Decret 56/2012, de 13 de juliol, pel qual es crea la Central de Contractació, es
regula la contractació centralitzada i es distribueixen competències en aquesta
matèria en l’àmbit del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i dels ens que integren el sector públic autonòmic
El Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, regula, en els articles 203 a 207, les centrals
de contractació, com una de les tècniques, juntament amb els acords marc i els
sistemes dinàmics de contractació, per racionalitzar la contractació en el sector
públic. Així, l’article 204.1 del Text refós disposa que la creació de centrals de
contractació a les comunitats autònomes, com també la determinació del tipus
de contractes i l’àmbit subjectiu a què s’estenen, s’ha de fer en la forma que
prevegin les normes que, en desenvolupament de la Llei, es dictin en l’exercici de
les seves competències.
En aquest sentit, la Llei 6/2010, de 17 de juny, per la qual s’adopten mesures
urgents per reduir el dèficit públic, en el marc de la racionalització técnica de la
contractació, regula alguns dels trets essencials dels acords marc i de les centrals
de contractació en l’àmbit de la comunitat autònoma, d’acord amb els preceptes
bàsics que, en relació amb aquests instruments, es preveien en la Llei30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
L’article 7 de l’esmentada Llei 6/2010 autoritza, en els termes que establia la Llei
30/2007, la creació d’una central de contractació en l’àmbit de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d’ens que integren el
sector públic autonòmic, i d’una central de contractació en l’àmbit sanitari, per
centralitzar la contractació d’obres, serveis i subministraments. D’acord amb
aquest precepte, la creació de les centrals de contractació s’ha de fer per mitjà
d’un decret del Consell de Govern, a proposta de la persona titular de la
conselleria competent en matèria de contractació pública o de la persona titular
de la conselleria competent en matèria de salut, respectivament, i amb l’informe
previ de la persona titular de la direcció general competent en matèria de
contractació pública. Aquests decrets han de determinar els tipus de contractes i
l’àmbit subjectiu a què s’estenen les centrals.
L’article 64.3 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, segons la redacció que en fa la
disposició addicional vuitena de la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents
per a l’ordenació urbanística sostenible, configura el conseller competent en
matèria de contractació pública com a òrgan de contractació centralitzada en
l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens
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del sector públic autonòmic, el qual pot declarar de contractació centralitzada els
subministraments, les obres i els serveis que es contractin de forma general i amb
característiques essencialment homogènies pels diferents òrgans de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i pels ens del sector
públic autonòmic.
En aquest Decret es crea la Central de Contractació de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, es regula el règim de contractació centralitzada en l’àmbit de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que
integren el sector públic autonòmic, i es distribueixen competències en aquesta
matèria, tot això amb la finalitat de contribuir a assegurar, en connexió amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de control de la despesa, una utilització
eficient dels fons destinats a la realització d’obres, l’adquisició de béns i la
contractació de serveis en la comunitat autònoma i aconseguir economies
d’escala derivades de la consideració de tots els ens que integren l’Administració
de la Comunitat i el sector públic autonòmic, sense que això suposi un increment
de la despesa en matèria de personal, en la mesura que la dotació dels recursos
humans de la Central s’ha d’integrar per personal qualificat de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
En concret, pel que fa al règim de contractació centralitzada, es preveuen diverses
tècniques de racionalització de la contractació. La primera és l’homologació per
procediment especial d’adopció del tipus amb la conclusió d’un acord marc o
l’articulació d’un sistema dinàmic de contractació i la creació posterior d’un
catàleg amb les obres, els subministraments i els serveis homologats, o amb les
ofertes indicatives admeses. En la primera fase de l’acord marc o del sistema
dinàmic, a través de la Central de Contractació s’homologaran o es determinaran
les característiques de les obres, els béns o els serveis, les empreses adjudicatàries i
els preus unitaris màxims, i es conformarà un catàleg de referència. En la segona
fase, la contractació específica d’obres, subministramentsi serveis pels òrgans de
contractació compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret es farà agafant de
referència aquest catàleg, en els termes i les condicions establerts en l’acord marc
o el sistema dinàmic de contractació i en el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
Com a segona tècnica de racionalització de la contractació, es regula la
contractació per part de la Central de Contractació de les obres,
subministraments i serveis que s’hagin declarat d’adquisició centralitzada però
que no estiguin homologats, mitjançant la formalització d’un contracte, la
conclusió d’un acord marc amb un o diversos empresaris o l’articulació d’un
sistema dinàmic de contractació.
