Acord de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de 27 de juliol de 2012
Instrucció 1/2012, de 27 de juliol de 2012. Enviament de dades al Registre de
Contractes
1. L’article 333 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estableix, en l’apartat 3, que
els òrgans de contractació de totes les administracions públiques i altres entitats
incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei han de comunicar al Registre de
Contractes del Sector Públic, perquè hi quedin inscrites, les dades bàsiques dels
contractes adjudicats, com també, si s’escau, les seves modificacions,
pròrrogues, variacions de terminis o de preu, el seu import final i extinció.
A més, l’apartat 6 d’aquest article estableix que en els casos d’administracions
públiques que disposin de registres de contractes anàlegs en el seu àmbit de
competències, aquesta comunicació de dades pot ser substituïda per
comunicacions entre els respectius registres de contractes.
L’article 31 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,
determina el contingut de les comunicacions i el termini per efectuar-les.
2. En l’àmbit autonòmic, l’article 2.8 del Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual
es creen la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, el Registre de Contractes i el Registre de
Contractistes, disposa que corresponen a la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa les funcions de conservació, actualització i custòdia del Registre
de Contractes.
El Registre de Contractes es regula en els articles 15 a 23 d’aquest Decret,
modificat recentment pel Decret 48/2012, de 8 de juny, amb la finalitat
d’adaptar la regulació autonòmica del Registre de Contractes a la normativa
estatal.
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A més, cal tenir en compte que els avenços tecnològics han representat un canvi
en el suport informàtic del Registre de Contractes, que ha passat a integrar-se en
el mòdul de gestió d’expedients de contractació del sistema d’informació integrat
per a la gestió economicofinancera de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. Això fa necessari crear uns tràmits telemàtics perquè tots els ens del
sector públic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
que no fan servir aquest sistema d’informació puguin enviar les dades dels seus
contractes en suport informàtic al Registre de Contractes.
3. D’acord amb aquesta regulació, és preceptiva la inscripció en el Registre de
Contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de tots els contractes
adjudicats per l’Administració i el sector públic instrumental de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears que estiguin sotmesos a les normes de contractació
del sector públic i dels sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis
postals, com també dels contractes adjudicats per les centrals de contractació o
assimilats.
Així mateix, s’hi han d’inscriure les incidències que afectin l’execució normal dels
contractes, com ara les modificacions, les pròrrogues o les variacions de
terminis, i l’extinció.
A més, es preveu que la comunicació de les dades bàsiques dels contractes i, si
s’escau, la de les seves incidències, es dugui a terme directament mitjançant el
mòdul de gestió d’expedients de contractació del sistema d’informació integrat
per a la gestió economicofinancera de la Comunitat Autònoma en què s’integra
el Registre de Contractes o mitjançant un tràmit telemàtic dissenyat per la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa.
Així doncs, els ens que formen part del sector públic instrumental de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no fan servir el mòdul de gestió
d’expedients han d’enviar les dades dels seus contractes per mitjà dels tràmits
telemàtics que ha dissenyat la Junta Consultiva.
Els ens que no formen part del sector públic autonòmic han d’enviar les dades
dels seus contractes directament al Registre de Contractes del Sector Públic del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
4. Per donar compliment a tot això, la Comissió Permanent d’aquesta Junta
Consultiva aprova la Instrucció següent, dirigida a les unitats i als departaments
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de contractació dels ens del sector públic instrumental de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears que estan sotmesos a les normes de contractació
del sector públic i que no fan servir el mòdul de gestió d’expedients de
contractació del sistema d’informació integrat per a la gestió
economicofinancera de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
Les comunicacions al Registre de Contractes dels contractes
subscrits, com també de les incidències que origini el seu
compliment, s’han d’ajustar al format i a les especificacions
informàtiques dels tràmits electrònics que ha dissenyat la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa.
Per garantir la integritat de les dades que aquesta Junta
Consultiva ha de trametre al Registre de Contractes del Sector
Públic del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, els
destinataris d’aquesta Instrucció han d’enviar al Registre de
Contractes de les Illes Balears les dades dels contractes
adjudicats a partir de l’1 de gener de 2012 o de les incidències
que s’hagin acordat a partir d’aquesta data.
La Junta Consultiva de Contractació Administrativa mantindrà
a la seu electrònica de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (http://www.caib.es/), en
concret, en la pàgina web de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa (http://jcca.caib.es), els tràmits
que permetin la comunicació electrònica, a través d’Internet,
de les dades dels contractes, i proveirà els mitjans per a la
tramesa electrònica dels arxius.
La presentació electrònica de les dades i de la documentació
annexa s’ha de dur a terme per mitjà de la pàgina web de la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l’apartat relatiu al
Registre de Contractes.
Els documents que s’han d’annexar han de ser originals
escanejats, i han d’estar degudament signats per les parts.
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5. S’autoritza la Secretaria de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
perquè pugui introduir les modificacions que es considerin necessàries per
adaptar l’aplicació a la normativa vigent en cada moment i als avenços
tecnològics que permetin millorar-la.
Es fa constar que aquesta Instrucció substitueix la Instrucció 1/2007, aprovada
per la Comissió Permanent d’aquesta Junta Consultiva en la sessió de 12 de
novembre de 2007, relativa al format dels mitjans informàtics i telemàtics per a
la remissió de dades al Registre de Contractes, que no es va poder implementar
en el seu dia atesa la necessitat d’adaptar el seu contingut a la Llei 30/2007 i als
canvis tecnològics en el sistema d’enviament de dades.
La secretària de la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa

Flor Espinar Maat
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