import total de l’obra certificada sense incloure-hi la revisió.
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ANNEX XI
Certificació ordinària, anticipada o final
Ministeri de (1)

Crèdit pressupostari (2)

Servei (3)

Designació de les obres (4)

Dates de: (9)
Licitació:
Començament:
Acabament:

Clau (5)
Programa pressupostari (6)

Coeficient d’adjudicació: (12)
Fórmula(es) tipus de revisió: (13)

Adjudicatari: (10)
NIF (11)
CONCEPTE

TOTAL
(14)

(15)

Pressupost vigent líquid
Import acreditat en certificacions anteriors
Total (a)

(16)

Que no s’acredita (b)

(17)

Obra executada durant
el període a què
correspon la certificació

Obra executada i que s’acredita en aquesta certificació (a) – (b)

Import líquid
que s’acredita
en aquesta
certificació

Obra executada anteriorment

(18)

Revisió de preus (det. a part)

(19)

Abonaments o bestretes a compte no revisables (det. a part)

(20)

Abonaments o bestretes a compte revisables (det. a part)

(21)

Deducció (det. a part)
Total
EL DIRECTOR de les obres Sr. (22) ..........................................................................................................................................
CERTIFICO:
1r Que l’import de les obres executades en el període a què correspon aquesta certificació puja a la quantitat de
....................................................................................................................................................................................................
2n Que l’import que s’acredita a l’adjudicatari puja a la quantitat de
....................................................................................................................................................................................................
3r Que es compleixen, si s’escau, els requisits que preveuen l’article 103 de la Llei de contractes de les administracions públiques i el
plec de clàusules administratives particulars del contracte.
.........................................de/d’ ........................... de 20...........
EL DIRECTOR DE LES OBRES
CONFORME
EL .............. (23)...................
................de/d’ ............................ de 20............
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DETALL DELS PRESSUPOSTOS PRIMITIU I ADDICIONALS AMB APROVACIÓ DE LA DESPESA
Data d’aprovació
de la despesa

Designació

Import líquid

TOTAL
IMPORT DE LA REVISIÓ QUE S’ACREDITA
Període natural
Import líquid (25)
Actual
At
(24)

Anteriors

Revisió definitiva

Ai
“
“
A t-2
“
“

Coeficient K t – 1 (26)
Ct
Bi
“
“
B t-2
“
“
TOTAL

Ci
“
“
C t-2
“
“

Import líquid de la revisió
A t * C t (a)
A i * (B i - C i) (b i)
“
“
A t-2 * (B t - C t) (b t-2)
“
“
(27)
t–1
B + ∑ (b i)
i=1

DILIGÈNCIES COMPLEMENTÀRIES

COMPTABILITAT
COMPROVACIÓ
Examinada i comprovada
pel negociat corresponent
es considera conforme.
................. de/d’ ............de 20.............
El cap de................

NOTA D’INTERVENCIÓ ENDÓS
Endossada aquesta certificació a favor de
..................................................................
Havent-se anotat l’endós.
................. de/d’ ............de 20.............
El cap de................

INTERVINGUT I CONFORME
................. de/d’ ............de 20.............
L’interventor delegat,