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Per tot això, a proposta del conseller d’Administracions Públiques, d’acord amb el
Consell Consultiu de les Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell de Govern
en la sessió de 13 de juliol de 2012,
DECRET
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Objecte
Aquest Decret té per objecte la creació de la Central de Contractació, la regulació
del règim de contractació centralitzada i la distribució de competències en
aquesta matèria en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i dels ens que integren el sector públic autonòmic.
Article 2
Àmbit d’aplicació
1. Les disposicions que conté aquest Decret són d’aplicació als contractes
d’obres, subministraments i serveis que, en règim de contractació centralitzada, se
subscriguin en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i dels ens que, d’acord amb la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector
públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, integren el
sector públic autonòmic.
2. S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret
subministraments i els serveis específics de l’àmbit sanitari.

les

obres,

els

Capítol II
Central de Contractació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
Article 3
Naturalesa
Es crea la Central de Contractació de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, com a òrgan administratiu especialitzat, adscrit a la direcció
general competent en matèria de contractació pública.
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Article 4
Finalitats
La Central de Contractació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears té per finalitats principals les següents:
a) Permetre la racionalització de la contractació dels subministraments, els serveis
i les obres que es contractin de manera general i reiterada i amb característiques
homogènies en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens
que integren el sector públic autonòmic.
b) Promoure les economies d’escala.
Article 5
Organització
Els òrgans de la Central de Contractació de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic
autonòmic són els següents:
a) El Ple
b) La Mesa de Contractació
c) La Secretaria
Article 6
El Ple
1. El Ple de la Central de Contractació de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears està constituït pels membres següents:
a) President/a: el conseller o consellera competent en matèria de contractació
pública.
b) Vicepresident/a: el director o directora general competent en matèria de
contractació pública.
c) Vocals: els secretaris o secretàries generals de totes les conselleries que formen
el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Una persona en representació de la Intervenció General.
Un lletrat o lletrada de la Direcció de l’Advocacia.
d) Secretari/ària: ha d’actuar de secretari/ària del Ple, amb veu i sense vot, el
funcionari o funcionària que exerceixi la Secretaria de la Central de Contractació.
Els vocals del Ple poden designar funcionaris o funcionàries que com a mínim
tinguin nivell de cap de servei perquè, amb caràcter puntual o permanent,
assisteixin a les reunions amb plenes facultats per exercir les funcions pròpies
d’aquests membres.
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Així mateix, el president pot autoritzar la incorporació a les sessions dels tècnics
que consideri convenient, o sol·licitar l’assessorament tècnic extern, quan
l’especialització de l’assumpte per tractar ho requereixi.
2. Corresponen al Ple de la Central de Contractació les funcions següents:
a) Fer la programació i l’estudi de les necessitats de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic
autonòmic en relació amb la contractació centralitzada d’obres,
subministraments i serveis, com també el seguiment i l’avaluació de la gestió de les
esmentades contractacions.
b) Proposar al conseller o consellera competent en matèria de contractació
pública les obres, els subministraments i els serveis la contractació dels quals hagi
de fer-se de manera centralitzada, com també promoure actuacions per procurar
més eficàcia, uniformitat i funcionalitat en les obres, els subministraments i els
serveis que demani la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
c) Impulsar la coordinació, l’intercanvi d’informació i, si escau, la subscripció de
convenis amb òrgans similars d’altres administracions públiques.
