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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
8053 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.

L’aprovació de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, ha 
comportat la incorporació al dret espanyol d’importants novetats en l’àmbit de la contractació 
pública. Bona part d’aquestes procedeixen del dret comunitari europeu, tant de les 
directives que estableixen les normes d’harmonització de les legislacions dels estats 
membres respecte als procediments d’adjudicació dels contractes públics, com d’altres 
iniciatives legislatives o polítiques dels òrgans de la Unió Europea o fins i tot de la mateixa 
pràctica de les legislacions vigents en els diferents estats europeus.

La introducció d’aquestes novetats, així com les modificacions de la legislació vigent 
en el moment que es promulga la nova Llei 30/2007, de 30 d’octubre, determinen la 
necessitat d’adaptar les normes reglamentàries en vigor al nou règim legal. Bona part de 
les noves institucions que s’incorporen al nostre dret de la contractació pública i de les 
reformes del dret vigent que incorpora la Llei poden ser objecte de desplegament 
reglamentari sense necessitat de forçar els terminis exigits per l’elaboració d’una norma de 
tanta complexitat tècnica com el Reglament de desplegament de la Llei de contractes del 
sector públic.

Aquest és el cas de la majoria de les noves figures procedimentals recollides en el text 
legal, la implementació de les quals en el nostre ordenament jurídic, o bé no requereix una 
regulació reglamentària especial atesa la seva extensa regulació a la Llei de contractes del 
sector públic, o bé la seva aplicació immediata no és una exigència ineludible de l’activitat 
contractual dels diferents poders d’adjudicació, per la qual cosa és recomanable que el 
seu desplegament es porti a terme mitjançant l’aprovació d’una norma reglamentària 
completa. El mateix es pot dir respecte a algunes de les modificacions que la nova Llei 
introdueix respecte a la normativa anteriorment vigent.

No obstant això, hi ha matèries, entre les regulades per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
el desplegament reglamentari de les quals és clarament aconsellable portar-lo a efecte de 
la manera més immediata possible, amb el doble objectiu de possibilitar la posada en 
pràctica d’aquestes modificacions i al mateix temps permetre el compliment dels objectius 
proposats a través d’aquestes.

Un bon exemple d’això és el que fa referència als objectius de reducció de la càrrega 
administrativa que pesa sobre els òrgans de contractació i sobre els mateixos licitadors en 
el moment de participar en els procediments d’adjudicació. Aquest és un dels objectius que 
es proposa de manera expressa la Llei de contractes del sector públic, tal com posa de 
manifest a l’exposició de motius, en dir «obligadament, la nova Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, també efectua una revisió general de la regulació de la gestió contractual, a fi 
d’avançar en la seva simplificació i racionalització, i disminuir els costos i càrregues que 
recauen sobre l’entitat contractant i els contractistes particulars».

La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, intenta aconseguir aquesta finalitat a través de 
diferents mecanismes; d’aquests, els principals es refereixen al sistema de classificació de 
contractistes, a les maneres d’acreditar els requisits d’aptitud i als procediments 
d’adjudicació, en aquest últim cas elevant els límits quantitatius a partir dels quals és 
obligat acudir als procediments ordinaris d’adjudicació.

Juntament amb aquestes reformes, la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, conté alguns 
preceptes la regulació reglamentària dels quals és convenient efectuar també amb la 
màxima celeritat possible, tenint en compte la immediatesa de la seva aplicació en les 
licitacions a convocar, així com els dubtes que pot plantejar aquesta per raó de la novetat 
que la seva aplicació implica per a la pràctica contractual dels organismes públics.
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Com a conseqüència de tot això, el Reial decret regula determinats aspectes de la 
classificació de les empreses contractistes, el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades, la valoració dels criteris d’apreciació subjectiva, especialment quan s’hagi de 
fer a través del comitè d’experts o organisme independent a què es refereix l’article 134.2 
de la Llei de contractes del sector públic, les meses de contractació a constituir en l’àmbit 
de les administracions públiques i les comunicacions al Registre oficial de contractes.

En virtut d’això, a proposta de la vicepresidenta segona del Govern i ministra d’Economia 
i Hisenda, amb l’aprovació prèvia de la ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb 
el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 
8 de maig de 2009,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Classificació d’empreses

Secció 1a Solvència economicofinancera per a la classificació d’empreses

Article 1. Criteris tècnics de solvència econòmica i financera.

1. La determinació de la solvència econòmica i financera als efectes de la classificació 
s’ha d’efectuar de la manera següent:

a) La de les societats com a empreses contractistes d’obres o com a empreses de 
serveis exigeix que l’import del seu patrimoni net, segons el balanç dels comptes anuals 
aprovats i presentats en el Registre Mercantil corresponents a l’últim exercici finalitzat, i, si 
no, dels corresponents a l’últim exercici el període de presentació dels quals hagi finalitzat, 
superi l’import mínim establert a la legislació mercantil per no incórrer en causa de 
dissolució.

b) La determinació de la solvència econòmica i financera dels empresaris que siguin 
persones físiques per a la seva classificació com a empreses contractistes d’obres o com 
a empreses de serveis s’ha d’efectuar amb els mateixos criteris que per a les societats i 
s’ha de substituir el criteri de determinació de l’import mínim del seu patrimoni net pel 
que aquest no sigui inferior a la meitat de la xifra establerta per la legislació mercantil com 
a import mínim del capital social per a les societats de responsabilitat limitada, i es poden 
substituir les dades dels seus comptes anuals presentats en el Registre Mercantil pels que 
figurin en el seu llibre d’inventaris i comptes anuals, degudament legalitzat, quan l’empresari 
no estigui inscrit al Registre Mercantil i no estigui obligat a això.

c) La solvència econòmica i financera dels professionals que no tinguin la condició 
d’empresaris, als efectes de la seva classificació com a empreses de serveis en els 
subgrups el contingut dels quals se cenyeixi a l’exercici d’una activitat professional regulada, 
s’ha d’acreditar mitjançant la disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos 
professionals la cobertura de la qual sigui d’un import no inferior a l’anualitat mitjana dels 
contractes a què cada categoria de classificació permet accedir, o a l’import al qual per raó 
de la seva professió o activitat estigui legalment obligat, si és superior.

d) La determinació de la solvència econòmica i financera de les entitats no mercantils 
que sol·licitin la seva classificació com a empreses contractistes d’obres o com a empreses 
de serveis s’ha d’efectuar amb els mateixos criteris que per a les societats, i s’ha de 
substituir el criteri de determinació de l’import mínim del seu patrimoni net pel que aquest 
no sigui inferior a la meitat de la xifra establerta per la legislació mercantil com a import 
mínim del capital social per a les societats de responsabilitat limitada, o a l’import mínim 
exigit en els seus Estatuts o en la normativa aplicable a l’entitat, si algun d’aquests és 
superior. Les referències al Registre Mercantil s’entenen realitzades al registre públic que 
legalment els correspongui.
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2. En tot cas, les entitats obligades a auditar els seus comptes, així com les que per 
qualsevol circumstància els hagin sotmès a auditoria, han d’incloure amb els seus comptes 
el corresponent informe d’auditoria, els resultats i manifestacions del qual s’han de tenir en 
compte per a la interpretació d’aquests als efectes de classificació de l’entitat o de la seva 
revisió.

3. Sense perjudici de l’obligació de tramesa de comptes o llibres de comptabilitat a 
què estan sotmeses les empreses classificades o que sol·liciten una classificació com a 
condició per obtenir o mantenir la seva classificació, els òrgans competents per a la 
tramitació dels expedients de classificació poden demanar, en tot moment, als corresponents 
registres públics la informació relativa als comptes anuals esmentats que sigui necessària 
per a la comprovació del compliment dels requisits de classificació en matèria de solvència 
econòmica i financera de les empreses classificades o que sol·licitin una classificació.

Article 2. Justificació del manteniment de la solvència econòmica i financera de les 
empreses classificades.

1. De conformitat amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 59 de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, i a l’efecte d’acreditar el manteniment de la solvència econòmica i financera, 
els empresaris persones jurídiques han de presentar, amb caràcter anual, una declaració 
responsable, segons el model que, a aquest efecte, aprovi la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa, i en què han de constar, almenys, les dades següents, relatives 
als comptes anuals corresponents a l’últim exercici el període de presentació del qual hagi 
finalitzat:

Denominació i identificació de l’entitat classificada.
Nom, identificació i data de nomenament de l’administrador que signa la declaració.
Dates de tancament, d’aprovació i de presentació en el Registre Mercantil o en el 

registre oficial que correspongui dels comptes objecte de la declaració.
Identificació del Registre Mercantil o registre oficial que correspongui, en què s’ha 

efectuat la presentació dels comptes per a la seva inscripció.
Imports del capital social, del patrimoni net, del resultat de l’exercici i del total actiu de 

l’entitat que figuren en els comptes esmentats.
Si s’escau, menció relativa a la seva inscripció en el Registre oficial de licitadors i 

empreses classificades de l’Estat, o en el de la comunitat autònoma que va atorgar la 
classificació el manteniment de la qual es pretén.

2. Els empresaris individuals que estiguin inscrits com a tals en el Registre Mercantil 
han de formalitzar la mateixa declaració i satisfer els mateixos requisits a què fa referència 
l’apartat 1 d’aquest article. Els que no figurin inscrits en el Registre Mercantil han de 
presentar davant l’òrgan competent per a la tramitació dels expedients de classificació el 
seu llibre d’inventaris i comptes anuals legalitzat pel Registre Mercantil, en els mateixos 
terminis assenyalats per a la presentació de la declaració responsable de les persones 
jurídiques a què es fa referència a l’apartat 1.

3. Els professionals que no tinguin la condició d’empresaris han de presentar una 
declaració responsable, segons el model que, a aquest efecte, aprovi la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa, que la pòlissa d’assegurança d’indemnització per riscos 
professionals continua vigent, i hi han de fer constar les seves dades bàsiques i l’import de 
la cobertura.

4. La declaració s’ha de fer davant l’òrgan competent per a la tramitació dels 
expedients de classificació abans del dia 1 de setembre de cada any, quan l’exercici 
comptable coincideixi amb l’any natural, o abans de l’inici del novè mes posterior a la data 
de tancament de l’exercici, en cas que aquest no coincideixi amb l’any natural.

Aquest òrgan verifica l’exactitud i veracitat de les dades aportades, i pot requerir a 
l’empresa l’aportació dels comptes anuals o documents originals complets, o demanar-los 
als corresponents registres públics.

5. Formalitzada la declaració a què es refereix l’apartat anterior i verificada l’exactitud 
i veracitat de les dades declarades, els empresaris que acreditin el manteniment de la 
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solvència econòmica i financera requerida per a l’obtenció de classificació en els subgrups 
i amb les categories que es tinguin mantenen aquestes classificacions en els termes en 
què es van acordar.

Article 3. Comprovació de les dades de solvència econòmica i financera de les empreses 
classificades.

Els òrgans competents per a la tramitació dels expedients de classificació poden 
requerir, en qualsevol moment, als empresaris classificats la presentació dels seus comptes 
anuals, o, si s’escau, dels seus llibres d’inventaris i comptes anuals degudament legalitzats 
o de la documentació acreditativa de la seva assegurança d’indemnització per riscos 
professionals, per tal de verificar el manteniment de la seva solvència econòmica i financera. 
La no-aportació dins el termini i en la forma escaient dels documents requerits és equivalent 
a la no-acreditació de la seva solvència econòmica i financera i dóna lloc a la iniciació 
d’expedient de revisió de classificació.

Secció 2a Revisió de classificacions

Article 4. Revisió d’ofici de classificacions per causes relatives a la solvència econòmica 
i financera.

1. L’òrgan competent per a la tramitació dels expedients de classificació ha d’iniciar 
l’expedient de revisió de classificacions atorgades en els supòsits següents:

a) Quan una empresa classificada no hagi presentat en el termini establert la 
declaració a què fa referència l’article 2.

b) Quan, tot i haver-la aportat, no quedi acreditada la presentació dels seus comptes 
en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent, o la de l’assegurança 
d’indemnització per riscos professionals a què es refereix l’apartat 3 de l’article 1.

c) Si els documents esmentats en els dos supòsits anteriors posen de manifest una 
solvència econòmica i financera insuficient d’acord amb els requisits mínims exigits en 
l’article esmentat.

