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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
5192 Reial decret 300/2011, de 4 de març, pel qual es modifica el Reial decret 

817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic, i s’habilita el titular del Ministeri 
d’Economia i Hisenda per modificar-ne els annexos.

El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, actualitza els models d’anuncis 
recollits en els annexos del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i els adapta a la nova 
regulació dels contractes públics.

En virtut de circumstàncies de diversa índole és necessari modificar el format del 
denominat «Model d’anunci per a la licitació dels contractes» i establir un nou model a 
utilitzar en la redacció dels anuncis de formalització dels contractes.

El model d’anunci per a la licitació dels contractes varia en tres extrems. En primer lloc, 
se suprimeix la necessitat d’expressar el tipus d’IVA aplicable en l’apartat 5 del model, per 
la consideració fonamental que en determinades zones del territori nacional no és aquest 
l’impost aplicable, a la qual s’afegeix la impossibilitat d’assenyalar un únic percentatge en 
aquelles licitacions que es refereixen a diversos lots subjectes a tipus d’IVA diferents. En 
segon terme, en l’apartat 9, referit a l’acte d’obertura de les ofertes, s’afegeix l’exigència 
que se n’inclogui una descripció, a causa de la seva possible configuració com a acte de 
desenvolupament fragmentat, quan es refereixi als diversos elements de les proposicions 
que la legislació substantiva, d’una manera o d’una altra, als efectes de la seva consideració 
i valoració separada en el procés de licitació (documentació acreditativa dels requisits 
d’aptitud del licitador; elements de l’oferta no valorables de forma automàtica; elements 
que admeten una valoració mitjançant la mera aplicació de fórmules). Finalment, s’inclou 
la menció del valor estimat del contracte.

El nou model d’anunci de formalització de contractes, per la seva banda, respon a la 
necessitat de donar publicitat a aquest acte, d’acord amb la nova redacció que en fa l’article 
138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic per la Llei 34/2010, 
de 5 d’agost, de modificació de les lleis 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic, 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de 
l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, i 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa per adaptació a la normativa comunitària de les 
dues primeres.

A més, amb la finalitat de facilitar en el futur l’adaptació del format dels anuncis, s’inclou 
una habilitació al titular del Ministeri d’Economia i Hisenda perquè, mitjançant una ordre 
ministerial, es pugui modificar l’annex II del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, de forma 
idèntica a la previsió que conté la disposició addicional sisena del Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques.

Aquesta habilitació s’estén, en connexió amb el que estableix l’apartat 2 de la disposició 
final novena de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, a 
l’especificació de les dades a comunicar al Registre de contractes del sector públic, 
recollida en l’annex I del referit Reial decret i els annexos que recullin dades o esments 
exigits per la normativa de la Unió Europea.

Pel que fa a l’annex III del Reial decret 817/2009, no és necessari efectuar-ne una 
modificació expressa, i adapatar-lo a la nova regulació de la formalització dels contractes 
públics, establerta per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, atès que l’anunci d’adjudicació en el 
Diari Oficial de la Unió Europea conté informació relativa a la data de formalització, que 
necessàriament és posterior a la d’adjudicació. Per tant, a falta d’una iniciativa expressa 
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de la Unió Europea que modifiqui l’esmentat anunci s’ha d’entendre que reuneix 
sintèticament informació relativa tant a l’adjudicació com a la formalització.

En la tramitació del present Reial decret s’ha obtingut l’informe previ de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Economia i Hisenda, d’acord amb el Consell 
d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 4 de març 
de 2011,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, queda modificat de la manera 
següent:

U. La disposició final segona queda redactada de la manera següent:

«Disposició final segona. Models d’anuncis.

S’habilita el titular del Ministeri d’Economia i Hisenda per modificar els annexos 
que estableix aquest Reial decret. Quan es tracti d’annexos que recullin dades o 
esments exigits en disposicions de la Unió Europea, les modificacions s’han 
d’acomodar a les que es produeixin en l’àmbit de la Unió Europea en les esmentades 
disposicions.

Els anuncis d’informació prèvia, de licitació i de formalització de contractes s’han 
d’ajustar als models inclosos en l’annex II quan s’hagin de publicar en el “Butlletí 
Oficial de l’Estat”, i als models inclosos en l’annex III quan hagin de ser objecte de 
publicació en el “Diari Oficial de la Unió Europea”.»

