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I.

Dissabte 3 d'octubre de 2009

Secc. I. Pàg. 1

DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
15716

Correcció d’errors 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.

Havent observat errors en 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, publicat en el
«Butlletí Oficial de l’Estat» número 118, de 15 de maig de 2009 i en el seu suplement en
català, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:
A la pàgina 97, a les notes al peu relatives a la taula de l’annex II, es produeixen les
modificacions següents:
Les dues notes (1) se substitueixen per la següent:
(1) Nomenclatura CPC (versió provisional) utilitzada per definir l’àmbit d’aplicació de la Directiva 92/50/
CEE. En cas de diferents interpretacions entre CPV i CPC, s’ha d’aplicar la nomenclatura CPC.

La nota (3) se substitueix per la que segueix:
(3) Exceptuant els serveis financers relatius a l’emissió, compra, venda i transferència de títols o altres
instruments financers, i els serveis prestats pels bancs centrals. També en queden exclosos els serveis que
consisteixin en l’adquisició o l’arrendament, independentment del sistema de finançament, de terrenys, edificis ja
existents o altres béns immobles, o relatius a drets sobre aquests béns; no obstant això, els serveis financers
prestats, bé al mateix temps, bé amb anterioritat o posterioritat al contracte d’adquisició o d’arrendament, en
qualsevol de les seves formes, es regulen pel que disposa la present Llei en allò que es refereix al procediment
d’adjudicació.

A la pàgina 102, l’annex II A se substitueix pel següent:
«ANNEX II A
Serveis a què es refereix l’article 15.1 de la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre
procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els
serveis postals
Categories

Descripció

1

Serveis de
manteniment i
reparació.

2

Serveis de transport
per via terrestre 2,
inclosos els serveis
de furgons blindats i
serveis de
missatgeria, excepte
el transport de correu.

Número de
referència CPC 1

Número de referència CPV

6112, 6122, 633,
886

De 50100000-6 a 50884000-5
(excepte de 50310000-1 a
50324200-4 i 50116510-9,
50190000-3, 50229000-6,
50243000-0) i de 51000000-9
a 51900000-1.

712 (excepte
71235), 7512,
87304

De 60100000-9 a 60183000-4
(excepte 60160000-7,
60161000-4, 60220000-6), i de
64120000-3 a 64121200-2.
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Número de
referència CPC 1

Número de referència CPV

3

Serveis de transport
aeri: transport de
passatgers i càrrega,
excepte el transport
de correu.

73 (excepte 7321) De 60410000-5 a 60424120-3
(excepte 60411000-2,
60421000-5), i 60500000-3. De
60440000-4 a 60445000-9.

4

Transport de correu
per via terrestre 2 i
per via aèria.

5

Serveis de
telecomunicació.

6

Serveis financers:
a) Serveis
d’assegurances.
b) Serveis bancaris
i d’inversió 3

7

Serveis d’informàtica
i serveis connexos.

84

De 50310000-1 a 50324200-4,
de 72000000-5 a 72920000-5
(excepte 72318000-7 i des de
72700000-7 a 72720000-3),
79342410-4.

8

Serveis
d’investigació i
desenvolupament 4.

85

De 73000000-2 a 73436000-7
(excepte 73200000-4, 73210000-7,
73220000-0.

9

Serveis de
comptabilitat,
auditoria i tenidoria
de llibres.

862

De 79210000-9 a 79223000-3.

10

Serveis d’investigació
d’estudis i enquestes
de l’opinió pública.

864

De 79300000-7 a 79330000-6 i
79342310-9, 79342311-6.

11

Serveis de consultors
de direcció5 i serveis
connexos.

865, 866

De 73200000-4 a 73220000-0,
de 79400000-8 a 79421200-3 i
79342000-3, 79342100-4,
79342300-6, 79342320-2,
79342321-9, 79910000-6,
79991000-7, 98362000-8.

71235, 7321

752

60160000-7, 60161000-4,
60411000-2, 60421000-5.

De 64200000-8 a 64228200-2,
72318000-7, i de 72700000-7
a 72720000-3.

ex 81, 812, 814 7 De 66100000-1 a 66720000-3.

Secc. I. Pàg. 2
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Número de
referència CPC 1

Número de referència CPV

12

Serveis
d’arquitectura; serveis
d’enginyeria i serveis
integrats d’enginyeria;
serveis de planificació
urbana i serveis
d’arquitectura
paisatgista. Serveis
connexos de
consultors en ciència
i tecnologia. Serveis
d’assajos i anàlisis
tècniques.