2. En cas que durant la tramitació de l’expedient l’empresa acrediti la seva solvència 
en els termes exigits a l’apartat 1 de l’article 1, però el seu patrimoni net no assoleixi els 
llindars exigits per a l’obtenció d’alguna de les categories que té, la Comissió de Classificació 
acorda la revisió de les seves classificacions, i redueix les seves categories a les màximes 
corresponents al patrimoni net acreditat per l’empresa segons el que estableixen els 
articles esmentats, sense que sigui procedent l’examen o revisió dels factors relatius a la 
seva solvència tècnica o professional.

Les mateixes regles són aplicables als professionals als quals es refereix l’apartat 3 de 
l’article 1, i els comptes anuals se substitueixen per la pòlissa d’assegurança d’indemnització 
per riscos professionals a què es refereix l’apartat esmentat.

3. S’ha de procedir de la mateixa manera en cas que l’empresari no presenti la 
documentació a què fa referència l’article 3, i el requeriment a què es refereix l’apartat 3 de 
l’article següent es concreta als documents necessaris per acreditar la seva solvència 
econòmica i financera.

4. L’òrgan competent per a la tramitació dels expedients de classificació pot iniciar 
d’ofici un expedient de revisió de les classificacions acordades quan tingui coneixement de 
l’existència de circumstàncies que puguin disminuir les condicions de solvència que van 
servir de base a la classificació concedida. A aquest efecte, els òrgans de contractació han 
d’informar la Junta d’aquestes circumstàncies si en tenen coneixement.

5. En tot cas, l’empresari està obligat a posar en coneixement de l’òrgan competent 
en matèria de classificació qualsevol variació en les circumstàncies que hagin estat 
tingudes en compte per concedir-la que pugui donar lloc a una revisió d’aquesta. L’omissió 
d’aquesta comunicació fa incórrer a l’empresari en la prohibició de contractar prevista a la 
lletra e) de l’apartat 1 de l’article 49 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre.
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Article 5. Expedients de revisió de classificacions per causes relatives a la solvència 
econòmica i financera.

Els expedients de revisió de classificació per causes relatives a la solvència econòmica 
i financera s’han de tramitar d’acord amb el procediment per a l’obtenció de classificació 
que preveu l’article 47 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, amb les particularitats 
següents:

1. Els expedients de revisió de classificació han de comprendre la totalitat dels 
subgrups en què figurin amb classificació en vigor, tant d’obres com de serveis.

2. Els expedients de revisió iniciats d’ofici per causa de disminució de la solvència 
econòmica i financera es poden tramitar tenint en compte, a més de les que ja figurin en 
l’expedient, les dades addicionals que l’òrgan instructor consideri necessari incorporar-hi.

3. A aquest efecte, quan una empresa classificada no hagi presentat en el termini 
establert la declaració a què fa referència l’article 2, o quan, tot i haver-la aportat, no quedi 
acreditada la presentació dels seus comptes en el Registre mercantil o el registre oficial 
corresponent, amb caràcter previ a la iniciació de l’expedient l’òrgan competent per a la 
tramitació dels expedients de classificació ha de formular un requeriment a fi que l’aporti 
en un termini de deu dies juntament amb els comptes presentats i el justificant de la seva 
presentació en el registre esmentat, amb l’advertiment que transcorregut el termini sense 
formalitzar el requeriment esmentat, s’inicia un expedient de revisió de classificació.

S’ha de practicar el mateix requeriment quan l’empresari que exerceix una activitat 
professional no presenta la declaració exigida per l’article 2 o aquesta no acredita totes les 
mencions que s’hi exigeixen.

4. En els expedients de revisió iniciats d’ofici s’ha de donar audiència, amb caràcter 
previ a la proposta de resolució del procediment, per un termini de quinze dies, a l’empresari 
la classificació del qual es revisa i a qualssevol altres interessats en el procediment, a fi 
que puguin formular les al·legacions i presentar les proves que estimin pertinents per a la 
defensa dels seus drets.

Article 6. Informes i propostes de resolució.

Per a l’elaboració de les propostes de resolució dels expedients de classificació i revisió 
de classificacions que ho necessitin es pot sol·licitar un informe dels departaments 
ministerials, organismes i entitats que es consideri convenient. Una vegada tramitat 
l’expedient, l’òrgan competent per a la tramitació dels expedients de classificació ha 
d’elaborar una proposta de resolució, que s’ha de sotmetre a la decisió de la Comissió de 
Classificació corresponent. En cas que un expedient afecti classificacions d’obres i de 
serveis d’una mateixa empresa, la resolució l’han d’adoptar conjuntament les dues 
comissions de classificació.

Article 7. Recursos.

Els acords relatius a la classificació de les empreses adoptats per les comissions de 
classificació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat poden ser 
objecte de recurs d’alçada davant el ministre d’Economia i Hisenda. Els adoptats pels 
òrgans competents de les comunitats autònomes poden ser objecte de recurs d’alçada 
davant el respectiu òrgan superior jeràrquic.

La tramitació d’aquests recursos s’ha d’efectuar d’acord amb el que disposen els 
articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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CAPÍTOL II

El Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat

Secció 1a Normes generals

Article 8. Règim organitzatiu.

1. El Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat depèn del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, a través de la Direcció General del Patrimoni de l’Estat.

2. El Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat és a càrrec de la 
Subdirecció General de Classificació de Contractistes i Registre de Contractes com a 
òrgan de suport tècnic de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat.

3. El Registre té caràcter electrònic, i s’hi han de fer constar en format electrònic les 
dades que hi hagin d’accedir, així com, si s’escau, la digitalització dels documents en 
suport paper en què constin, i, en aquest procés, s’han d’adoptar les mesures necessàries 
per evitar l’alteració d’aquests, així com la seva manipulació una vegada que s’hi hagin 
incorporat.

Article 9. Classes d’inscripcions.

1. Les inscripcions que es practiquin en el Registre poden ser voluntàries o 
obligatòries.

2. És obligatòria la inscripció de la classificació de les empreses contractistes i la de 
les prohibicions de contractar en els casos especificats a l’article 50.4 de la Llei de 
contractes del sector públic.

3. En tots els casos que no preveu l’apartat anterior la inscripció és voluntària.

Secció 2a Inscripcions obligatòries

Article 10. Inscripció de la classificació.

En el Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat s’ha d’inscriure 
obligatòriament:

a) La classificació atorgada a cada empresari.
b) Les modificacions de la classificació tant si suposen el reconeixement de nous 

grups o subgrups com si impliquen la reducció d’aquests. Igualment s’hi han de fer constar 
les modificacions que consisteixin en l’augment o reducció de les categories en què 
l’empresa estigui classificada.

c) La revocació de les classificacions reconegudes.

Article 11. Pràctica de la inscripció de la classificació.

La inscripció de la classificació de cada empresa, així com la constància de cadascuna 
de les modificacions que experimenti, l’ha de fer d’ofici la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa, com a tràmit d’execució de la resolució dictada en l’expedient tramitat a 
aquest efecte.

Amb aquesta finalitat, quan, respecte a l’empresa de la classificació de la qual es tracti, 
no constin inscrites en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat les 
circumstàncies a què es refereixen els apartats a) i c) de l’article 15.2, aquestes s’hi han 
d’inscriure d’ofici, prenent com a base els documents adequats per a això i que s’hagin 
aportat al procediment de classificació.

Article 12. Inscripció de les prohibicions de contractar.

També s’han d’inscriure en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades de 
l’Estat les prohibicions de contractar, esmentades a l’article 50.4 de la Llei de contractes 
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del sector públic, amb expressió de la data en què es van acordar, la causa legal que les 
motiva, la seva durada i l’extensió dels seus efectes.

Article 13. Pràctica de la inscripció.

1. Les inscripcions a què es refereix l’article anterior les ha de practicar d’ofici la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa, de la manera següent:

a) En els casos en què la prohibició s’acordi mitjançant una resolució judicial que es 
pronunciï també sobre el seu abast i durada, la inscripció s’ha de practicar amb base en el 
testimoni de la resolució que s’hagi remès al Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades de l’Estat.

b) En els casos en què la prohibició, així com la seva durada i abast, o aquests dos 
últims només, s’acordin en virtut d’una resolució del ministre d’Economia i Hisenda o de 
l’òrgan competent d’una altra Administració pública, a la mateixa resolució s’ha d’ordenar 
la inscripció en el Registre, que s’ha de practicar, sense més tràmits.

2. Practicada la inscripció de la prohibició, aquesta s’ha de traslladar a tots els 
registres oficials de licitadors establerts per les comunitats autònomes a fi que la hi puguin 
fer constar.

Article 14. Efectes de la inscripció de les prohibicions de contractar.

No produeixen efectes, fins a la seva constància en el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades de l’Estat, les prohibicions de contractar acordades en els supòsits 
següents:

a) Les que s’acordin mitjançant una resolució administrativa, o per una resolució 
d’aquesta mateixa naturalesa se n’estableixin la durada i l’abast, respecte de les persones 
que hagin estat condemnades en virtut de sentència ferma per delictes d’associació il·lícita, 
corrupció en transaccions econòmiques internacionals, tràfic d’influències, suborn, fraus i 
exaccions il·legals, delictes contra la Hisenda pública i la Seguretat Social, delictes contra 
els drets dels treballadors, malversació i receptació i conductes afins, delictes relatius a la 
protecció del medi ambient, o a una pena d’inhabilitació especial per a l’exercici de 
professió, ofici, indústria o comerç a què es refereix l’apartat a) de l’article 49.1 de la Llei 
de contractes del sector públic.

b) Les que s’adoptin respecte d’empresaris perquè han estat sancionats amb caràcter 
ferm, de conformitat amb l’article 49.1.c) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, per una 
infracció greu en matèria de disciplina del mercat, en matèria professional o en matèria 
d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les persones amb 
discapacitat o per una infracció molt greu en matèria social, incloent-hi les infraccions en 
matèria de prevenció de riscos laborals, d’acord amb el que disposa el text refós de la Llei 
sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 
4 d’agost, o en matèria mediambiental, d’acord amb el que estableixen les disposicions 
següents: el Reial decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes; la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de 
costes; la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat; la Llei 
11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos; la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de 
residus; el text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de 
juny,  i la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

c) Les acordades, segons el que estableix l’article 49.1.e) de la Llei 30/2207, de 30 
d’octubre, perquè l’empresari ha incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable 
de no estar incurs en la prohibició de contractar o en facilitar qualssevol altres dades 
relatives a la seva capacitat i solvència, o ha incomplert, per una causa que li sigui 
imputable, l’obligació de comunicar qualsevol variació en les circumstàncies que hagin 
estat tingudes en compte per concedir la classificació i que pugui donar lloc a una revisió 
d’aquesta, així com les que afectin les dades reflectides en el Registre oficial de licitadors 
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i la supervenció de qualsevol circumstància que determini la concurrència d’una prohibició 
de contractar.

d) Les acordades, en virtut del que disposa l’article 49.2 de la Llei de contractes del 
sector públic, en els casos següents:

1r Respecte als empresaris que hagin donat lloc, per causa de la qual hagin estat 
declarats culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb una 
administració pública.

2n Quan l’empresari licitador hagi infringit una prohibició per contractar amb qualsevol 
de les administracions públiques.

3r Sempre que es tracti de licitadors afectats per una prohibició de contractar 
imposada en virtut d’una sanció administrativa, d’acord amb el que preveu la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, o la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària.

4t Quan el licitador afectat hagi retirat indegudament la seva proposició o candidatura 
en un procediment d’adjudicació, o hagi impossibilitat l’adjudicació definitiva del contracte 
a favor seu perquè no ha presentat la documentació justificativa del compliment dels 
requisits a què es refereix l’article 135.4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, o no ha 
constituït la garantia que, si s’escau, sigui procedent dins el termini assenyalat i hi hagi 
hagut dol, culpa o negligència.

5è En els casos en què l’empresari hagi incomplert les condicions especials d’execució 
del contracte establertes d’acord amb el que assenyala l’article 102 de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic, quan aquest incompliment hagi estat definit 
en els plecs o en el contracte com a infracció greu de conformitat amb les disposicions de 
desplegament d’aquesta Llei, i es doni dol, culpa o negligència en l’empresari.

Secció 3a Inscripcions voluntàries

Article 15. Actes inscriptibles voluntàriament.

1. Poden sol·licitar la seva inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades de l’Estat tant les persones físiques que tinguin la condició d’empresaris o 
professionals com les jurídiques, nacionals o estrangeres.

2. Sense perjudici de la constància registral dels actes a què es refereix la secció 
anterior, les persones indicades a l’apartat anterior poden sol·licitar la inscripció dels actes 
següents:

a) Els corresponents a la seva personalitat i capacitat d’obrar, en el cas de persones 
jurídiques.

b) Els relatius a l’extensió de les facultats dels representants o apoderats amb 
capacitat per actuar en nom seu i obligar-la contractualment.

c) Els referents a les autoritzacions o habilitacions professionals i a la resta de 
requisits que siguin necessaris per actuar en el seu sector d’activitat.

d) Les dades relatives a la solvència econòmica i financera que s’especifiquen a 
l’article següent, que s’han de reflectir de manera independent si l’empresari no té 
classificació.