d) Proposar al conseller o consellera competent en matèria de contractació
pública la subscripció dels corresponents acords d’adhesió de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a catàlegs externs d’obres,
subministraments i serveis per adquirir els béns, les obres i els serveis que no
s’hagin declarat de contractació centralitzada en l’àmbit autonòmic.
e) Informar de la proposta de subscripció que facin els representants dels ens que
integren el sector públic autonòmic dels acords d’adhesió a catàlegs externs
d’obres, subministraments i serveis per a l’adquisició dels béns, les obres i els
serveis que no s’hagin declarat de contractació centralitzada en l’àmbit
autonòmic.
f) Proposar al conseller o consellera competent en matèria de contractació
pública l’adhesió de qualsevol altra administració, institució o organisme públic
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al catàleg d’obres,
subministraments i serveis homologats de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
g) La resta de competències que li atribueixi la normativa vigent.
3. Per exercir les seves competències, el Ple de la Central de Contractació s’ha de
reunir, com a mínim, dues vegades l’any. Així mateix, pot constituir grups de
treball integrats pels seus membres o per altre personal que es designi per la seva
especialització particular, quan l’entitat o complexitat de les obres, els
subministraments i els serveis ho requereixi i amb la finalitat de fer els estudis,
treballs i informes que la Central de Contractació consideri necessaris.
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4. El funcionament del Ple de la Central de Contractació s’ha d’ajustar a les
normes dels òrgans col·legiats que s’estableixen en el capítol II del títol II de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, i a les peculiaritats organitzatives dels
òrgans col·legiats que conté la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Article 7
La Mesa de Contractació
1. La Mesa de Contractació de la Central de Contractació està integrada pels
membres següents:
a) President: el director general competent en matèria de contractació pública o la
persona en qui delegui.
b) Vocals: una persona en representació de la Intervenció General.
Un funcionari o funcionària dels que tinguin encomanat l’assessorament jurídic de
l’òrgan de contractació centralitzada.
Una funcionària o funcionari adscrit a la conselleria competent en materia de
contractació pública.
c) Secretari/ària: ha d’exercir la secretaria de la Mesa, amb veu però sense vot, el
funcionari o funcionària que exerceixi la Secretaria de la Central de Contractació.
2. La Mesa de Contractació ha d’assistir el conseller o consellera competent en
matèria de contractació pública i ha de desenvolupar les funcions que li atribueixi
la normativa de contractació pública aplicable.
3. L’òrgan de contractació centralitzada, quan la naturalesa dels béns o serveis
objecte del contracte ho requereixi, podrà designar com a vocals de la Mesa per a
un procediment d’adjudicació concret tècnics amb coneixements específics en la
matèria.
4. El funcionament de la Mesa de Contractació s’ha d’ajustar a la normativa de
contractació pública aplicable i, supletòriament, a les normes dels òrgans
col·legiats que s’estableixen en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, i a les
peculiaritats organitzatives dels òrgans col·legiats de la Llei 3/2003.
Article 8
La Secretaria
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1. La Secretaria és la unitat de suport administratiu al funcionament de la Central
de Contractació i l’ha d’exercir un funcionari al servei de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. Corresponen a la Secretaria de la Central de Contractació les funcions
següents:
a) Tramitar, en els termes que estableix aquest Decret, els expedients de
contractació centralitzada de les obres, els subministraments i els serveis sobre els
quals hagi recaigut la declaració de contractació centralitzada.
b) Elaborar els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de
prescripcions tècniques que han de regir la contractació de les obres, els
subministraments i els serveis declarats de contractació centralitzada, sens
perjudici que, per elaborar-los, se sol·liciti assessorament a òrgans especialitzats
en funció de les obres, els subministraments i els serveis que s’han de contractar.
c) Atendre les sol·licituds cursades pels òrgans de contractació de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector
públic autonòmic per a la contractació, per part de la Central de Contractació de
les obres, dels subministraments i els serveis declarats de contractació
centralitzada no homologats.
d) Gestionar els continguts del catàleg d’obres, subministraments i serveis
homologats prevists en l’article 11.
e) Trametre la documentació que correspongui al Registre de Contractes amb
relació als contractes prevists en aquest Decret.
f) La resta de competències que li atribueixi la normativa vigent.
