Direcció General de Patrimoni
Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Acord de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa, de 30 de juliol de 2008
Acord 1/2008, de 30 de juliol, en relació al règim transitori aplicable a la
classificació empresarial recollit a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic.
Antecedents
El primer paràgraf de l’article 54.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic (en endavant LCSP), estableix que:
Per contractar amb les administracions públiques l’execució dels contractes d’obres d’un
import igual o superior a 350.000 euros, o de contractes de serveis per un pressupost
igual o superior a 120.000 euros, és requisit indispensable que l’empresari estigui
degudament classificat. No obstant això, no cal la classificació per subscriure contractes
de serveis compresos a les categories 6, 8, 21, 26 i 27 de l’annex II.
La disposició transitòria cinquena de LCSP disposa que:
L’apartat 1 de l’article 54, en quant determina els contractes per a la signatura dels
quals és exigible la classificació prèvia, entra en vigor de conformitat amb el que
estableixin les normes reglamentàries de desplegament d’aquesta Llei per les quals es
defineixen els grups, subgrups i categories en què s’han de classificar aquests contractes, i
continua vigent, fins aleshores, el paràgraf primer de l’apartat 1 de l’article 25 del Text
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
L’article 25.1 del Text refós estableix que:
Per contractar amb les administracions públiques l’execució dels contractes d’obres o de
serveis a què es refereix l’article 196.3, en ambdós casos per pressupost igual o superior a
120.202,42 euros, és requisit indispensable que l’empresari hagi obtingut prèviament la
corresponent classificació. S’exceptuen d’aquest requisit els contractes compresos a les
categories 6 i 21 de l’article 206 i, dels compresos a la categoria 26 del mateix article, els
contractes que tinguin per objecte la creació i interpretació artística i literària i els
d’espectacles.
La disposició transitòria cinquena de la LCSP planteja una sèrie de dubtes respecte
de l’aplicació efectiva del nou règim de classificació empresarial. En aquest sentit, la
Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del
Ministeri d’Economia i Hisenda ha emès l’informe 37/08, de 25 d’abril, sobre Dubtes
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en relació amb la data a partir de la qual s’han de considerar vigents les diferents normes que
regulen l’exigència de classificació a les empreses contractistes.
En aquest informe es plantegen els dubtes següents:
1) Límits quantitatius dels contractes a partir dels quals s’ha d’exigir la
classificació empresarial.
2) Classificació empresarial exigible als empresaris que optin a l’adjudicació dels
contractes de serveis inclosos amb anterioritat en la categoria de contractes de
consultoria i assistència.
3) Terminis de la vigència i la revisió de les classificacions empresarials atorgades.
L’informe conclou que els nous límits quantitatius dels contractes a partir dels quals
s’ha d’exigir la classificació empresarial recollits en l’article 54.1 de la LCSP, així com
la classificació dels empresaris que optin a l’adjudicació dels contractes de serveis
inclosos anteriorment en la categoria de contractes de consultoria i assistència, no
serà exigible sinó a partir del moment en que les futures normes de
desenvolupament reglamentari hagin establert el règim jurídic corresponent.
Pel que fa a la durada i revisió de les classificacions atorgades, el referit informe
estableix que el nou règim de vigència indefinida de la classificació empresarial i
l’exigència d’acreditació del manteniment de la solvència econòmica i financera
anualment i de la solvència tècnica i professional cada tres anys, recollit en l’article
59 de la LCSP, s’ha d’aplicar a les classificacions sol·licitades amb posterioritat a la
data d’entrada en vigor de la LCSP.
Per tant, l’article 59 entra en vigor en el mateix moment de l’entrada en vigor que la
resta de la Llei, i, com a conseqüència, les classificacions atorgades de conformitat
amb la normativa anterior mantindran el termini de durada de dos anys, mentre que
les sol·licituds de classificació que s’hagin presentat amb posterioritat a la data
d’entrada en vigor de la LCSP estan sotmeses al nou règim de durada i revisió de les
classificacions.
En definitiva, i com a conclusió, l’informe 37/08, de 25 d’abril, considera que la
remissió que la disposició transitòria cinquena fa al paràgraf primer de l’article 25.1
del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes de les administracions públiques, és a la totalitat del precepte i no
solament a l’exigència de la classificació als empresaris que optin a l’adjudicació dels
contractes de serveis anteriorment inclosos en la categoria de contractes de
consultoria i assistència.
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Congruentment, s’hauria d’entendre, tot i que en l’esmentat informe no s’hi fa cap
referència, que la demora en l’aplicació del paràgraf primer de l’article 54.1 de la
LCSP afectaria també al règim d’exempció de l’exigència de classificació empresarial
de les categories de contractes de serveis recollits en aquest (categories 6, 8, 21, 26, i
27 de l’annex II de la LCSP), mantenint, doncs, la vigència les exempcions de l’article
25.1 del Text refós.
Per tal de concretar l’aplicació pràctica d’aquests criteris, a la vista del que s’ha
exposat i en relació al règim transitori de la classificació empresarial recollit en la
disposició transitòria cinquena de la LCSP, a proposta de la Secretaria d’aquesta
Junta Consultiva de Contractació Administrativa, i d’acord amb l’article 2.10 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,
Acord
1) En tant no entri en vigor la norma reglamentària que desenvolupi els
corresponents preceptes de la LCSP, els límits quantitatius dels contractes a partir
dels quals s’ha d’exigir la classificació empresarial, tant en contractes d’obres com
de serveis, a partir del moment de l’entrada en vigor de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, continuen essent els recollits en l’article 25.1 del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques, és a dir, 120.202,42 €, IVA inclòs.
2) De la mateixa manera, en tant que no entri en vigor la norma reglamentària, els
òrgans de contractació no han d’exigir classificació empresarial als empresaris que
optin a l’adjudicació dels contractes de serveis considerats amb anterioritat a
l’entrada en vigor de la LCSP com a contractes de consultoria i assistència.
3) La vigència indefinida dels certificats de classificació empresarial i l’exigència
d’acreditació del manteniment de la solvència econòmica i financera anualment i de
la solvència tècnica i professional cada tres anys, s’aplicarà a les classificacions
sol·licitades a partir de l’entrada en vigor de la LCSP.
4) En tant no entri en vigor la norma reglamentària que desenvolupi els
corresponents preceptes de la LCSP, es manté vigent el règim d’exempció de
l’exigència de classificació empresarial de les categories de contractes de serveis
recollides en l’article 25.1 del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
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