Article 16. Circumstàncies de les inscripcions voluntàries.

1. La inscripció de les dades corresponents a la personalitat i capacitat d’obrar de 
l’empresari persona jurídica ha de contenir les circumstàncies següents, referides al 
moment en què s’efectua la sol·licitud d’inscripció: 

1r Denominació o raó social de l’empresari.
2n Nacionalitat.
3r Registre Mercantil o Registre oficial en què estan inscrits.
4t Tipus d’entitat i forma jurídica.
5è Domicili social.
6è Objecte social.
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7è Codis d’identificació de l’empresari. En el cas d’empresaris espanyols, s’hi ha 
d’incloure, en tot cas, el número d’identificació fiscal com a codi d’identificació. En el cas 
d’empresaris estrangers, s’hi ha d’incloure el número d’identificació fiscal que els assigni 
l’Administració General de l’Estat en virtut del que preveuen la disposició addicional sisena 
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i les seves disposicions de 
desplegament reglamentari, així com el codi oficialment assignat o acceptat per a la seva 
identificació d’acord amb la normativa aplicable al seu país de residència.

8è Administradors o òrgans d’administració.

2. La inscripció d’empresaris individuals ha de contenir les circumstàncies següents, 
referides al moment en què s’efectua la sol·licitud d’inscripció:

1r Nom de l’empresari.
2n Nacionalitat.
3r País d’establiment, si és diferent del de la seva nacionalitat.
4t Registre Mercantil en què està inscrit, si s’escau.
5è Domicili.
6è Codis d’identificació de l’empresari. En el cas d’empresaris espanyols, s’hi ha 

d’incloure, en tot cas, el número d’identificació fiscal com a codi d’identificació. En el cas 
d’empresaris estrangers, s’hi ha d’incloure el número d’identificació fiscal que els assigni 
l’Administració General de l’Estat en virtut del que preveuen la disposició addicional sisena 
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i les seves disposicions de 
desplegament reglamentari, així com el codi oficialment assignat o acceptat per a la seva 
identificació d’acord amb la normativa aplicable al seu país de residència, i, si no, el seu 
número de passaport. En el cas d’empresaris estrangers residents a Espanya, s’hi ha 
d’incloure el seu número d’identitat d’estranger (NIE) com a codi d’identificació d’aquests.

3. Així mateix, s’hi poden fer constar les facultats dels òrgans d’administració de la 
persona jurídica quan no estiguin determinades legalment, així com les dades d’identificació 
de les persones que els exerceixin, amb indicació de la durada del càrrec, el seu caràcter 
solidari o mancomunat quan els exerceixin diversos i les limitacions quantitatives, territorials 
o d’una altra índole que els puguin afectar.

4. La inscripció dels poders atorgats per l’empresari, tant si és empresari  individual 
com persona jurídica, i les delegacions fetes pels òrgans d’administració de la persona 
jurídica a favor d’algun dels seus membres tenen per objecte fer constar, a més de les 
dades d’identificació de l’apoderat, les facultats que tingui atorgades relatives a la 
contractació, així com el caràcter solidari o mancomunat del poder quan siguin diversos els 
apoderats i les limitacions quantitatives, territorials o d’una altra índole que el puguin 
afectar.

5. La inscripció de les dades relatives a la solvència econòmica i financera de 
l’empresari pot reflectir, entre altres, les circumstàncies següents:

a) Xifres dels últims comptes anuals de l’entitat, aprovades i presentades en el 
Registre Mercantil o en el registre oficial que correspongui. En el cas d’empresaris 
individuals no inscrits en el Registre Mercantil,  s’hi poden inscriure les que figurin en el seu 
llibre d’inventaris i comptes anuals degudament legalitzat.

b) Xifra del volum global de negocis, referit com a màxim als tres últims exercicis 
disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari. 
Transcorreguts tres anys sense que les dades a què es refereix aquest apartat s’hagin 
actualitzat, es pot cancel·lar d’ofici i sense més tràmits l’assentament que les contingui.

c) Pòlissa o certificat de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals, quan 
es tracti de professionals que no tinguin la condició d’empresaris, amb expressió de l’entitat 
asseguradora, dels riscos coberts, del límit o límits de responsabilitat de l’asseguradora i 
de la data de venciment de l’assegurança.
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Article 17. Pràctica de les inscripcions voluntàries.

1. La inscripció, quan sigui voluntària, s’ha de sol·licitar mitjançant un escrit dirigit a 
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, en el model que, a aquest efecte, 
s’estableixi, en el qual s’han d’expressar totes les circumstàncies que es vulguin fer constar 
en el Registre  i s’hi han d’adjuntar els justificants que les acreditin.

2. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, les empreses que sol·licitin la 
inscripció hi han d’adjuntar, en funció de les circumstàncies la inscripció de les quals 
sol·licitin, la documentació següent:

1r Quan es tracti de societats anònimes o de responsabilitat limitada, l’escriptura de 
constitució i les escriptures de modificació que s’hagin atorgat amb posterioritat i reflecteixin 
de manera actualitzada les circumstàncies la inscripció de les quals sol·licitin.

2n Si es tracta d’altres persones jurídiques, els documents constitutius i els que 
continguin els estatuts pels quals es regeixin, així com les modificacions que s’hagin 
efectuat d’aquests que reflecteixin de manera actualitzada les circumstàncies la inscripció 
de les quals sol·licitin.

3r Les persones físiques han d’aportar el document nacional d’identitat o, en el 
supòsit d’estrangers, la documentació equivalent que acrediti la identitat, nacionalitat i 
domicili de l’interessat,  juntament amb la resta de la documentació acreditativa de la seva 
capacitat d’obrar, que sigui necessària segons les circumstàncies, en particular la de 
naturalesa tributària i la que acrediti l’alta en el règim corresponent de la Seguretat 
Social.

4t Els nomenaments dels administradors, les delegacions de facultats i els poders 
atorgats per contractar amb els ens que formin part del sector públic.

5è Els comptes anuals del seu últim exercici, aprovats i presentats en el Registre 
Mercantil o en el registre oficial que correspongui. En el cas d’empresaris individuals no 
inscrits en el Registre Mercantil ni obligats a això, els llibres de comptabilitat degudament 
diligenciats.

3. En tot cas, per a la inscripció dels actes previstos a les lletres b) i següents de 
l’article 15.2, és necessari que, prèviament o simultàniament, s’hagi practicat la inscripció 
de les dades corresponents a la seva personalitat i capacitat d’obrar.

4. Tots els documents que s’aportin o les seves còpies han de ser legalment aptes 
per acreditar els aspectes que hi contenen. Quan els documents hagin d’estar inscrits, 
d’acord amb les disposicions en vigor, en el Registre Mercantil o en qualsevol altre registre 
oficial s’ha d’acreditar, igualment, aquesta circumstància.

5. Els títols i documents referents a les autoritzacions o habilitacions professionals i 
a la resta de requisits que siguin necessaris per actuar en un sector d’activitat de què 
disposin les empreses s’han d’inscriure mitjançant l’aportació del document original o la 
còpia autoritzada d’aquest.

6. Les dades relatives a la personalitat i a la capacitat d’obrar de les empreses 
estrangeres d’origen comunitari, així com la designació dels càrrecs que exerceixin la seva 
administració i l’atorgament de poders s’han d’inscriure mitjançant els documents que 
acreditin de manera fefaent la seva inscripció en el registre que sigui procedent, d’acord 
amb la legislació de l’Estat on estan establerts.

Quan no sigui possible acreditar-los de la manera indicada anteriorment, es pot 
inscriure una declaració responsable o un certificat expedit, de conformitat amb la legislació 
interna del país d’origen o de la legislació comunitària, que reuneixi els requisits exigits per 
les normes que regulen el caràcter fefaent a Espanya dels documents expedits en països 
estrangers.

En els casos en què la inscripció la sol·liciti una empresa estrangera no comunitària 
aquesta ha d’aportar la documentació acreditativa de la seva personalitat i capacitat 
d’obrar, de la designació dels càrrecs que exerceixin la seva administració o dels poders 
que tinguin atorgats, de conformitat amb la legislació dels seus països d’origen, i adjuntar-hi 
un certificat expedit per l’oficina consular corresponent en què es faci constar l’adequació 
de la documentació presentada al dret intern del país en qüestió.
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7. Si la inscripció sol·licitada no es practica en el termini de tres mesos a comptar de 
la seva sol·licitud o des que s’hagin formalitzat la totalitat dels requisits necessaris per 
practicar-la, el sol·licitant la pot considerar denegada als efectes que preveu l’article 43 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

Article 18. Obligacions dels empresaris inscrits.

1. Per tal de garantir la veracitat, exactitud, rellevància i actualitat de la informació 
inscrita en el Registre, els empresaris inscrits amb caràcter voluntari tenen les següents 
obligacions en relació amb les seves inscripcions registrals:

a) Proporcionar informació veraç, exacta i actualitzada, en els models i formats 
establerts a aquest efecte, tant per a la seva inscripció inicial com a empresaris com per a 
la de les circumstàncies la inscripció de les quals sol·licitin.

b) Aportar els documents acreditatius de les dades i circumstàncies la inscripció de 
les quals sol·licitin.

c) Mantenir actualitzada la informació que hi ha en el Registre relativa a les seves 
circumstàncies objecte d’inscripció, i notificar les modificacions d’aquestes juntament amb 
els justificants que les acrediten.

d) Mantenir actualitzada la informació relativa a la seva solvència econòmica o 
financera mitjançant la presentació d’una declaració amb el contingut i en els termes que 
preveu l’article 2.1 d’aquest Reial decret, quan hagi promogut i obtingut la inscripció de les 
circumstàncies relatives a la solvència esmentada.

2. La comunicació al Registre d’informació incorrecta, inexacta o desactualitzada, 
així com la falta de comunicació de les modificacions o actualitzacions produïdes en la 
informació inscrita en el Registre relativa a un empresari pot donar lloc a la cancel·lació 
dels assentament registrals afectats.

3. El Ministeri d’Economia i Hisenda ha de vetllar per la veracitat i exactitud de les 
dades i inscripcions del Registre. Amb aquesta finalitat pot demanar tant als empresaris 
inscrits com als registres públics la informació necessària per a la seva verificació, i pot 
rectificar o cancel·lar d’ofici els assentaments registrals quan quedi acreditada la seva falta 
de correspondència amb la realitat.

Article 19. Efectes de la inscripció en el Registre.

1. La inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat 
acredita davant tots els òrgans de contractació del sector públic, a tenor del que s’hi 
reflecteix i llevat de prova en contra, les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva 
personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, 
solvència econòmica i financera, i classificació, així com la concurrència o no-concurrència 
de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.

2. El contingut del Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat és 
públic, i hi poden accedir tots els que tinguin interès legítim a conèixer els seus 
pronunciaments, en la forma que preveu l’article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3. En tot cas, les dades de caràcter personal que figuren en el Registre estan 
subjectes a les limitacions per a la seva difusió, així com la tutela i protecció dels drets dels 
interessats que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal.

Article 20. Certificats relatius a les inscripcions.

1. La inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat 
permet substituir la presentació de les documentacions a què es refereix l’article 130.1 de 
la Llei 30/2007, 30 d’octubre, mitjançant un certificat expedit per aquest, acompanyat d’una 
declaració responsable formulada pel licitador en què es manifesti que les circumstàncies 
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que reflecteix el certificat no han experimentat cap variació. En tot cas, els òrgans i meses 
de contractació poden comprovar que les dades i circumstàncies que figurin en el certificat 
continuen sent coincidents amb les que reculli el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades.

2. El certificat que expedeixi el Registre oficial de licitadors i empreses classificades 
de l’Estat ha de contenir totes les dades que hi figurin de conformitat amb el que estableixen 
els articles 10, 12, 15 i 16.

3. El certificat esmentat a l’apartat anterior es pot expedir electrònicament, si en els 
plecs o en l’anunci del contracte no es disposa el contrari. Quan els plecs o l’anunci del 
contracte ho prevegin, la incorporació del certificat al procediment la pot efectuar d’ofici 
l’òrgan de contractació o aquell al qual correspongui l’examen de les proposicions, 
sol·licitant-lo directament al Registre oficial de licitadors i empreses classificades, sense 
perjudici que els licitadors hagin de presentar, en tot cas, la declaració responsable indicada 
a l’apartat 1 anterior.