Capítol III
Contractació centralitzada d’obres, subministraments i serveis
Article 9
Contractació centralitzada d’obres, subministraments i serveis
En l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels
ens que integren el sector públic autonòmic, són objecte de contractació
centralitzada les obres, els subministraments i els serveis que així s’hagin declarat
mitjançant una resolució del conseller o consellera competent en matèria de
contractació pública, a proposta del Ple de la Central de Contractació. Aquesta
declaració vincula tots els ens inclosos dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret i
s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Article 10
Tècniques de contractació centralitzada
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La contractació centralitzada d’obres, subministraments i serveis s’ha de dur a
terme mitjançant una de les tècniques següents:
a) Homologació per part de la Central de Contractació de les obres, els
subministraments i els serveis declarats de contractació centralitzada. Aquesta
homologació es durà a terme mitjançant un procediment especial d’adopció del
tipus amb la conclusió d’un acord marc o l’articulació d’un sistema dinàmic de
contractació i la creació posterior d’un catàleg amb les obres, els
subministraments i els serveis homologats en l’acord marc o amb les ofertes
indicatives admeses en el sistema dinàmic.
b) Tramitació per part de la Central de Contractació dels expedients per a la
contractació de les obres, els subministraments i els serveis declarats de
contractació centralitzada no homologats.
Article 11
Homologació per procediment especial d’adopció del tipus
La contractació d’obres, subministraments i serveis declarats de contractació
centralitzada mitjançant l’homologació per procediment especial d’adopció del
tipus s’ha de dur a terme en dues fases:
a) La primera fase té per objecte determinar el tipus de cada classe d’obres,
subministraments i serveis, mitjançant la conclusió d’un acord marc o l’articulació
d’un sistema dinàmic de contractació pel conseller o consellera competent en
matèria de contractació pública.
Un cop s’hagin formalitzat els acords marc o s’hagin desenvolupat els sistemes
dinàmics de contractació, s’ha de crear un catàleg amb les obres, els
subministraments i els serveis homologats o amb les ofertes indicatives admeses,
accessible des de la seu electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears (http://www.caib.es/).
b) La segona fase, per a la contractació específica d’obres, subministraments i
serveis per part dels òrgans de contractació compresos en l’àmbit d’aplicació
d’aquest Decret, derivada dels procediments a què fa referència la primera fase.
Article 12
Tramitació dels expedients per part de la Central de Contractació per contractar
les obres, els subministraments i els serveis no homologats
1. La contractació de les obres, els subministraments i els serveis declarats de
contractació centralitzada no homologats l’ha de dur a terme el conseller o
consellera competent en matèria de contractació pública, com a òrgan de
contractació centralitzada, a través de la Central de Contractació, segons les
8

necessitats dels òrgans i dels ens compresos dins l’àmbit d’aplicació d’aquest
Decret. Aquesta contractació es pot dur a terme mitjançant la formalització d’un
contracte, la conclusió d’un acord marc amb un o diversos empresaris o
l’articulació d’un sistema dinàmic de contractació.
2. Corresponen al conseller o consellera competent en matèria de contractació
pública, en la seva condició d’òrgan de contractació centralitzada, totes les
actuacions que, d’acord amb la normativa en matèria de contractació, pertoquin
a l’òrgan de contractació. A aquest efecte, els òrgans i els ens han de posar a la
seva disposició els crèdits suficients per satisfer l’import de l’objecte de la
contractació.