APROVAT
................. de/d’ ............de 20.............
EL...........................................
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INSTRUCCIONS PER EMPLENAR L’IMPRÈS DE CERTIFICACIÓ,
ORDINÀRIA, ANTICIPADA O DE LIQUIDACIÓ
L’imprès de certificació s’ha d’emplenar d’acord amb les instruccions següents:
(1) Denominació de l’òrgan de contractació.
(2) Número de classificació orgànica i classificació econòmica que figura
en el pressupost.
(3) Nom del servei gestor de l’obra o del projecte d’inversió i codi d’identificació d’aquest o, si no n’hi ha, el que té dins de l’òrgan de contractació.
(4) Nom complet de les obres o del projecte d’inversió que se certifica.
(5) Clau d’identificació de l’obra o del projecte d’inversió pròpia de l’organisme.
(6) Número de programa pressupostari.
(7) Cal indicar si la certificació és ordinària, anticipada o final i el número que li correspon, a partir de la primera.
(8) Cal indicar el mes o el període a què correspon la certificació.
(9) Cal indicar les dates que figuren: licitació, començament i acabament
previst de l’obra o del projecte d’inversió.
(10) Nom o raó social de l’adjudicatari.
(11) Número d’identificació fiscal (NIF) de l’adjudicatari.
(12) Cal indicar el coeficient d’adjudicació.
(13) Cal indicar el número de la fórmula o fórmules polinòmiques, de revisió
de preus, si s’escau.
(14) i (15) Quan hi hagi diverses entitats que financen les obres o el projecte
d’inversió s’han de consignar els imports totals líquids a la columna (14), que són
la suma dels corresponents a cada un dels partícips en el finançament (no s’hi
han d’incloure honoraris, si n’hi ha). A (15) s’ha d’indicar la denominació i la participació del Ministeri corresponent, organisme autònom, beneficiari, etc. Quan
l’obra estigui finançada per una sola entitat, només s’han d’emplenar les caselles de la columna (14), «Total», excepte en el requadre «Pressupost vigent líquid», que s’ha de repetir a (14) i (15), amb la qual cosa queda de manifest que
l’obra o el projecte d’inversió el finança un sol organisme.
(16) i (17) A «Obra executada en el període a què correspon la certificació» s’ha de consignar a «Total (a)» l’import líquid total de l’obra executa-
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da en el període esmentat, i a «Que no s’acredita (b)» l’import d’aquesta obra
que per qualsevol motiu no s’acredita en la certificació, indicant les raons a
la casella «Diligències complementàries», que figuren en una altra cara de
l’imprès.
(18) A «Obra executada anteriorment» han de figurar els imports que ara
s’acrediten i que al seu dia no es van acreditar, és a dir, que van figurar a l’apartat
(b).
(19) Cal indicar l’import de la revisió que s’acredita, si s’escau, segons
el detall a part.
(20) En aquest apartat s’han d’incloure els abonaments o les bestretes
per equips i instal·lacions recuperables, que no són objecte de revisió, tenint
en compte que la possibilitat d’aquest tipus d’abonament o bestreta ha de figurar en els plecs de clàusules administratives particulars del contracte.
(21) En aquest apartat s’han d’incloure els abonaments o les bestretes
a compte per provisions de materials, quan no hi hagi perill que es deteriorin en l’emmagatzemament (article 155 d’aquest Reglament) i els abonaments
o les bestretes per instal·lacions i equip no recuperables, és a dir, els conceptes
que són objecte de revisió.
(22) Després del nom del director de les obres s’ha d’indicar el títol que
el faculta.
(23) L’espai destinat a la signatura del «Conforme» figura en blanc, ja
que aquesta signatura ha de correspondre als òrgans que resultin de l’estructura
peculiar dels òrgans contractants, sense que, per la seva varietat, es pugui
recollir en el model una especificació concreta.
(24) En aquests espais s’han d’indicar el mes o els mesos a què corresponguin els abonaments a compte per revisió de preus o les regularitzacions
d’aquestes (revisió provisional o revisió definitiva, respectivament).
(25) A t és l’import líquid de l’obra executada durant el període de pagament
a què es refereix la relació. C t és el valor K t, calculant K t als últims índexs
coneguts. A t-i són els imports líquids respectius de l’obra executada per als
períodes de pagament en què es va fer la revisió de preus amb els últims índexs
coneguts.
(26) B t-i són els valors de K t-i calculats amb els índexs definitius corresponents als períodes de pagament respectius.
(27) És l’import líquid de la revisió.
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ANNEX XII
Taula de correspondència entre els subgrups de classificació d’empreses corresponents als que estableix
aquest Reglament per als contractes de serveis i els grups i subgrups de classificació que estableix
l’Ordre del Ministeri d’Hisenda de 24 de novembre de 1982, modificada per l’Ordre de 30 de gener de 1991
Grups i subgrups establerts a l’article 37

Grups i subgrups establerts a l’Ordre de 24
de novembre de 1982

Grup L. Serveis administratius
Subgrup 1. Serveis auxiliars per a treballs administratius
d’arxivament i similars.

Grup III, subgrup 3. Informació, publicitat, administratius
i comunicacions.

Subgrup 2. Serveis de gestió de cobraments.

Grup III, subgrup 3. Informació, publicitat, administratius
i comunicacions.

Subgrup 3. Enquestes, presa de dades i serveis anàlegs.

Grup III, subgrup 3. Informació, publicitat, administratius
i comunicacions.

Subgrup 4. Lectura de comptadors.

Grup III, subgrup 8. Altres serveis.

Subgrup 5. Organització i promoció de congressos,
fires i exposicions.

Grup III, subgrup 3. Informació, publicitat, administratius
i comunicacions.

Subgrup 6. Serveis de porteria, control d’accessos
i informació al públic.

Grup III, subgrup 8. Altres serveis.