CAPÍTOL III

Les meses de contractació

Article 21. Composició de les meses de contractació.

1. Els òrgans de contractació de les administracions públiques estan assistits en els 
procediments d’adjudicació obert, restringit i negociat amb publicitat per una mesa de 
contractació que és competent per a la valoració de les ofertes.

2. Les meses de contractació estan compostes per un president, un secretari i, 
almenys, quatre vocals, tots ells designats per l’òrgan de contractació. Entre els vocals hi 
ha de figurar obligatòriament un funcionari dels que tinguin encomanat l’assessorament 
jurídic de l’òrgan de contractació i un interventor o, a falta de qualsevol d’aquests, qui tingui 
atribuïdes les funcions corresponents a l’assessorament jurídic o al control 
economicopressupostari de l’òrgan.

3. El secretari ha de ser un funcionari que presti els seus serveis en l’òrgan de 
contractació. Quan no sigui possible designar un funcionari, la designació s’ha de fer entre 
els d’un altre tipus de personal que depenguin de l’òrgan de contractació.

4. La designació dels membres de la mesa de contractació es pot fer amb caràcter 
permanent o de manera específica per a l’adjudicació de cada contracte.

La seva composició s’ha de publicar en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació 
corresponent amb una antelació mínima de set dies respecte a la reunió que hagi de 
celebrar per a la qualificació de la documentació referida a l’article 130.1 de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre.

Si és una mesa permanent, o se li atribueixen funcions per a una pluralitat de contractes, 
la seva composició s’ha de publicar a més en el «Butlletí Oficial de l’Estat», en el de la 
comunitat autònoma o en el de la província, segons que es tracti de l’Administració General 
de l’Estat, de l’autonòmica o de la local.

5. A les reunions de la mesa es poden incorporar els funcionaris o assessors 
especialitzats que siguin necessaris, segons la naturalesa dels assumptes a tractar, els 
quals actuen amb veu però sense vot.

6. Tots els membres de la mesa tenen veu i vot, a excepció del secretari, que només 
té veu.

7. Per a la constitució vàlida de la mesa han d’estar presents la majoria absoluta dels 
seus membres, i, en tot cas, el president, el secretari i els dos vocals que tinguin atribuïdes 
les funcions corresponents a l’assessorament jurídic i al control economicopressupostari 
de l’òrgan.

8. Les disposicions contingudes als apartats anteriors són aplicables, igualment, a 
les meses de contractació que es constitueixin per intervenir en procediments d’adjudicació 
en què no sigui preceptiva la seva constitució.
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Article 22. Funcions de les meses de contractació.

1. Sense perjudici de les restants funcions que li atribueixin la Llei de contractes del 
sector públic i les seves disposicions complementàries, la mesa de contractació ha d’exercir 
les funcions següents en els procediments oberts de licitació:

a) Ha de qualificar les documentacions de caràcter general acreditatives de la 
personalitat jurídica, capacitat d’obrar, apoderament i solvència econòmica financera, 
tècnica i professional dels licitadors i altres requisits a què es refereix l’article 130.1 de la 
Llei de contractes del sector públic, així com la garantia provisional en els casos en què 
s’hagi exigit, i comunicar als interessats els defectes i omissions solucionables que apreciï 
en la documentació.  Amb aquesta finalitat s’ha de reunir amb prou antelació, amb la 
citació prèvia de tots els seus membres.

b) Ha de determinar els licitadors que hagin de ser exclosos del procediment perquè 
no han acreditat el compliment dels requisits establerts en el plec de clàusules administratives 
particulars.

c) Ha d’obrir les proposicions presentades i fer-ne conèixer el contingut en un acte 
públic,  excepte en el supòsit que preveu l’article 182.4 de la Llei de contractes del sector 
públic.

d) Quan el procediment de valoració s’articuli en diverses fases, ha de determinar els 
licitadors que hagin de quedar exclosos perquè no han superat el llindar mínim de puntuació 
exigit al licitador per continuar en el procés selectiu.

e) Ha de valorar les diferents proposicions, en els termes que preveuen els articles 
134 i 135 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, i classificar-les en ordre decreixent de 
valoració, i a aquest efecte pot sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris de 
conformitat amb el que preveu l’article 144.1 de la Llei de contractes del sector públic.

f) Quan entengui que alguna de les proposicions podria ser qualificada d’anormal o 
desproporcionada, ha de tramitar el procediment que a aquest efecte preveu l’article 136.3 
de la Llei de contractes del sector públic, i davant el seu resultat ha de proposar a l’òrgan 
de contractació la seva acceptació o rebuig, de conformitat amb el que preveu l’apartat 4 
del mateix article.

g) Excepte el cas previst a la lletra anterior ha de proposar a l’òrgan de contractació 
l’adjudicació provisional a favor del licitador que hagi presentat la proposició que contingui 
l’oferta econòmicament més avantatjosa segons que sigui procedent de conformitat amb 
el plec de clàusules administratives particulars que regeixi la licitació. Si es tracta de 
l’adjudicació dels acords marc, ha de proposar l’adjudicació a favor dels licitadors que 
hagin presentat les ofertes econòmicament més avantatjoses. En els casos en què, de 
conformitat amb els criteris que figurin en el plec, no sigui admissible cap de les ofertes 
presentades, ha de proposar que la licitació es declari deserta. De la mateixa manera, si 
durant la seva intervenció aprecia que s’ha comès alguna infracció de les normes de 
preparació o reguladores del procediment d’adjudicació del contracte, ho pot exposar 
justificadament a l’òrgan de contractació, i proposar-li que es declari el desistiment.

2. En el procediment restringit, la mesa de contractació ha d’examinar la documentació 
administrativa en els mateixos termes que preveu l’apartat anterior. La selecció dels 
sol·licitants correspon a l’òrgan de contractació, que, tanmateix, pot delegar a la mesa 
aquesta funció fent-ho constar en el plec de clàusules administratives particulars. Una 
vegada feta la selecció de candidats i presentades les proposicions, corresponen a la 
mesa de contractació les mateixes funcions establertes als apartats c), d), e), f) i g) del 
paràgraf anterior.

3. En el procediment negociat, la mesa, en els casos en què intervingui, ha de 
qualificar la documentació general acreditativa del compliment dels requisits previs a què 
es refereix l’article 130.1 de la Llei de contractes del sector públic i, una vegada conclosa 
la fase de negociació, ha de valorar les ofertes dels licitadors, i a aquest efecte pot demanar 
els informes tècnics que consideri necessaris, i ha de proposar a l’òrgan de contractació 
l’adjudicació provisional.
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Article 23. Mesa de diàleg competitiu.

1. La mesa especial constituïda per a les licitacions que es portin a terme pel 
procediment de diàleg competitiu els òrgans de contractació de l’Administració General de 
l’Estat està composta pels mateixos membres a què es refereix l’article 21, als quals 
s’incorporen, com a membres amb veu i vot, persones amb competència tècnica en la 
matèria a què es refereixi el contracte que hagi de ser objecte de licitació, designades per 
l’òrgan de contractació. El nombre d’aquests membres no ha de ser inferior a tres ni 
representar menys de la tercera part dels membres de la mesa.

2. La mesa de diàleg competitiu ha d’exercir les funcions següents:

1a Amb caràcter previ a la iniciació de qualsevol expedient de contracte de 
col·laboració entre el sector públic i el privat, l’elaboració del document d’avaluació prèvia 
en què es posi de manifest que: a) L’Administració, per causa de la complexitat del 
contracte, no està en condicions de definir, amb caràcter previ a la licitació, els mitjans 
tècnics necessaris per a assolir els objectius projectats o establir els mecanismes jurídics 
i financers per portar a terme el contracte; b) S’efectuï una anàlisi comparativa amb 
formes alternatives de contractació que justifiquin en termes d’obtenció de més valor per 
preu, de cost global, d’eficàcia o d’imputació de riscos, els motius de caràcter jurídic, 
econòmic, administratiu i financer que recomanin l’adopció d’aquesta fórmula de 
contractació. L’expedient de contractació en el cas a què es refereix aquest número s’inicia 
amb la designació dels membres amb competència en la matèria sobre la qual versi el 
contracte per formar part de la mesa i el document d’avaluació elaborat per aquesta.

2a En la fase de selecció de candidats, la mesa de diàleg competitiu ha d’examinar 
la documentació administrativa en els mateixos termes que preveu l’article 22.2 per al 
procediment restringit.

3a Durant el diàleg amb els licitadors, els membres de la mesa amb competència 
tècnica en la matèria sobre la qual versa el contracte poden assistir l’òrgan de contractació, 
a petició d’aquest.

4a Si el procediment s’articula en diverses fases, la mesa ha de determinar el nombre 
de solucions susceptibles de ser examinades en la fase següent, prenent com a fonament 
l’acord que l’òrgan de contractació hagi adoptat en aquest sentit mitjançant l’aplicació dels 
criteris indicats a l’anunci de licitació o al document descriptiu.

5a Una vegada determinada la solució o solucions que hagi d’adoptar per a l’última 
fase del procés de licitació l’òrgan de contractació, ha de proposar que es declari la fi del 
diàleg, llevat d’aquells casos en què tingui delegada la facultat per a declarar-ho per si 
mateixa.

6a Ha de valorar les diferents proposicions, en els termes que preveu la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, i classificar-les en ordre decreixent de valoració.

7a Pot requerir el licitador l’oferta del qual es consideri econòmicament més 
avantatjosa perquè n’aclareixi determinats aspectes o ratifiqui els compromisos que hi 
figuren, sempre que amb això no es modifiquin elements substancials de l’oferta o de la 
licitació, es falsegi la competència o es produeixi un efecte discriminatori.

8a Ha de proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació provisional a favor d’aquell 
dels licitadors que hagi presentat la proposició que contingui l’oferta econòmicament més 
avantatjosa segons que escaigui de conformitat amb el plec de condicions que regeixi la 
licitació.

Article 24. Mesa de contractació del sistema estatal de contractació centralitzada.

La mesa de contractació del sistema estatal de contractació centralitzada està presidida 
pel director general del Patrimoni de l’Estat, i n’és vicepresident el subdirector general de 
Compres. En formen part com a vocals: un representant del Ministeri de la Presidència, un 
altre del Ministeri d’Economia i Hisenda i un altre del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, 
l’advocat de l’Estat que tingui encomanat l’assessorament jurídic de la Direcció General 
del Patrimoni de l’Estat, l’interventor delegat de la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat al Ministeri d’Economia i Hisenda i dos funcionaris d’aquesta Direcció General 
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nomenats per la directora general del Patrimoni de l’Estat. Actua de secretari un funcionari 
de la Subdirecció General de Compres.

A les reunions de la mesa es poden incorporar els funcionaris o assessors especialitzats 
que siguin necessaris, segons la naturalesa dels assumptes a tractar, els quals actuen 
amb veu però sense vot.

En funció de l’ordre del dia a tractar en cada sessió, s’incorporen a la reunió de la mesa 
representants dels departaments ministerials o organismes interessats, els quals actuen 
amb veu i vot.

CAPÍTOL IV

Aplicació de criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor

Article 25. Òrgan competent per a la valoració.

En els procediments d’adjudicació, obert o restringit, que duguin a terme els òrgans de 
les administracions públiques, la valoració dels criteris la quantificació dels quals depengui 
d’un judici de valor correspon, en els casos en què sigui procedent per tenir atribuïda una 
ponderació més gran que la corresponent als criteris avaluables de manera automàtica, o 
bé a un comitè format per experts, o bé a un organisme tècnic especialitzat.

En els altres supòsits, la valoració l’ha d’efectuar la mesa de contractació, si intervé, o 
l’òrgan de contractació en cas contrari.

Article 26. Presentació de la documentació relativa als criteris d’adjudicació ponderables 
en funció d’un judici de valor.

La documentació relativa als criteris la ponderació dels quals depengui d’un judici de 
valor s’ha de presentar, en tot cas, en un sobre independent de la resta de la proposició 
per tal d’evitar el coneixement d’aquesta última abans que s’hagi efectuat la valoració 
d’aquells.

Article 27. Obertura dels sobres.

1. A aquests efectes, l’obertura d’aquestes documentacions s’ha de portar a terme en 
un acte de caràcter públic, la celebració del qual ha de tenir lloc en un termini no superior 
a set dies a comptar de l’obertura de la documentació administrativa a què es refereix 
l’article 130.1 de la Llei de contractes del sector públic.