Dos. La rúbrica de l’annex II del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, queda redactada 
de la manera següent:

«ANNEX II

Models d’anuncis de licitació i formalització dels contractes per a la seva publicació 
en el “Butlletí Oficial de l’Estat”»

Tres. L’apartat B «Model d’anunci per a la licitació dels contractes» de l’annex II 
queda redactat de la manera següent:

«B. Model d’anunci per a la licitació dels contractes

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la 
informació:

a) Organisme.
b) Dependència que tramita l’expedient.
c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència.
2) Domicili.
3) Localitat i codi postal.
4) Telèfon.
5) Telefax.
6) Correu electrònic.
7) Adreça d’Internet del perfil del contractant.
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8) Data límit d’obtenció de documentació i informació.

d) Número d’expedient.

2. Objecte del contracte:

a) Tipus.
b) Descripció.
c) Divisió per lots i nombre de lots/nombre d’unitats.
d) Lloc d’execució/lliurament:

1) Domicili.
2) Localitat i codi postal.

e) Termini d’execució/lliurament.
f) Admissió de pròrroga.
g) Establiment d’un acord marc (si s’escau).
h) Sistema dinàmic d’adquisició (si s’escau).
i) CPV (referència de nomenclatura).

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació.
b) Procediment.
c) Subhasta electrònica.
d) Criteris d’adjudicació.

4. Valor estimat del contracte:........... euros.
5. Pressupost base de licitació:

a) Import net.......... euros. Import total............ euros.

6. Garanties exigides.

Provisional (import)........ euros.
Definitiva (%).......

7. Requisits específics del contractista:

a) Classificació (grup, subgrup i categoria) (si s’escau).
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional (si 

s’escau).
c) Altres requisits específics.
d) Contractes reservats.

8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació.
b) Modalitat de presentació.
c) Lloc de presentació:

1. Dependència.
2. Domicili.
3. Localitat i codi postal.
4. Adreça electrònica:

d) Nombre previst d’empreses a les quals es pretén invitar a presentar ofertes 
(procediment restringit).

e) Admissió de variants, si és procedent.
f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta.
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9. Obertura d’ofertes:

a) Descripció.
b) Adreça.
c) Localitat i codi postal.
d) Data i hora.

10. Despeses de publicitat.
11. Data d’enviament de l’anunci al «Diari Oficial de la Unió Europea» (si 

s’escau).
12. Altres informacions.»

Quatre. L’apartat C del l’annex II del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, queda 
modificat de la manera següent:

1. Queda sense efecte el «Model d’anunci d’adjudicació de contractes» de l’apartat 
C de l’annex II del Reial decret 817/2009, de 8 de maig.

2. La rúbrica de l’apartat C de l’annex II del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, 
queda redactada de la manera següent:

«C. Model d’anunci de formalització de contractes

3. L’apartat C «Model d’anunci de formalització de contractes» de l’annex II del Reial 
decret 817/2009, de 8 de maig, queda redactat de la manera següent:

“C. Model d’anunci de formalització de contractes

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme.
b) Dependència que tramita l’expedient.
c) Número d’expedient.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant.

2. Objecte del contracte:

a) Tipus.
b) Descripció.
c) Lot (si s’escau).
d) CPV (referència de nomenclatura).
e) Acord marc (si és procedent).
f) Sistema dinàmic d’adquisicions (si és procedent).
g) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació.
h) Data de publicació de l’anunci de licitació.

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació.
b) Procediment.

4. Valor estimat del contracte: ……… euros.
5. Pressupost base de licitació. Import net........... euros. Import total........ 

euros.
6. Formalització del contracte:

a) Data d’adjudicació.
b) Data de formalització del contracte.
c) Contractista.
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d) Import o cànon d’adjudicació. Import net............. euros. Import total ............ 
euros.

e) Avantatges de l’oferta adjudicatària.”

Disposició transitòria única. Utilització transitòria del model d’anunci d’adjudicació de 
contractes.

No obstant el que assenyala l’apartat quatre.1 de l’article únic, el “Model d’anunci 
d’adjudicació de contractes”, establert en la redacció anterior de l’apartat C de l’annex II 
del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, s’ha de seguir utilitzant transitòriament en els 
procediments que es regeixen per la normativa anterior a l’entrada en vigor de la Llei 
34/2010, de 5 d’agost, de modificació de les lleis 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic, 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els 
sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, i 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa per a adaptació a la normativa 
comunitària de les dues primeres.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 4 de març de 2011.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta segona del Govern
i ministra d’Economia i Hisenda,

ELENA SALGADO MÉNDEZ
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