Article 13
Criteris per determinar la tècnica de contractació que s’ha d’utilitzar per a la
contractació centralitzada d’obres, subministraments i serveis
El conseller o consellera competent en matèria de contractació pública
determinarà la tècnica de contractació, d’entre les incloses en l’article 10 d’aquest
Decret, que sigui d’aplicació a la contractació centralitzada d’obres,
subministraments i serveis, atesos, entres d’altres, els factors següents:
a) El valor estimat del contracte o valor màxim estimat de l’acord marc o del
sistema dinàmic de contractació.
b) Les característiques de l’objecte de l’obra, el subministrament o el servei i, en el
cas de productes, diferenciar els de consum periòdic, de deteriorament fàcil,
consumibles i peribles, dels que no tinguin aquestes característiques.
c) La possibilitat de determinar característiques homogènies o uniformes de les
obres, subministraments i serveis que en permetin l’homologació.
d) La ubicació dels centres de l’Administració autonòmica i dels ens del sector
públic autonòmic.
Capítol IV
Òrgans competents en matèria de contractació centralitzada
Article 14
Òrgans competents en matèria de contractació centralitzada
Els òrgans competents en matèria de contractació centralitzada d’obres,
subministraments i serveis en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears són, a més de la Central de Contractació, els següents:
a) El conseller o consellera competent en matèria de contractació pública.
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b) Els òrgans de contractació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i de la resta d’ens del sector públic autonòmic.
Article 15
Competències del conseller competent en matèria de contractació pública
Corresponen al conseller o consellera competent en matèria de contractació
pública les competències següents:
a) Exercir, en qualitat d’òrgan de contractació centralitzada, les facultats que la
normativa en matèria de contractes preveu per als òrgans de contractació,
d’acord amb el que disposa aquest Decret.
b) Declarar, mitjançant una resolució, les obres, els subministraments i els serveis
de contractació centralitzada, d’acord amb el que estableix l’article 9 d’aquest
Decret.
c) Subscriure els corresponents acords d’adhesió de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a catàlegs externs d’obres,
subministraments i serveis per a l’adquisició dels béns, les obres i els serveis que
no s’hagin declarat de contractació centralitzada en l’àmbit autonòmic, a
proposta del Ple de la Central de Contractació de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
d) Autoritzar els corresponents acords d’adhesió dels ens del sector públic
autonòmic, amb l’informe previ del Ple de la Central de Contractació, a catàlegs
externs d’obres, subministraments i serveis per a l’adquisició dels béns, les obres i
els serveis que no s’hagin declarat de contractació centralitzada en l’àmbit
autonòmic.
e) Resoldre l’adhesió de les administracions, institucions o organismos públics de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al catàleg autonòmic d’obres,
subministraments i serveis homologats en les condicions establertes en l’article 17
d’aquest Decret.
Article 16
Competències dels òrgans de contractació de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i dels ens del sector públic autonòmic
Corresponen als òrgans de contractació de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i dels ens del sector públic autonòmic les
competències següents:
a) Elaborar, a requeriment de la Secretaria de la Central de Contractació, les
previsions anuals de necessitats de contractació d’obres, subministraments i
serveis declarats de contractació centralitzada.
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b) Formular les corresponents sol·licituds a la Secretaria de la Central de
Contractació per contractar les obres, els subministraments i els serveis declarats
de contractació centralitzada no homologats.
c) Tramitar els expedients de contractació per formalitzar els contractes derivats
dels acords marc o dels sistemes dinàmics de contractació per a l’adopció del
tipus.
d) Informar la Secretaria de la Central de Contractació de totes les formalitzacions
de contractes derivats dels acords marc o dels sistemes dinàmics d’adquisició per
a l’adopció del tipus que es duguin a terme i de totes les incidències que es
produeixin durant la seva execució.
e) Tramitar els expedients de despesa.
f) Rebre de les empreses les obres, els subministraments i els serveis, reconèixer les
obligacions a favor dels adjudicataris i tramitar les propostes de pagament
corresponents.
g) Trametre a la Secretaria de la Central de Contractació de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears la información que demani amb relació
als expedients tramitats a l’empara del que estableix aquest Decret.