A aquests efectes, sempre que sigui necessària l’esmena d’errors o omissions en la 
documentació esmentada al paràgraf anterior, la mesa ha de concedir per efectuar-la un 
termini inferior a l’indicat per tal que l’acte d’obertura es pugui celebrar dins d’aquest.

2. En aquest acte només s’ha d’obrir el sobre corresponent als criteris no quantificables 
automàticament i s’ha de lliurar a l’òrgan encarregat de la seva valoració la documentació 
continguda en aquest; així mateix, s’ha de deixar constància documental de totes les 
actuacions.

Article 28. Composició del comitè d’experts.

1. Quan l’avaluació l’hagi d’efectuar un comitè format per experts, aquests han de ser 
com a mínim tres.

2. Sempre que sigui possible, els membres del comitè esmentat han de ser personal 
al servei del departament ministerial o organisme contractant. En cap cas no poden estar 
integrats en l’òrgan que proposi la subscripció del contracte.

3. Tots els membres del comitè han de tenir la qualificació professional adequada 
referent a la matèria sobre la qual versi la valoració.
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Article 29. Designació dels òrgans que hagin d’efectuar la valoració.

1. La designació dels membres del comitè d’experts a què es refereixen els articles 
anteriors es pot fer directament en el plec de clàusules administratives particulars o bé s’hi 
pot establir el procediment per efectuar-la.

2. En els casos en què la valoració l’hagi de fer un organisme tècnic especialitzat, la 
designació d’aquest ha de figurar igualment en el plec de clàusules administratives 
particulars i s’ha de publicar en el perfil de contractant.

3. En els dos casos, la designació s’ha de fer i publicar en el perfil de contractant amb 
caràcter previ a l’obertura de la documentació esmentada a l’article 27.

Article 30. Pràctica de la valoració.

1. En els plecs de clàusules administratives particulars ha de constar la identificació 
del criteri o els criteris concrets que hagi de sotmetre a valoració el comitè d’experts o 
l’organisme especialitzat, el termini en què aquests han d’efectuar la valoració i els límits 
màxim i mínim en què aquesta s’ha de quantificar.

2. En tot cas, la valoració dels criteris quantificables de manera automàtica s’ha 
d’efectuar sempre amb posterioritat a la d’aquells la quantificació dels quals depengui d’un 
judici de valor.

3. La ponderació assignada als criteris dependents d’un judici de valor s’ha de fer 
conèixer en l’acte públic d’obertura de la resta de la documentació que integri la proposició, 
llevat que en els plecs de clàusules administratives particulars es disposi una altra cosa 
quant a l’acte en què s’hagi de fer pública.

CAPÍTOL V

Comunicacions al Registre de contractes del sector públic

Article 31. Contingut de les comunicacions al Registre de contractes del sector públic.

1. Les comunicacions al Registre de contractes del sector públic a què es refereix 
l’article 308 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, han de contenir les dades bàsiques dels 
contractes adjudicats que s’estableixen a l’annex I d’aquest Reial decret.

2. Els òrgans de contractació obligats a efectuar aquestes comunicacions han de 
remetre les dades abans que finalitzi el primer trimestre de l’any següent al que correspongui 
la informació de cada exercici.

Per a les dades relatives a l’adjudicació dels contractes, la data de referència per al 
còmput del termini esmentat és la d’adjudicació definitiva del contracte. Per a les dades 
relatives a les modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o de preu la data de 
referència és la de la incidència respectiva, llevat que s’acumulin en una sola comunicació 
totes les referides a un mateix contracte, cas en què la data de referència és la de l’última 
incidència comunicada. Per a les dades relatives a l’import final i extinció del contracte, la 
data de referència és la d’aquesta.

3. Les comunicacions s’han d’efectuar per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, 
en la forma que determini el ministre d’Economia i Hisenda de conformitat amb les 
comunitats autònomes.

Disposició addicional única. Ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.

Per tal de fomentar l’agilitat, eficàcia i eficiència dels procediments que regula aquest 
Reial decret, i d’acord amb el que preveuen les disposicions addicionals divuitena i 
dinovena de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, les comunicacions, requeriments i notificacions 
que preveu aquest Reial decret es poden fer per mitjans electrònics, informàtics o 
telemàtics.

Els certificats dels assentaments del Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades de l’Estat es poden proporcionar per mitjans electrònics, informàtics o 
telemàtics, amb el mateix valor i efectes que els expedits per mitjans convencionals.
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A aquest efecte, i d’acord amb el que preveu la disposició final novena de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, el ministre d’Economia i Hisenda pot establir, mitjançant una ordre, les 
especificacions tècniques i els models necessaris per a la plena efectivitat de la pràctica 
d’aquestes comunicacions, requeriments, notificacions i certificats per mitjans electrònics, 
informàtics o telemàtics.

Disposició transitòria primera. Comunicació de dades al Registre de contractes del sector 
públic.

Els contractes adjudicats a partir de l’1 de gener de 2009 que s’hagin de comunicar al 
Ministeri d’Economia i Hisenda per a la seva inscripció en el Registre públic de contractes 
han d’utilitzar, en tot cas, per a la codificació de l’objecte del contracte els codis CPV 
aprovats pel Reglament 213/2008/CE, de 28 de novembre de 2007.

L’objecte dels contractes adjudicats abans d’aquesta data es pot codificar d’acord amb 
aquesta CPV o d’acord amb la CPA, i l’òrgan comunicant d’aquests ha d’optar per un o altre 
sistema de codificació per a tots els contractes que es comuniquin al Ministeri d’Economia i 
Hisenda a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, indicant expressament l’opció 
elegida amb anterioritat o de manera simultània a la primera notificació que efectuï.

Els codis corresponents als nous tipus de contractes, procediments d’adjudicació i 
altra informació codificada modificada per l’entrada en vigor de la Llei de contractes del 
sector públic s’han d’ajustar al que estableix l’annex III. El Ministeri d’Economia i Hisenda 
pot modificar, mitjançant una ordre, en el que sigui necessari els formats i especificacions 
de comunicació de dades de contractes que estableix l’Ordre EHA/1077/2005, de 31 de 
març, per a les trameses esmentades.

Disposició transitòria segona. Règim transitori de les normes relatives al Registre oficial 
de licitadors i empreses classificades de l’Estat.

Durant el termini de sis mesos des de la posada en funcionament del Registre oficial 
de licitadors i empreses classificades de l’Estat, la capacitat dels empresaris es pot 
continuar acreditant davant els òrgans de contractació de l’Administració General de l’Estat 
i els seus organismes públics mitjançant els certificats expedits pels registres voluntaris de 
licitadors corresponents al seu àmbit.

El contingut d’aquests registres es pot traslladar al de licitadors i empreses classificades 
de l’Estat mitjançant suport informàtic que permeti garantir la integritat i inalterabilitat de les 
dades.

Disposició transitòria tercera. Meses de contractació actualment constituïdes.

Les meses de contractació de caràcter permanent o que tinguin atribuïda competència 
respecte d’una pluralitat de contractes que es trobin constituïdes en el moment d’entrada 
en vigor d’aquest Reial decret subsisteixen amb les mateixes competències que tinguin 
atribuïdes, sense perjudici d’adaptar la seva actuació a les disposicions de la Llei de 
contractes del sector públic i a les d’aquest Reial decret.

Disposició transitòria quarta. Expedients iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret.

Els expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret 
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 del procediment 
d’adjudicació del contracte. En el cas de procediments negociats, per determinar el moment 
d’iniciació s’ha de prendre en compte la data d’aprovació dels plecs.

Disposició derogatòria única.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposa aquest Reial decret. En particular, queden derogats els articles 79, del 114 al 117 
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i els annexos VII, VIII i IX del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

Disposició final primera. Normes de caràcter bàsic i no bàsic.

Els següents preceptes d’aquest Reial decret són normes bàsiques dictades a l’empara 
de l’article 149.1.18a de la Constitució i en desplegament de l’apartat 2 de la disposició 
final setena de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, i, en conseqüència, són d’aplicació general 
a totes les administracions públiques compreses a l’article 3 d’aquesta: l’article 1, apartats 
1, 2, 3, 4 i 5; article 2, apartats 1 i 2, llevat de l’últim paràgraf de l’apartat 1; articles 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 31; disposició addicional única, 
i la disposició final primera.

Disposició final segona. Models d’anuncis en publicacions oficials.

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

Disposició final tercera. Annexos I i II de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic.

De conformitat amb l’autorització conferida al Consell de Ministres per la disposició 
addicional tretzena de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, es 
modifiquen els annexos I i II de la dita Llei de conformitat amb la modificació introduïda a 
la Directiva 2004/18/CE per l’article 3 del Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, 
aprovat el 28 de novembre de 2007. En conseqüència, aquests annexos queden redactats 
en la forma que es recull a la secció primera de l’apèndix d’aquest Reial decret.

Disposició final quarta. Annexos I, II.A i II.B de la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre 
procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, el transport i els 
serveis postals.

Les referències que als codis CPV es fan als annexos I, II.A i II.B de la Llei 31/2007, de 
30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, el 
transport i els serveis postals s’han d’entendre fetes de conformitat amb els nous annexos 
XII, XVII.A i XVII.B de la Directiva 2004/17/CE, modificats per l’article 2 del Reglament (CE) 
núm. 213/2008 de la Comissió, aprovat el 28 de novembre de 2007. En conseqüència, 
aquestes referències s’han d’entendre fetes de conformitat amb el que estableix la secció 
segona de l’apèndix d’aquest Reial decret.

Disposició final cinquena. Modificació de l’article 179.1 del Reglament general de la Llei 
de contractes de les administracions públiques.

L’article 179.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, queda redactat de la 
manera següent:

«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 pel facultatiu designat a aquest efecte i diferent del director d’aquestes. 
Quan l’import de la inversió excedeixi els 50.000 euros, excloent-ne l’impost sobre 
el valor afegit, s’ha de sol·licitar a la Intervenció General la designació de delegat per 
a la seva eventual assistència a la comprovació material de la inversió, amb una 
antelació de vint dies a la data prevista per a aquesta.
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Això és aplicable als supòsits de fabricació de béns mobles per part de 
l’Administració i l’execució de serveis amb la col·laboració d’empresaris 
particulars.»

Disposició final sisena. Modificació de l’article 28.4 del Reial decret 2188/1995, de 28 de 
desembre.

Es modifica l’article 28.4 del Reial decret 2188/1995, de 28 de desembre, pel qual es 
desplega el règim de control intern exercit per la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, i se substitueix per la redacció següent:

«4. Els òrgans gestors han de sol·licitar a la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat la designació d’un delegat per a la seva assistència a la 
comprovació material de la inversió quan l’import d’aquesta sigui igual o superior a 
50.000 euros, excloent-ne l’impost sobre el valor afegit, amb una antelació de vint 
dies a la data prevista per a la recepció de la inversió de què es tracti.»

Disposició final setena. Modificació del Reial decret 706/1997, de 16 de maig, pel qual es 
desplega el règim de control intern de la Intervenció General de la Seguretat Social.

L’apartat 4 de l’article 25 del Reial decret 706/1997, de 16 de maig, pel qual es desplega 
el règim de control intern de la Intervenció General de la Seguretat Social, queda redactat 
en els termes següents:

«4. Els òrgans gestors han de sol·licitar a la Intervenció General de la Seguretat 
Social la designació d’un delegat per a la seva assistència a la comprovació material 
de la inversió quan l’import d’aquesta sigui igual o superior a 50.000 euros, amb una 
antelació de vint dies a la data prevista per a la recepció de la inversió de què es 
tracti.»

Disposició final vuitena. Entrada en vigor.

1. Sense perjudici del que estableixen les disposicions transitòries, aquest Reial 
decret entra en vigor transcorregut un mes a comptar de l’endemà de la publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat».

2. No obstant això, les disposicions d’aquest Reial decret reguladores del Registre 
oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat entren en vigor a partir de la publicació 
de l’ordre ministerial que acordi la posada en funcionament de l’aplicació informàtica 
desenvolupada a aquest efecte. Fins a aquesta data subsisteixen els registres voluntaris 
de licitadors creats en els diferents òrgans de l’Administració General de l’Estat, així com 
en els organismes dependents d’aquesta a l’empara del que disposa la disposició addicional 
quinzena del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, així com el Registre oficial d’empreses 
classificades.

Madrid, 8 de maig de 2009.

JUAN CARLOS R.

