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 2009
Acord 1/2009, de 30 de juliol, pel qual s’aproven els models de declaració
responsable i d’escrit de presentació de documents que han de presentar, segons el
cas, les persones físiques o jurídiques classificades a l’efecte d’acreditar anualment
el manteniment de la solvència econòmica i financera, es determina el moment en
què s’han de presentar i s’indica la manera de comprovar la classificació dels
empresaris i el fet que mantenen la classificació obtinguda
Antecedents
Els apartats 1 i 2 de l’article 59 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic (en endavant, LCSP), estableixen que:
1. La classificació de les empreses té una vigència indefinida mentre
l’empresari mantingui les condicions i circumstàncies en què es va basar la
seva concessió.
2. No obstant això, i sens perjudici del que assenyalen l’apartat 3 d’aquest
article i l’article següent, per conservar la classificació s’ha de justificar
anualment el manteniment de la solvència econòmica i financera i, cada
tres anys, el de la solvència tècnica i professional, i a aquest efecte
l’empresari ha d’aportar la corresponent documentació actualitzada en els
termes que s’estableixin per reglament.

L’article 2 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,
disposa que:
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: (...)
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
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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 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.

Així doncs, aquesta declaració s’ha de fer davant aquesta Junta Consultiva, 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.
Per tant, atès que l’acreditació del manteniment de la solvència econòmica i
financera s’ha de fer anualment, la persona física o jurídica classificada l’ha de
presentar abans de dia 1 de setembre de cada any, una vegada transcorregut
enterament el primer any des de l’obtenció de la classificació amb vigència
indefinida. A tall d’exemple, les empreses classificades amb caràcter indefinit entre el
30 d’abril de 2008 i el 31 d’agost de 2008 han d’acreditar el manteniment de la
solvència econòmica i financera abans de l’1 de setembre de 2009, si el seu exercici
comptable coincideix amb l’any natural, o abans del novè mes posterior a la data de
tancament de l’exercici, en cas que aquest no coincideixi amb l’any natural.
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Una vegada formalitzada aquesta declaració o el document que correspongui en
cada cas, i verificada l’exactitud i la veracitat de les dades declarades, els empresaris
que acreditin el manteniment de la 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.
No obstant això, el Reial decret 817/2009 estableix que la Junta Consultiva pot
tramitar, per causes relatives a la solvència econòmica i financera, diversos tipus de
procediments de revisió de les classificacions atorgades.
Cal entendre que, de conformitat amb les normes que regulen el manteniment de la
solvència econòmica i financera, les classificacions atorgades es mantenen vigents,
fins i tot en el cas que l’empresari no presenti la declaració responsable o el
document adient en el termini fixat, mentre la Junta Consultiva no les revisi com a
conseqüència de qualsevol dels procediments prevists en la normativa esmentada.
Les persones físiques o jurídiques classificades i els òrgans de contractació poden
comprovar la classificació, vigent en cada moment, que té un empresari determinat,
per mitjà d’una consulta al registre públic que conté les empreses classificades,
disponible a la pàgina web d’aquesta Junta Consultiva, en l’apartat “Classificació
empresarial”.
D’acord amb l’article 47 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, i amb l’Ordre de 18 de desembre de 1998, per la qual s’organitza el
sistema de classificació de les empreses per contractar amb l’Administració a l’àmbit
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la competència per aprovar els
formularis tipus per sol·licitar la classificació empresarial correspon a la Comissió
Permanent d’aquesta Junta Consultiva, amb la proposta prèvia de la Comissió
Classificadora d’Obres i de la Comissió Classificadora de Serveis. Ambdues
comissions han informat favorablement sobre els documents per acreditar el
manteniment de la solvència econòmica i financera que s’adjunten en sengles
reunions de 17 de juliol de 2009.
Per tal de donar compliment a les normes esmentades, 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, dict el següent
Acord
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1. Aprovar els documents per acreditar el manteniment de la solvència econòmica i
financera dels empresaris classificats següents:
— Model de declaració responsable que han d’utilitzar les societats mercantils,
els empresaris individuals inscrits en el Registre Mercantil i les entitats no
mercantils inscrites en registres oficials distints d’aquell (annex 1).
— Model de declaració responsable que han d’utilitzar els professionals que no
tinguin la condició d’empresaris (annex 2).
— Model d’escrit de presentació de documents que han d’utilitzar els empresaris
individuals no inscrits en el Registre Mercantil (annex 3).
2. L’acreditació del manteniment de la solvència econòmica i financera té caràcter
anual i s’ha de presentar abans de dia 1 de setembre de cada any, una vegada
transcorregut enterament el primer any des de l’obtenció de la classificació amb
vigència indefinida.
3. La comprovació, per part de l’interessat o de l’òrgan de contractació, de la
classificació vigent en cada moment i, implícitament, del manteniment de la
solvència econòmica i financera de la persona física o jurídica classificada, tindrà
lloc mitjançant la cerca de l’entitat de què es tracti al cercador de la pàgina web
d’aquesta Junta Consultiva, tot això sense perjudici que la Junta Consultiva pugui
tramitar un procediment de revisió de la classificació per causes relatives a la
solvència econòmica i financera.
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