Capítol V
Adhesió als catàlegs d’obres, subministraments i serveis homologats
Article 17
Adhesió al catàleg autonòmic d’obres, subministraments i serveis homologats
1. Els consells insulars i les entitats que integren l’Administració local, inclosos els
organismes autònoms i els altres ens públics que en depenen, com també la
Universitat de les Illes Balears i la resta d’institucions i organismos públics de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, poden adherir-se al catàleg autonòmic
d’obres, subministraments i serveis homologats mitjançant els acords
corresponents amb l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, a través de la conselleria competent en matèria de contractació pública.
2. Aquestes adhesions, que vinculen l’ens adherit en els termes que s’estableixin en
l’acord corresponent, poden fer-se per a la totalitat de les obres, els
subministraments i els serveis inclosos en el catàleg o només per a determinades
categories d’aquests.
Article 18
Adhesió a catàlegs externs d’obres, subministraments i serveis

11

1. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els ens que
integren el sector públic autonòmic poden adherir-se a catàlegs externs d’obres,
subministraments i serveis per a adquisicions relatives a obres, subministraments i
serveis no inclosos en el catàleg autonòmic.
2. L’adhesió a catàlegs externs dels ens que integren el sector públic autonòmic ha
de comptar amb l’autorització prèvia del conseller o consellera competent en
matèria de contractació pública.
3. En qualsevol cas, les adhesions s’han d’efectuar d’acord amb la normativa
aplicable i requereixen la subscripció de l’acord corresponent.
Disposició addicional primera
Sistema d’informació economicofinancera
La Intervenció General de la Comunitat Autònoma pot, si s’escau, dictar les
instruccions que calguin per facilitar la tramitació dels expedients de contractació
centralitzada d’obres, subministraments i serveis de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el si del sistema d’informació
economicofinancera de la Comunitat Autònoma.
Disposició addicional segona
Iniciació de la contractació centralitzada
En el termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest Decret, el Ple de la
Central de Contractació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ha de proposar al conseller o consellera competent en materia de
contractació pública les obres, els subministraments i els serveis que, inicialment,
han de ser objecte de contractació centralitzada a l’efecte del que preveu l’article 9
d’aquest Decret.
Disposició transitòria primera
Règim transitori
Una vegada que s’hagi publicat el catàleg corresponent a les obres,
subministraments i serveis homologats, o s’hagin formalitzat els contractes o
acords marc corresponents per a obres, subministraments i serveis no
homologats, segons el que disposa aquest Decret, els òrgans de contractació
inclosos en el seu àmbit d’aplicació no podran iniciar cap procediment per
contractar les mateixes obres, subministraments o serveis ni prorrogar cap
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contracte que afecti, ni que sigui parcialment, aquestes obres, subministraments o
serveis.
Disposició transitòria segona
Acords d’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada vigents
Una vegada que s’hagi publicat el catàleg corresponent a les obres,
subministraments i serveis homologats, o s’hagin formalitzat els contractes o
acords marc corresponents per a obres, subministrament i serveis no homologats,
segons el que disposa aquest Decret, no es podran fer sol·licituds als sistemes
externs de contractació centralitzada amb relació a les obres, els
subministraments i els serveis inclosos en el catàleg de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
Disposició derogatòria única
Derogació normativa
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin a aquest
Decret i, en particular, l’article 12 del Decret 147/2000, de 10 de novembre, sobre
contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Disposició final primera
Habilitació normativa
S’autoritza el conseller o consellera competent en matèria de contractació pública
per dictar les disposicions necessàries per desplegar aquest Decret.
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
Palma, 13 de juliol de 2012
El conseller d’Administracions Públiques
José Simón Gornés Hachero

El President
José Ramón Bauzá Díaz

Aquest text, que no té validesa jurídica, ha estat elaborat per la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa per facilitar la comprensió de la norma.
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