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

ELENA SALGADO MÉNDEZ
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ANNEX I

Comunicació de dades de contractes per a la seva inscripció
en el Registre de contractes del sector públic

I. Dades referides a l’adjudicació del contracte.
a) Comunes per a tots els contractes:

Tipus de contracte.
Any del contracte.
Administració contractant.
Òrgan contractant.
Codi identificador del contracte.
Lloc d’execució.
Objecte del contracte.
Codi CPV de l’objecte del contracte.
Contractació per lots (indicació).
Contracte mixt (indicació).
Acord marc (indicació).
Contracte complementari (indicació).
Publicitat: diaris, butlletins o mitjans utilitzats, i dates de publicació.
Tramitació ordinària, urgent o d’emergència (indicació).
Procediment de tramitació.
Imports del contracte (de licitació, d’adjudicació, anualitats i imports unitaris, si 

s’escau).
Termini d’execució.
Caràcter plurianual.
Revisió de preus establerta.
Contractista.
Data d’adjudicació.
Data de formalització.

b) Per als contractes d’obres:

Fórmula o fórmules de revisió de preus.
Classificació exigida.

c) Per als contractes de concessió d’obra pública:

Aportacions públiques a la construcció.
Termini de la concessió.

d) Per als contractes de gestió de serveis públics:

Modalitat de la contractació, segons el que s’estableix a l’article 253 de la Llei.
Durada.
Modalitats que determinen l’import del contracte.

e) Per als contractes de subministrament:

Tipus de contracte de subministrament.
Preus unitaris (si s’escau).
País d’origen dels productes adquirits.

f) Per als contractes de serveis:

Modalitat de determinació del preu.
Classificació exigida.

g) Per als contractes adjudicats per procediment negociat:

Indicació del supòsit d’aplicació que va emparar l’ús del procediment.
Nombre d’invitacions cursades.
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II. Dades referides a les modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o de preu 
del contracte.

a) Comunes per a tots els contractes:

Codi identificador del contracte.
Import de la modificació o modificacions.
Variació de termini d’execució.

b) Per als contractes de concessió d’obra pública:

Variació del termini de la concessió.

c) Per als contractes de gestió de serveis públics:

Variació del termini de durada.

III. Dades referides a l’import final i extinció del contracte:

Import final del contracte per tots els conceptes, referit al moment de la seva 
conclusió.

Causa de la resolució (si s’escau).
Data de la resolució (si s’escau).

ANNEX II

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

(Els formularis per a la inserció d’anuncis en el «Butlletí Oficial de l’Estat» es troben 
disponibles a la seu electrònica de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat: 

http://www.boe.es)

A. Model d’anunci previ de licitació de contractes

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

a) Organisme.
b) Dependència que tramita l’expedient.
c) Domicili.
d) Localitat i codi postal.
e) Telèfon.
f) Telefax.
g) Correu electrònic.
h) Adreça d’Internet del perfil del contractant.

2. Objecte del contracte i data prevista d’inici del procediment d’adjudicació:

a) Tipus.
b) Descripció.
c) Divisió per lots.
d) Lloc d’execució.
e) Valor estimat.
f) Data prevista d’inici del procés d’adjudicació (si es coneix).
g) CPV (referència de nomenclatura).

3. Altres informacions.
4. Data d’enviament de l’anunci al «Diari Oficial de la Unió Europea», si s’escau.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 118  Divendres 15 de maig de 2009  Secc. I. Pàg. 22

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.
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, si s’escau.

4. Pressupost base de licitació:

a) Import net .......... euros. IVA (%) ....... Import total ............ euros.

5. Garanties exigides. Provisional (import) ........ euros. Definitiva (%) .......
6. Requisits específics del contractista:

a) Classificació, si s’escau (grup, subgrup i categoria).
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional, si s’escau.
c) Altres requisits específics.
d) Contractes reservats.

7. 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:
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d) Nombre previst d’empreses a les qalse es pretén invitar a presentar ofertes 
(procediment restringit).

e) Admissió de variants, si és procedent.
f) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta.

8. Obertura d’ofertes:

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

9. Despeses de publicitat.
10. Data d’enviament de l’anunci al «Diari Oficial de la Unió Europea» (si s’escau).
11. Altres Informacions.

C. Model d’anunci d’adjudicació 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. Pressupost base de licitació. Import net ............ euros. IVA (%) ........... Import 
total ........ euros.

5. Adjudicació:

a) Data.
b) Contractista.
c) Import o cànon d’adjudicació. Import net ............. euros. IVA (%) ............ Import 

total ........ euros.

ANNEX III

Models d’anuncis de licitació i adjudicació dels contractes per a la seva publicació 
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.europa.eu/buyer/forms-standard_es.html)

1. Anunci d’informació prèvia aplicable als contractes d’obres, de subministrament i 
de serveis (Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març de 
2004, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres, 
de subministrament i de serveis).
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2. Anunci de licitació aplicable als contractes d’obres, de subministrament i de serveis 
(Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març de 2004, 
sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres, de 
subministrament i de serveis).
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3. Anunci d’adjudicació aplicable als contractes d’obres, de subministrament i de 
serveis (Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març de 
2004, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres, 
de subministrament i de serveis).
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4. Anunci de perfil del comprador (Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 31 de març de 2004, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels 
contractes públics d’obres, de subministrament i de serveis).
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5. Anunci de licitació simplificat en el marc d’un sistema dinàmic d’adquisició (Directiva 
2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març de 2004, sobre coordinació 
dels procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres, de subministrament i de 
serveis).
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6. Anunci de concessió d’obres públiques (Directiva 2004/18/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 31 de març de 2004, sobre coordinació dels procediments 
d’adjudicació dels contractes públics d’obres, de subministrament i de serveis).
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7. Anunci d’adjudicació-adjudicació d’un contracte per un concessionari que no és un 
poder adjudicador (Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de 
març de 2004, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes públics 
d’obres, de subministrament i de serveis).
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8. Anunci de concurs de projectes (Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 31 de març de 2004, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels 
contractes públics d’obres, de subministrament i de serveis).
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9. Anunci de resultats del concurs de projectes (Directiva 2004/18/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 31 de març de 2004, sobre coordinació dels procediments 
d’adjudicació dels contractes públics d’obres, de subministrament i de serveis).
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10. Anunci relatiu a informació addicional, informació sobre procediments incomplets 
o rectificatius (Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell,  de 31 de març 
de 2004, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes públics 
d’obres, de subministrament i de serveis).
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 1 Formulario normalizado 14 – ES 
 

 

 

UNIÓN EUROPEA 
Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea 
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburgo Fax (352) 29 29 42 670 
E-mail: ojs@publications.europa.eu Licitación en línea: http://simap.europa.eu 
 

ANUNCIO RELATIVO A INFORMACIÓN ADICIONAL, 
INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS INCOMPLETOS 

O RECTIFICATIVOS 
Aviso: En el caso de que cualquier información modificada o añadida supusiera un cambio sustancial en las 
condiciones previstas en el anuncio de licitación original, especialmente con relación al principio de tratamiento 
equitativo y a las reglas de competencia, será necesario ampliar los plazos previstos originalmente. 

APARTADO I: PODER ADJUDICADOR 

I.1) NOMBRE, DIRECCIONES Y PUNTOS DE CONTACTO 

Nombre oficial: 
 
Código postal: 
 
Localidad: 
 

Código postal:           País: 

Punto(s) de contacto: 
 
A la atención de: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 
 

Fax: 

Direcciones Internet (si procede) 
Dirección del poder adjudicador (URL): 
 
Dirección del perfil de comprador (URL):  
 
 
 
 
I.2) TIPO DE ENTIDAD COMPRADORA 

Poder adjudicador (en caso de contrato que entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2004/18/CE)         

Entidad adjudicadora (en caso de contrato que entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2004/17/CE 
«Sectores especiales»)                                                                                                                           
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APARTADO II: OBJETO DEL CONTRATO 

II.1) DESCRIPCIÓN 

II.1.1) Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador/la entidad adjudicadora (según figura en el 
anuncio original)  

_____________________________________________________________________________________________ 

II.1.2) Breve descripción del contrato o adquisición (según figura en el anuncio original) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

II.1.3) Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos) (según figura en el anuncio original) 

 Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)

Objeto principal  ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 
 
 
 
 

Objeto(s) adicional(es) 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 

 

 

APARTADO IV: PROCEDIMIENTO 

IV.1) TIPO DE PROCEDIMIENTO 

IV.1.1) Tipo de procedimiento (según figura en el anuncio original) 

Abierto   

Restringido  

Restringido acelerado  

Negociado  

Negociado acelerado  

Diálogo competitivo  
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IV.2) INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

IV.2.1) Número de referencia que el poder adjudicador/la entidad adjudicadora asigna al expediente (según 
figura en el anuncio original, si procede) 

_____________________________________________________________________________________________ 

IV.2.2) Referencia del anuncio para anuncios enviados en línea (si se conoce) 

El anuncio original fue enviado por: SIMAP  
  OJS eSender  

 Nombre de usuario:  

 Referencia del anuncio:  -  (número y año del documento) 

IV.2.3) Anuncio al que se refiere esta publicación (si procede)  

   

Número de anuncio del DO:   ����/S���-������� de ��/��/���� (dd/mm/aaaa) 

IV.2.4) Fecha de envío del anuncio original:   ��/��/���� (dd/mm/aaaa) 

 

 

APARTADO VI: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

VI.1) ESTE ANUNCIO SE REFIERE A (si procede, seleccione cuantas opciones sea necesario) 

Procedimiento incompleto                       Rectificativo                       Información adicional               

VI.2) INFORMACIÓN RELATIVA A UN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN INCOMPLETO (si procede, seleccione cuantas 
opciones sea necesario) 

El procedimiento de adjudicación no ha sido continuado.          

El procedimiento de adjudicación ha sido declarado infructuoso.          

El contrato no ha sido adjudicado.          

El contrato podrá ser objeto de una nueva publicación.           
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VI.3) INFORMACIÓN QUE DEBERÁ SER MODIFICADA O AÑADIDA (si procede; especifique el lugar de  texto o las fechas 
que deben modificarse o añadirse, indique siempre el apartado correspondiente y el número del subapartado del 
anuncio original) 

VI.3.1) Modificación de la                    
información original enviada                  
por el poder adjudicador 

La publicación en Ted no está                     
conforme con la información                     
original proporcionada por el                
poder adjudicador 

Ambos                       

VI.3.2) En el anuncio original            En el expediente de licitación              
correspondiente    

(si desea más información, consulte los 
documentos de licitación correspondientes) 

En ambos              
 

(si desea más 
información, consulte 
los documentos de 
licitación 
correspondientes) 

VI.3.3) Texto que se deberá modificar en el anuncio original (si procede) 

Localización del texto que se 
deberá modificar: 

En lugar de:  Léase:  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

VI.3.4) Fechas que se deberán modificar en el anuncio original (si procede) 

Localización de las fechas 
que se deberán modificar: 

En lugar de:  Léase:  

________________________ 

________________________ 
��/��/����
��:�� 

(dd/mm/aaaa) 

(hora) 

��/��/���� 
��:�� 

(dd/mm/aaaa) 

(hora) 

________________________ 

________________________ 
��/��/����
��:�� 

(dd/mm/aaaa) 

(hora) 

��/��/���� 
��:�� 

(dd/mm/aaaa) 

(hora) 
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VI.3.5) Direcciones y puntos de contacto que se deberán modificar (si procede) 

Localización del texto que se deberá modificar (si procede):   

 
Nombre oficial: 
 
Dirección postal: 
 
Localidad: 
 

Código postal:           País: 

Punto(s) de contacto: 
 
A la atención de: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 
 

Fax: 

Direcciones Internet (si procede) 
Dirección del poder adjudicador (URL): 
 
Dirección del perfil de comprador (URL): 
 
 
 

VI.3.6) Texto que se deberá añadir en el anuncio original (si procede) 

Localización del texto que se 
deberá añadir: 

Texto que se deberá añadir: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

VI.4) OTRAS INFORMACIONES ADICIONALES (si procede)  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

------------------------------- (Utilícese el apartado VI cuantas veces sea necesario) ------------------------------------------ 

 

 

VI.5) FECHA DE ENVÍO DEL PRESENTE ANUNCIO:   ��/��/���� (dd/mm/aaaa) 
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APÈNDIX

SECCIÓ PRIMERA

Modificació dels annexos I i II de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic

ANNEX I

Activitats a què es refereix l’apartat 1 de l’article 6 de la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic

NACE 1

Secció F Construcció Codi CPV

Divisió Grup Classe Descripció Notes

45 Construcció. Aquesta divisió comprèn:
Les construccions noves, obres de restauració i reparacions 

corrents.

45000000

45.1 Preparació d’obres. 45100000

45.11 Demolició d’immobles i 
moviments de terres.

Aquesta classe comprèn:
La demolició i enderroc d’edificis i altres estructures.
La neteja de runa.
Els treballs de moviment de terres: excavació, rebliment i 

anivellament d’emplaçaments d’obres, excavació de rases, 
retirada de roques, voladures, etc.