Grup M. Serveis especialitzats.
Subgrup 1. Higienització, desinfecció, desinsectació
i desratització.

Grup III, subgrup 6. Neteja i higienització.

Subgrup 2. Serveis de seguretat, custòdia i protecció.

Grup III, subgrup 2. Seguretat i vigilància.

Subgrup 3. Atenció i maneig d’instal·lacions de seguretat.

Grup III, subgrup 2. Seguretat i vigilància.

Subgrup 4. Arts gràfiques.

Grup III, subgrup 8. Altres serveis.

Subgrup 5. Serveis de biblioteca, arxius i museus.

Grup III, subgrup 3. Informació, publicitat, administratius
i comunicacions.

Subgrup 6. Hoteleria i serveis d’àpats.

Grup III, subgrup 8. Altres serveis.

Subgrup 7. Prevenció d’incendis forestals.

Grup III, subgrup 8. Altres serveis.

Subgrup 8. Serveis de protecció d’espècies.

Grup III, subgrup 8. Altres serveis.

Grup N. Serveis qualificats.
Subgrup 1. Activitats mèdiques i sanitàries.

Grup III, subgrup 1. Sanitaris.

Subgrup 2. Inspecció sanitària d’instal·lacions.

Grup III, subgrup 1. Sanitaris.

Subgrup 3. Serveis veterinaris per a la salut.

Grup III, subgrup 8. Altres serveis.

Subgrup 4. Serveis d’esterilització de material sanitari.

Grup III, subgrup 1. Sanitaris.

Subgrup 5. Restauració d’obres d’art.

Grup III, subgrup 8. Altres serveis.

Subgrup 6. Serveis de manteniment, conservació
i restauració de materials cinematogràfics i audiovisuals.

Grup III, subgrup 8. Altres serveis.

Grup O. Serveis de conservació i manteniment
de béns immobles.
Subgrup 1. Conservació i manteniment d’edificis.

Grup III, subgrup 5. Conservació i manteniment
de béns immobles.

Subgrup 2. Conservació i manteniment de carreteres,
pistes, autopistes, autovies i calçades.

Grup III, subgrup 5. Conservació i manteniment
de béns immobles.

Subgrup 3. Conservació i manteniment de xarxes d’aigua
i clavegueram.

Grup III, subgrup 5. Conservació i manteniment
de béns immobles.

Subgrup 4. Conservació i manteniment integral d’estacions
depuradores.

Grup III, subgrup 5. Conservació i manteniment
de béns immobles.
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Subgrup 5. Conservació i manteniment de mobiliari urbà.

Grup III, subgrup 5. Conservació i manteniment de béns immobles.

Subgrup 6. Conservació i manteniment de muntanyes i jardins.

Grup III, subgrup 5. Conservació i manteniment de béns immobles.

Subgrup 7. Conservació i manteniment de monuments
i edificis singulars.

Grup III, subgrup 5. Conservació i manteniment de béns immobles.

Grup P. Serveis de manteniment i reparació d’equips i instal·lacions.
Subgrup 1. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions
elèctriques i electròniques.

Grup III, subgrup 7. Manteniment d’equips i instal·lacions.

Subgrup 2. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions
de fontaneria, conduccions d’aigua i gas.

Grup III, subgrup 7. Manteniment d’equips i instal·lacions.

Subgrup 3. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions
de calefacció i aire condicionat.

Grup III, subgrup 7. Manteniment d’equips i instal·lacions.

Subgrup 4. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions
d’electromedicina.

Grup III, subgrup 7. Manteniment d’equips i instal·lacions.

Subgrup 5. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions
de seguretat i contra incendis.

Grup III, subgrup 7. Manteniment d’equips i instal·lacions.

Subgrup 6. Manteniment i reparació d’equips i maquinària
d’oficina.

Grup III, subgrup 7. Manteniment d’equips i instal·lacions.

Subgrup 7. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions
d’aparells elevadors i de translació horitzontal.

Grup III, subgrup 7. Manteniment d’equips i instal·lacions.

Grup Q. Serveis de manteniment i reparació de maquinària.
Subgrup 1. Manteniment i reparació de maquinària.

Grup III, subgrup 7. Manteniment d’equips i instal·lacions.

Subgrup 2. Manteniment i reparació de vehicles automotors,
inclosos vaixells i aeronaus.

Grup III, subgrup 7. Manteniment d’equips i instal·lacions.

Subgrup 3. Desmuntatge d’armament i destrucció de munició.

Grup III, subgrup 8. Altres serveis.

Subgrup 4. Desballestaments.