867

De 71000000-8 a 71900000-7
(excepte 71550000-8) i
79994000-8.

13

Serveis de publicitat.

871

De 79341000-6 a 79342200-5
(excepte 79342000-3 i
79342100-4.

14

Serveis de neteja
d’edificis i serveis
d’administració de
béns arrels.

874, 82201 a
82206

De 70300000-4 a 70340000-6 i
de 90900000-6 a 90924000-0.

15

16

Serveis editorials i
d’impremta, per tarifa
o per contracte.
Serveis de
clavegueram i
eliminació de deixalles:
serveis de sanejament
i serveis similars.

88442

94

Secc. I. Pàg. 3

De 79800000-2 a 79824000-6,
de 79970000-6 a 79980000-7

De 90400000-1 a 90743200-9
(excepte 90712200-3).
De 90910000-9 a 90920000-2 i
50190000-3, 50229000-6,
50243000-0.

1 Nomenclatura CPC (versió provisional) utilitzada per definir l’àmbit d’aplicació de la Directiva 92/50/CEE.
En cas de diferents interpretacions entre CPV i CPC, s’ha d’aplicar la nomenclatura CPC.
2 Exceptuant els serveis de transport per ferrocarril inclosos en la categoria 18.
3 Exceptuant els serveis financers relatius a l’emissió, compra, venda i transferència de títols o altres
instruments financers, i els serveis prestats pels bancs centrals. També en queden exclosos els serveis que
consisteixin en l’adquisició o l’arrendament, independentment del sistema de finançament, de terrenys, edificis ja
existents o altres béns immobles, o relatius a drets sobre aquests béns; no obstant això, els serveis financers
prestats, bé al mateix temps, bé amb anterioritat o posterioritat al contracte d’adquisició o d’arrendament, en
qualsevol de les seves formes, es regulen pel que disposa la present Llei.
4 Exceptuant els serveis d’investigació i desenvolupament diferents d’aquells els resultats dels quals
corresponen al poder adjudicador i/o a l’entitat adjudicadora per al seu ús exclusiu, sempre que aquest remuneri
íntegrament la prestació del servei.
5 Exceptuant els serveis d’arbitratge i conciliació.»

A la pàgina 103, l’annex II B se substitueix pel següent:
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«ANNEX II B.
Serveis a què es refereix l’article 15.2 de la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre
procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els
serveis postals
Categories

Descripció

Número de
referència CPC 1

Número de referència CPV

17

Serveis
d’hostaleria i
restaurant.

64

De 55100000-1 a 55524000-9 i
de 98340000-8 a 98341100-6.

18

Serveis de
transport per
ferrocarril.

711

De 60200000-0 a 60220000-6.

20

Serveis de
transport
complementaris i
auxiliars.

74

De 63000000-9 a 63734000-3
(excepte 63711200-8, 63712700-0,
63712710-3 i de 63727000-1 a
63727200- 3) i 98361000-1.

21

Serveis jurídics.

861

De 79100000-5 a 79140000-7.

22

Serveis de
col·locació i
subministrament
de personal 2.

872

De 79600000-0 a 79635000-4
(excepte 79611000-0, 79632000-3,
79633000-0) i de 98500000-8 a
98514000-9.

23

Serveis
d’investigació i
seguretat, excepte
els serveis de
furgons blindats.

24

Serveis
d’educació i
formació
professional.

92

De 80100000-5 a 80660000-8
(excepte 80533000-9, 80533100-0,
80533200-1.

25

Serveis socials i
de salut.

93

79611000-0 i de 85000000-9 a
85323000-9 (excepte 5321000-5 i
85322000-2).

26

Serveis d’oci,
culturals i
esportius 3.

96

De 79995000-5 a 79995200-7 i
de 92000000-1 a 92700000-8
(excepte 92230000-2, 92231000-9,
92232000-6).

27

Altres serveis.

873 (excepte
87304)

De 79700000-1 a 79723000-8.

1 Nomenclatura CPC (versió provisional) empleada per definir l’àmbit d’aplicació de la Directiva 92/50/CEE.
En cas de diferents interpretacions entre CPV i CPC, s’ha d’aplicar la nomenclatura CPC.
2 Exceptuant els contractes de treball.
3 Exceptuant els contractes per a la compra, el desenvolupament, la producció o la coproducció de material
de programació per part dels organismes de radiodifusió i els contractes relatius al temps de radiodifusió.»
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