La preparació d’explotacions mineres:
Obres subterrànies, retirada de recobriment i altres activitats 

de preparació de mines.
Aquesta classe comprèn també:
El drenatge d’emplaçaments d’obres.
El drenatge de terrenys agrícoles i forestals.

45110000

45.12 Perforacions i sondejos. Aquesta classe comprèn:
Les perforacions, sondejos i mostrejos amb fins de construcció, 

geofísics, geològics o altres.
Aquesta classe no comprèn:
La perforació de pous de producció de petroli i gas natural 

(vegeu 11.20).
La perforació de pous hidràulics (vegeu 45.25).
L’excavació de pous de mines (vegeu 45.25).
La prospecció de jaciments de petroli i gas natural i els estudis 

geofísics, geològics o sísmics (vegeu 74.20).

45120000

NACE 1

Secció F Construcció Codi CPV

Divisió Grup Classe Descripció Notes

45.2 Construcció general 
d’immobles i obres 
d’enginyeria civil

45200000
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NACE 1

Secció F Construcció Codi CPV

Divisió Grup Classe Descripció Notes

45.21 Construcció general 
d ’ed i f ic is  i  obres 
singulars d’enginyeria 
civil (ponts, túnels, 
etc.).

Aquesta classe comprèn:
La construcció de tot tipus d’edificis.
La construcció d’obres d’enginyeria civil:
Ponts (inclosos els de carreteres elevades), viaductes, túnels 

i passos subterranis.
Xarxes d’energia, comunicació i conducció de llarga 

distància.
Instal·lacions urbanes de canonades, xarxes d’energia i de 

comunicacions.
Obres urbanes annexes al muntatge in situ de construccions 

prefabricades.
Aquesta classe no comprèn:
Els serveis relacionats amb l’extracció de gas i de petroli  

(vegeu 11.20).
El muntatge de construccions prefabricades completes a 

partir de peces de producció pròpia que no siguin de formigó 
(vegeu les divisions 20, 26 i 28).

La construcció d’equipaments d’estadis, piscines, gimnasos, 
pistes de tennis, camps de golf i altres instal·lacions 
esportives, excloent-ne els edificis (vegeu  45.23).

Les instal·lacions d’edificis i obres (vegeu 45.3).
Les activitats d’arquitectura i enginyeria (vegeu 74.20).
La direcció d’obres de construcció (vegeu 74.20).

45210000
(Excepte:
45213316
45220000
45231000
45232000

45.22 Construcció de cobertes 
i  es t ruc tu res  de 
tancament.

Aquesta classe comprèn:
La construcció de teulades.
La coberta de teulades.
La impermeabilització d’edificis i balcons.

45261000

45.23 C o n s t r u c c i ó 
d ’ a u t o p i s t e s , 
carreteres, camps 
d ’a te r ra tge ,  v ies 
fè r r i es  i  cen t res 
esportius.

Aquesta classe comprèn:
La construcció d’autopistes, carrers, carreteres i altres vies de 

circulació de vehicles i vianants.
La construcció de vies fèrries.
La construcció de pistes d’aterratge.

45212212 
i

 DA03
45230000
Excepte:
45231000
45232000
45234115

NACE 1

Secció F Construcció Codi CPV

Divisió Grup Classe Descripció Notes

La construcció d’equipaments d’estadis, piscines, gimnasos, 
pistes de tennis, camps de golf i altres instal·lacions 
esportives, excloent-ne els edificis.

La pintura de senyals a les carreteres i aparcaments.
Aquesta classe no comprèn:
El moviment de terres previ (vegeu 45.11).

45.24 Obres hidràuliques. Aquesta classe comprèn:
La construcció de:
Vies navegables, instal·lacions portuàries i fluvials, ports 

esportius, rescloses, etc.
Preses i dics dragats.
Obres subterrànies.

45240000
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NACE 1

Secció F Construcció Codi CPV

Divisió Grup Classe Descripció Notes

45.25 Altres construccions 
especialitzades.

Aquesta classe comprèn:
Les activitats de construcció que s’especialitzin en un 

aspecte comú a diferents tipus d’estructura i que 
requereixin aptituds o materials específics:

Obres de cimentació, incloent-hi el clavament d’estaques, 
construcció i perforació de pous hidràulics, excavació de 
pous de mines.

Muntatge de peces d’acer que no siguin de producció 
pròpia.

Corbament de l’acer.
Muntatge i desmantellament de bastides i plataformes de 

treball, incloent-hi el lloguer.
Muntatge de xemeneies i forns industrials.
Aquesta classe no comprèn:
El lloguer de bastides sense muntatge ni desmantellament 

(vegeu 71.32).

45250000
45262000

NACE 1

Secció F Construcció Codi CPV

Divisió Grup Classe Descripció Notes

45.3 Instal·lació d’edificis i 
obres.

45300000

45.31 Instal·lació elèctrica. Aquesta classe comprèn:
La instal·lació en edificis i altres obres de construcció de:
Cables i material elèctric.
Sistemes de telecomunicació.
Instal·lacions de calefacció elèctrica.
Antenes d’habitatges.
Alarmes contra incendis.
Sistemes d’alarma de protecció contra robatoris.
Ascensors i escales mecàniques.
Parallamps, etc.

45213316
45310000
Excepte:
45316000

45.32 Aïllament tèrmic, acústic i 
antivibratori.

Aquesta classe comprèn. 
La instal·lació en edificis i altres obres de construcció 

d’aïllament tèrmic, acústic o antivibratori.
Aquesta classe no comprèn:
La impermeabilització d’edificis i balcons (vegeu 45.22).

45320000

45.33 Lampisteria. Aquesta classe comprèn:
La instal·lació en edificis i altres obres de construcció de:
Lampisteria i sanitaris.
Aparells de gas.
Aparells i conduccions de calefacció, ventilació, refrigeració 

o aire condicionat.
La instal·lació d’extintors automàtics d’incendis.
Aquesta classe no comprèn:
La instal·lació i reparació d’instal·lacions de calefacció 

elèctrica (vegeu 45.31).

45330000
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NACE 1

Secció F Construcció Codi CPV

Divisió Grup Classe Descripció Notes

45.34 A l t res  i ns ta l · l ac ions 
d’edificis i obres.

Aquesta classe comprèn:
La instal·lació de sistemes d’il·luminació i senyalització de 

carreteres, ports i aeroports.
La instal·lació en edificis i altres obres de construcció 

d’aparells i dispositius no classificats en una altra part.

45234115
45316000
45340000

45.4 Acabat d’edificis i obres. 45400000

45.41 Arrebossament. Aquesta classe comprèn:
L’aplicació en edificis i altres obres de construcció de guix i 

estuc interior i exterior, incloent-hi els materials de llistat 
corresponents

45410000

45.42 Instal·lacions de fusteria. Aquesta classe comprèn:
La instal·lació de portes, finestres i marcs, cuines equipades, 

escales, mobiliari de treball i similars de fusta o altres 
materials, que no siguin de producció pròpia.

Els acabats interiors, com sostres, revestiments de fusta 
per a parets, envans mòbils, etc.

Aquesta classe no comprèn:
Els revestiments de parquet i altres fustes per a sòls (vegeu 

45.43).

45420000

45.43 Revestiment de sòls i 
parets.

Aquesta classe comprèn:
La col·locació en edificis i altres obres de construcció de:
Revestiments de ceràmica, formigó o pedra tallada per a 

sòls.
Revestiments de parquet i altres fustes per a sòls.
Revestiments de moqueta i linòleum per a parets i sòls, 

inclosos el cautxú o els materials plàstics.
Revestiments de terratzo, marbre, granit o pissarra per a 

parets i sòls.
Papers pintats.

45430000

NACE 1

Secció F Construcció Codi CPV

Divisió Grup Classe Descripció Notes

45.44 Pintura i envidrament. Aquesta classe comprèn:
La pintura interior i exterior d’edificis.
La pintura d’obres d’enginyeria civil.
La instal·lació de vidres, miralls, etc.
Aquesta classe no comprèn:
La instal·lació de finestres (vegeu 45.42).

45440000

45.45 Altres acabats d’edificis i 
obres.

Aquesta classe comprèn:
La instal·lació de piscines particulars.
La neteja al vapor, amb raig de sorra o similars, de l’exterior 

dels edificis.
Altres obres d’acabat d’edificis no esmentades en una altra 

part.
Aquesta classe no comprèn:
La neteja interior d’edificis i obres (vegeu 74.70).

45212212 
i DA04

45450000
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NACE 1

Secció F Construcció Codi CPV

Divisió Grup Classe Descripció Notes

45.5 L loguer  d ’equ ip  de 
construcció o demolició 
dotat d’operari.

45500000

45.50 L l o g u e r  d ’ e q u i p  d e 
construcció o demolició 
dotat d’operari

Aquesta classe no comprèn:
El lloguer d’equip i maquinària de construcció o demolició 

desproveït d’operari (vegeu 71.32).

45500000

ANNEX II

Serveis a què es refereix l’article 10 de la 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic

Categories Descripció Número de referència 
CPC (1) Número de referència CPV

1 Serveis de manteniment i reparació. 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.

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

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.

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.

71235, 7321 60160000-7, 60161000-4 60411000-2, 
60421000-5.

5 Serveis de telecomunicació. 752 De 64200000-8 a 64228200-2 72318000-
7, i de 72700000-7 a 72720000-3.

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

ex 81, 812, 814 7 De 66100000-1 a 66720000-3 (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 de recerca 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 direcció (5) 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.
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Categories Descripció 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 tècnics.

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 Serveis editorials i d’impremta, per tarifa o per 
contracte.

88442 De 79800000-2 a 79824000-6.
De 79970000-6 a 79980000-7.

16 Serveis de clavegueram i eliminació de deixalles:
Serveis de sanejament i serveis similars.

94 De 90400000-1 a 90743200-9 (excepte 
90712200-3.

De 90910000-9 a 90920000-2 i 50190000-
3, 50229000-6, 50243000-0.

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.

19 Serveis de transport fluvial i marítim. 72 De 60600000-4 a 60653000-0, i de 
63727000-1 a 63727200-3.

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 
(6).

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.

873 (excepte 87304) De 79700000-1 a 79723000-8.

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 (7). 96 De 79995000-5 a 79995200-7, i de 
92000000-1 a 92700000-8 (excepte 
92230000-2, 92231000-9, 92232000-6.

27 Altres serveis.

(1) En cas de diferents interpretacions entre CPV i CPC, s’ha d’aplicar la nomenclatura CPC.
(1) Nomenclatura CPC (versió provisional) emprada per definir l’àmbit d’aplicació de la Directiva 92/50/

CEE.
(2) Exceptuant-ne els serveis de transport per ferrocarril inclosos a la categoria 18.
(3) Exceptuant-ne 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 
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prestats, bé al mateix temps, bé abans o després del contracte d’adquisició o d’arrendament, en qualsevol de les 
seves formes, es regulen pel que disposa aquesta Directiva.

(4) Exceptuant-ne els serveis de recerca 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-ne els serveis d’arbitratge i conciliació.
(6) Exceptuant-ne els contractes de treball.
(7) Exceptuant-ne 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.

SECCIÓ SEGONA

Adaptació al Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre
de 2007 dels annexos I, II.A i II.B de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments 
de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis 

postals

ANNEX I

Llista d’activitats previstes a la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 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

NACE 1

Secció F Construcció Codi CPV

Divisió Grup Classe Descripció Notes

45 Construcció. Aquesta divisió comprèn:
Les construccions noves, obres de restauració i reparacions 

corrents.

45000000

45.1 Preparació d’obres. 45100000

45.11 Demolició d’immobles i 
moviments de terres.

Aquesta classe comprèn:
La demolició i enderroc d’edificis i altres estructures.
La neteja de runa.
Els treballs de moviment de terres: excavació, rebliment i 

anivellament d’emplaçaments d’obres, excavació de 
rases, retirada de roques, voladures, etc.

La preparació d’explotacions mineres:
Obres subterrànies, retirada de recobriment i altres activitats 

de preparació de mines.
Aquesta classe comprèn també:
El drenatge d’emplaçaments d’obres.
El drenatge de terrenys agrícoles i forestals.

45110000

45.12 Perforacions i sondejos. Aquesta classe comprèn:
Les perforacions, sondejos i mostrejos amb finalitats de 

construcció, geofísiques, geològiques o altres.
Aquesta classe no comprèn:
La perforació de pous de producció de petroli i gas natural 

(vegeu 11.20).
La perforació de pous hidràulics (vegeu 45.25).
L’excavació de pous de mines (vegeu 45.25).
La prospecció de jaciments de petroli i gas natural i els 

estudis geofísics, geològics o sísmics (vegeu 74.20).