Grup III, subgrup 8. Altres serveis.

Grup R. Serveis de transports.
Subgrup 1. Transport en general.

Grup III, subgrup 9. Transports.

Subgrup 2. Trasllat de malalts per qualsevol mitjà
de transport.

Grup III, subgrup 1. Sanitaris.

Subgrup 3. Transport i custòdia de fons.

Grup III, subgrup 2. Seguretat i vigilància.

Subgrup 4. Transport d’obres d’art.

Grup III, subgrup 9. Transports.

Subgrup 5. Recollida i transport de tota mena de residus.

Grup III, subgrup 9. Transports.

Subgrup 6. Serveis aeris de fumigació, control, vigilància
aèria i extinció d’incendis.

Grup III, subgrup 9. Transports.

Subgrup 7. Serveis de grua.

Grup III, subgrup 9. Transports.

Subgrup 8. Remolc de vaixells.

Grup III, subgrup 9. Transports.

Subgrup 9. Serveis de missatgeria, correspondència
i distribució.

Grup III, subgrup 3. Informació, publicitat, administratius
i comunicacions.

Grup S. Serveis de tractaments de residus i rebuigs.
Subgrup 1. Tractament i incineració de residus
i rebuigs urbans.

Grup III, subgrup 8. Altres serveis.

Subgrup 2. Tractament de llots.

Grup III, subgrup 8. Altres serveis.

Subgrup 3. Tractament de residus radioactius i àcids.

Grup III, subgrup 8. Altres serveis.
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Subgrup 4. Tractament de residus de centres sanitaris i clíniques
veterinàries.

Grup III, subgrup 8. Altres serveis.

Subgrup 5. Tractament de residus oliosos.

Grup III, subgrup 8. Altres serveis.
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Grup T. Serveis de contingut.
Subgrup 1. Serveis de publicitat.

Grup III, subgrup 3. Informació, publicitat, administratius
i comunicacions.

Subgrup 2. Serveis de ràdio i televisió.

Grup III, subgrup 3. Informació, publicitat, administratius
i comunicacions.

Subgrup 3. Agències de notícies.

Grup III, subgrup 3. Informació, publicitat, administratius
i comunicacions.

Subgrup 4. Realització de material audiovisual.

Grup III, subgrup 3. Informació, publicitat, administratius
i comunicacions.

Subgrup 5. Serveis de traductors i intèrprets.

Grup III, subgrup 8. Altres serveis.

Grup U. Serveis generals.
Subgrup 1. Serveis de neteja en general.

Grup III, subgrup 6. Neteja i higienització.

Subgrup 2. Bugaderia i tint.

Grup III, subgrup 6. Neteja i higienització.

Subgrup 3. Emmagatzematge.

Grup III, subgrup 8. Altres serveis.

Subgrup 4. Agències de viatges.

Grup III, subgrup 8. Altres serveis.

Subgrup 5. Llars d’infants.

Grup III, subgrup 8. Altres serveis.

Subgrup 6. Recollida de carros portaequipatges en estacions
i aeroports.

Grup III, subgrup 8. Altres serveis.

Subgrup 7. Altres serveis no determinats.

Grup III, subgrup 8. Altres serveis.

Grup V. Serveis de tecnologies de la informació i les comunicacions.
Subgrup 1. Serveis de captació d’informació per mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics.

Grup III, subgrup 3. Informació, publicitat, administratius
i comunicacions.

Subgrup 2. Serveis de desenvolupament i manteniment
de programes d’ordinador.

Grup III, subgrup 3. Informació, publicitat, administratius
i comunicacions.

Subgrup 3. Serveis de manteniment i reparació d’equips
i instal·lacions informàtics i de telecomunicacions.

Grup III, subgrup 7. Manteniment d’equips i instal·lacions.

Subgrup 4. Serveis de telecomunicacions.

Grup III, subgrup 3. Informació, publicitat, administratius
i comunicacions.

Subgrup 5. Serveis d’explotació i control de sistemes informàtics
i infraestructures telemàtiques.

Grup III, subgrup 3. Informació, publicitat, administratius
i comunicacions.

Subgrup 6. Serveis de certificació electrònica.

Grup III, subgrup 3. Informació, publicitat, administratius
i comunicacions.

Subgrup 7. Serveis d’avaluació i certificació tecnològica.

Grup III, subgrup 3. Informació, publicitat, administratius
i comunicacions.

Subgrup 8. Altres serveis informàtics o de telecomunicacions.

Grup III, subgrup 3. Informació, publicitat, administratius
i comunicacions.