45120000
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NACE 1

Secció F Construcció Codi CPV

Divisió Grup Classe Descripció Notes

45.2 Construcció general 
d’immobles i obres 
d’enginyeria civil.

45200000

45.21 Const rucc ió  genera l 
d’edificis i obres singulars 
d’enginyeria civil (ponts, 
túnels, etc.).

Aquesta classe comprèn:
La construcció de tot tipus d’edificis.
La construcció d’obres d’enginyeria civil:
Ponts (inclosos els de carreteres elevades), viaductes, 

túnels i passos subterranis 
Xarxes d’energia, comunicació i conducció de llarga 

distància.
Instal·lacions urbanes de canonades, xarxes d’energia i de 

comunicacions.
Obres urbanes annexes el muntatge in situ de construccions 

prefabricades.
Aquesta classe no comprèn:
Els serveis relacionats amb l’extracció de gas i de petroli 

(vegeu 11.20).
El muntatge de construccions prefabricades completes a 

partir de peces de producció pròpia que no siguin de 
formigó (vegeu les divisions 20, 26 i 28).

La construcció d’equipaments d’estadis, piscines, 
gimnasos, pistes de tennis, camps de golf i altres 
instal·lacions esportives, excloent-ne els edificis (vegeu 
45.23).

Les instal·lacions d’edificis i obres (vegeu 45.3)
Les activitats d’arquitectura i enginyeria (vegeu 74.20).
La direcció d’obres de construcció (vegeu 74.20).

45210000
(Excepte:
45213316
45220000
45231000
45232000)

45.22 Construcció de cobertes i 
e s t r u c t u r e s  d e 
tancament.

Aquesta classe comprèn:
La construcció de teulades.
La coberta de teulades.
La impermeabilització d’edificis i balcons.

45261000

45.23 Construcció d’autopistes, 
c a r r e t e r e s ,  c a m p s 
d’aterratge, vies fèrries i 
centres esportius.

Aquesta classe comprèn:
La construcció d’autopistes, carrers, carreteres i altres vies 

de circulació de vehicles i vianants.
La construcció de vies fèrries.
La construcció de pistes d’aterratge.

45212212 
i

 DA03
45230000
Excepte:
45231000
45232000
45234115

NACE 1

Secció F Construcció Codi CPV

Divisió Grup Classe Descripció Notes

La construcció d’equipaments d’estadis, piscines, gimnasos, 
pistes de tennis, camps de golf i altres instal·lacions 
esportives, excloent-ne els edificis.

La pintura de senyals en carreteres i aparcaments.
Aquesta classe no comprèn:
El moviment de terres previ (vegeu 45.11).
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NACE 1

Secció F Construcció Codi CPV

Divisió Grup Classe Descripció Notes

45.24 Obres hidràuliques. Aquesta classe comprèn:
La construcció de:
Vies navegables, instal·lacions portuàries i fluvials, ports 

esportius, rescloses, etc.
Preses i dics.
Dragatges.
Obres subterrànies.

45240000

45.25 Altres construccions 
especialitzades.

Aquesta classe comprèn:
Les activitats de construcció que s’especialitzin en un 

aspecte comú a diferents tipus d’estructura i que 
requereixin aptituds o materials específics:

Obres de cimentació, incloent-hi el clavament d’estaques, 
construcció i perforació de pous hidràulics, excavació de 
pous de mines.

Muntatge de peces d’acer que no siguin de producció 
pròpia.

 Corbament de l’acer.
Muntatge i desmantellament de bastides i plataformes de 

treball, incloent-hi el seu lloguer.
Muntatge de xemeneies i forns industrials.
Aquesta classe no comprèn:
El lloguer de bastides sense muntatge ni desmantellament 

(vegeu 71.32).

45250000
45262000

NACE 1

Secció F Construcció Codi CPV

Divisió Grup Classe Descripció Notes

45.3 Instal·lació d’edificis i 
obres.

45300000

45.31 Instal·lació elèctrica. Aquesta classe comprèn:
La instal·lació en edificis i altres obres de construcció de:
Cables i material elèctric.
Sistemes de telecomunicació.
Instal·lacions de calefacció elèctrica.
Antenes d’habitatges.
Alarmes contra incendis.
Sistemes d’alarma de protecció contra robatoris.
Ascensors i escales mecàniques.
Parallamps, etc.

45213316
45310000
Excepte:
45316000

45.32 Aïllament tèrmic, acústic i 
antivibratori.

Aquesta classe comprèn:
La instal·lació en edificis i altres obres de construcció 

d’aïllament tèrmic, acústic o antivibratori.
Aquesta classe no comprèn:
La impermeabilització d’edificis i balcons (vegeu 45.22).

45320000
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NACE 1

Secció F Construcció Codi CPV

Divisió Grup Classe Descripció Notes

45.33 Lampisteria. Aquesta classe comprèn:
La instal·lació en edificis i altres obres de construcció de:
Lampisteria i sanitaris.
Aparells de gas.
Aparells i conduccions de calefacció, ventilació, refrigeració 

o aire condicionat.
La instal·lació d’extintors automàtics d’incendis.
Aquesta classe no comprèn:
La instal·lació i reparació d’instal·lacions de calefacció 

elèctrica (vegeu 45.31).

45330000

NACE 1

Secció F Construcció Codi CPV

Divisió Grup Classe Descripció Notes

45.34 Al t res insta l · lac ions 
d’edificis i obres.

Aquesta classe comprèn:
La instal·lació de sistemes d’il·luminació i senyalització de 

carreteres, ports i aeroports.
La instal·lació en edificis i altres obres de construcció 

d’aparells i dispositius no classificats en una altra part.

45234115
45316000
45340000

45.4 Acabat d’edificis i obres. 45400000

45.41 Arrebossament. Aquesta classe comprèn:
L’aplicació en edificis i altres obres de construcció de guix i 

estuc interior i exterior, inclosos els materials de llistat 
corresponents.

45410000

45.42 Instal·lacions de fusteria. Aquesta classe comprèn:
La instal·lació de portes, finestres i marcs, cuines equipades, 

escales, mobiliari de treball i similars de fusta o altres 
materials, que no siguin de producció pròpia. Els acabats 
interiors, com sostres, revestiments de fusta per a parets, 
envans mòbils, etc.

Aquesta classe no comprèn:
Els revestiments de parquet i altres fustes per a sòls (vegeu 

45.43).

45420000

45.43 Revestiment de sòls i 
parets.

Aquesta classe comprèn:
La col·locació en edificis i altres obres de construcció de:
Revestiments de ceràmica, formigó o pedra tallada per a 

sòls.
Revestiments de parquet i altres fustes per a sòls.
Revestiments de moqueta i linòleum per a parets i sòls, 

inclosos el cautxú o els materials plàstics.
Revestiments de terratzo, marbre, granit o pissarra per a 

parets i sòls.
Papers pintats.

45430000
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Divisió Grup Classe Descripció Notes

45.44 Pintura i envidrament. Aquesta classe comprèn:
La pintura interior i exterior d’edificis.
La pintura d’obres d’enginyeria civil.
La instal·lació de vidres, miralls, etc.
Aquesta classe no comprèn:
La instal·lació de finestres (vegeu 45.42).

45440000

45.45 Altres acabats d’edificis i 
obres.

Aquesta classe comprèn:
La instal·lació de piscines particulars.
La neteja al vapor, amb raig de sorra o similars, de l’exterior 

dels edificis.
Altres obres d’acabat d’edificis no esmentades en una altra 

part.
Aquesta classe no comprèn:
La neteja interior d’edificis i obres (vegeu 74.70).

45212212 
i DA04

45450000

45.5 L l o g u e r  d ’ e q u i p  d e 
construcció o demolició 
dotat d’operari.

45500000

45.50 L l o g u e r  d ’ e q u i p  d e 
construcció o demolició 
dotat d’operari.

Aquesta classe no comprèn:
El lloguer d’equip i maquinària de construcció o demolició 

desproveït d’operari (vegeu 71.32).

45500000

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 Número de 
referència CPC ² Número de referència CPV

1 Serveis de manteniment i reparació. 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.

2 Serveis de transport per via terrestre,³ inclosos els 
serveis de furgons blindats i serveis de 
missatgeria, excepte el transport de correu.

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.

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.

71235, 7321 60160000-7, 60161000-4 60411000-2, 
60421000-5.

5 Serveis de telecomunicació. 752 De 64200000-8 a 64228200-2 72318000-7, i 
de 72700000-7 a 72720000-3.

6 Serveis financers:
a) Serveis d’assegurances.
b) Serveis bancaris i d’inversió.4

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



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 118  Divendres 15 de maig de 2009  Secc. I. Pàg. 103

Categories Descripció Número de 
referència CPC ² Número de referència CPV

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 de recerca i desenvolupament.5 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 direcció6 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.

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 tècnics.

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 Serveis editorials i d’impremta, per tarifa o per 
contracte.

88442 De 79800000-2 a 79824000-6 De 79970000-6 
a 79980000-7

16 Serveis de clavegueram i eliminació de deixalles: 
serveis de sanejament i serveis similars.

94 De 90400000-1 a 90743200-9 (excepte 
90712200-3.

De 90910000-9 a 90920000-2 i 50190000-3, 
50229000-6 50243000-0

(1) En cas de diferents interpretacions entre CPV i CPC, sha d’’aplicar la nomenclatura CPC.
(1) Nomenclatura CPC (versió provisional) emprada per definir l’àmbit d’aplicació de la Directiva 92/50/

CEE.
(2) Exceptuant-ne els serveis de transport per ferrocarril inclosos a la categoria 18.
(3) Exceptuant-ne 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 abans o després del contracte d’adquisició o d’arrendament, en qualsevol de les 
seves formes, es regulen pel que disposa aquesta Directiva.

(4) Exceptuant-ne els serveis de recerca 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-ne els serveis d’arbitratge i conciliació.

ANNEX II.B (1)

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 (2) 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.
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Categories Descripció Número de referència 
CPC (2) Número de referència CPV

19 Serveis de transport fluvial i marítim. 72 De 60600000-4 a 60653000-0, i de 63727000-1 a 
63727200-3.

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 (3).
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.

873 (excepte 87304) De 79700000-1 a 79723000-8.

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 (4). 96 De 79995000-5 a 79995200-7, i de 92000000-1 a 
92700000-8 (excepte 92230000-2, 92231000-9, 
92232000-6.

27 Altres serveis.

(1) En cas de diferents interpretacions entre CPV i CPC, s’ha d’aplicar la nomenclatura CPC.
(2) Nomenclatura CPC (versió provisional) emprada per definir l’àmbit d’aplicació de la Directiva 92/50/

CEE.
(3) Exceptuant-ne els contractes de treball.
(4) Exceptuant-ne 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.

i Reglament (CEE) núm. 3037/90 del Consell, de 9 d’octubre de 1990, relatiu a la nomenclatura estadística 
d’activitats econòmiques en la Comunitat Europea (DO L 293 de 24.10.1990, p. 1). Reglament modificat en últim 
lloc pel Reglament (CEE) núm. 761/93 de la Comissió (DO L 83 de 3.4.1993, p. 1).

En cas de diferents interpretacions entre CPV i NACE, s’ha d’aplicar la nomenclatura NACE.
1 Reglament (CEE) núm. 3037/90 del Consell, de 9 d’octubre de 1990, relatiu a la nomenclatura estadística 

d’activitats econòmiques en la Comunitat Europea (DO L 293 de 24.10.1990, p. 1). Reglament modificat en últim 
lloc pel Reglament (CEE) núm. 761/93 de la Comissió (DO L 83 de 3.4.1993, p. 1).

En cas de diferents interpretacions entre CPV i NACE, s’ha d’aplicar la nomenclatura NACE.
2 En cas de diferents interpretacions entre CPV i CPC, s’ha d’aplicar la nomenclatura CPC. Nomenclatura 

CPC (versió provisional) emprada per definir l’àmbit d’aplicació de la Directiva 92/50/CEE.
3 Exceptuant-ne els serveis de transport per ferrocarril inclosos a la categoria 18.
4 Exceptuant-ne 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 abans o després del contracte d’adquisició o d’arrendament, en qualsevol de les 
seves formes, es regulen pel que disposa aquesta Directiva.  

5 Exceptuant-ne els serveis de recerca 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.

6 Exceptuant-ne els serveis d’arbitratge i conciliació.
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