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DECRET 14/2016, D’11 DE MARÇ, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT
CONSOLIDAT DEL DECRET SOBRE CONTRACTACIÓ DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS1
(BOIB núm. 33, de 12 de març de 2016)

La Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l’ordenament legal
i reglamentari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix, en l’article 3 en
relació amb l’annex 2, que en el termini de nou mesos comptadors des de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei, s’han d’iniciar els procediments simplificats de consolidació que
preveu l’article 47 bis de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, a
fi d’aprovar, entre d’altres, el text consolidat del Decret 147/2000, de 10 de novembre,
sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Des que es va publicar, el Decret 147/2000 s’ha modificat nombroses vegades, la qual
cosa en fa necessària la consolidació formal en un nou decret d’acord amb la Llei 5/2015.
Concretament, s’ha vist afectat pels decrets següents, aprovats pel Consell de Govern:
 Decret 39/2004, de 23 d’abril, de modificació del Decret 147/2000, de 10 de
novembre, sobre contractació de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB
núm. 61, d’1 de maig).
 Decret 48/2012, de 8 de juny, de modificació 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, i del Decret 147/2000, de 10 de novembre, sobre contractació de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 85, de 14 de juny).
 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 de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i dels ens que integren el sector públic autonòmic (BOIB núm. 101, de 14
de juliol).
 Decret 45/2013, de 4 d’octubre, pel qual s’adapten els decrets vigents en matèria
de contractació a l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears (BOIB núm. 139, de 10 d’octubre).
D’aquesta manera, amb la consolidació del Decret 147/2000 esmentat s’aconsegueix
unificar en un únic text tot el contingut normatiu d’aquest Decret que resulta de la seva
redacció inicial i de les successives modificacions posteriors, esmentades abans, i això
sens perjudici, evidentment, de les limitacions inherents a aquest procediment específic
de consolidació, que tan sols permet fer retocs puntuals en el text des d’un punt de vista
estrictament gramatical, terminològic o d’estil, per raons de correcció lingüística, la qual
cosa implica, entre altres aspectes, que els aplicadors del dret hagin d’extrapolar les
diverses referències legals i orgàniques que conté el text a les normes vigents en cada
cas i als òrgans que en cada moment siguin els competents.
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Aquest Decret ha estat modificat pel Decret 13/2019, de 7 de març, pel qual es regula el règim jurídic de
les garanties i dels dipòsits custodiats per la Dipositaria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(BOIB núm. 32, d’11 de març de 2019).
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Per tot això, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques,
d’acord amb el Consell Consultiu i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió
d’11 de març de 2016,
DECRET
Article únic. Aprovació del text consolidat
S’aprova el text consolidat del Decret sobre contractació de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, que s’incorpora com a annex.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional primera. Denominacions
Totes les denominacions d’òrgans, càrrecs, professions i funcions que en aquest
Decret apareixen en gènere masculí s’han d’entendre referides al masculí o al femení
segons el sexe del titular o de la persona de qui es tracti.
Disposició addicional segona. Remissions normatives
Totes les referències al Decret 147/2000, de 10 de novembre, sobre contractació de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s’han d’entendre fetes al present Decret.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Disposició derogatòria única. Normes que es deroguen
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que
disposa aquest Decret, el contradiguin o hi siguin incompatibles, i, en especial:
a) El Decret 147/2000, de 10 de novembre, sobre contractació de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
b) El Decret 39/2004, de 23 d’abril, de modificació del Decret 147/2000, de 10 de
novembre, sobre contractació de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
c) L’article segon del Decret 48/2012, de 8 de juny, de modificació 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, i del Decret 147/2000, de 10
de novembre, sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
d) El capítol segon del Decret 45/2013, de 4 d’octubre, pel qual s’adapten els decrets
vigents en matèria de contractació a l’estructura de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

DISPOSICIÓ FINAL
Disposició final única. Entrada en vigor
Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
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ANNEX
TEXT CONSOLIDAT DEL DECRET SOBRE CONTRACTACIÓ DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

PREÀMBUL
1. Justificació de la nova regulació
La contractació administrativa en l’àmbit substantiu de competències de la
Comunitat Autònoma està sotmesa a la legislació bàsica de l’Estat, i correspon a la
Comunitat Autònoma el desplegament legislatiu i l’execució sobre la matèria, d’acord
amb el que determina l’article 11.6 de l’Estatut d’autonomia.
En aquest marc de competències es dictà el Decret 31/1989, de 31 de març, sobre
contractació de la Comunitat Autònoma, el qual ha experimentat múltiples
modificacions per adaptar-se a la realitat organitzativa vigent en cada moment.
Així, des d’una perspectiva centralista de la gestió de la contractació prevista a l’inici
de la vigència del Decret 31/1989, en el qual la Unitat Administrativa de Contractació de
Presidència era la competent per gestionar els contractes de totes les conselleries,
excepte tres que el mateix Decret mantenia com a independents, s’ha arribat,
mitjançant l’aprovació de successius decrets, a la situació actual en què cada conselleria
es constitueix com a òrgan de contractació.
Algunes de les previsions del Decret 31/1989 han deixat de ser operatives perquè
s’han produït noves situacions, com ha ocorregut en crear-se la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma, que, en assumir les seves
funcions, ha deixat sense efecte la substitució que d’aquestes funcions s’encomanava a
l’Assessoria Jurídica.
També s’han dictat disposicions relatives a la contractació que, amb rang igual o
superior a aquesta, estan disperses en distintes normes, com ara lleis de pressuposts,
decrets i ordres, i és convenient recollir en un sol cos normatiu tot allò que fa referència
a una matèria, per la qual cosa s’han incorporat al Decret les de rang superior, i pel que
fa a les de rang igual o inferior s’han adequat a la nova regulació i se n’ha derogat
l’anterior.
En definitiva, s’ha pretès que les especialitats o peculiaritats de la contractació
administrativa en l’àmbit de la Comunitat Autònoma es recullin en un sol text, alhora
que s’ha intentat aconseguir una major simplificació i agilitat en la tramitació dels
expedients de contractació.
2. Principals modificacions
Amb el nou Decret s’amplia l’àmbit subjectiu en incloure-s’hi les empreses públiques
que, d’acord amb el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny (LCAP), hi estan subjectes, i
s’obliga les altres a sotmetre’s als principis de publicitat i concurrència.
S’exclou el Consell de Govern com a òrgan de contractació, i s’eliminen així les
dificultats burocràtiques que això produïa en la tramitació dels expedients, i se n’exigeix
només l’autorització en determinades contractacions, d’acord amb la regulació de
l’LCAP, alhora que es configuren amb caràcter general els consellers com els òrgans de
contractació qualsevol que siguin en cada moment el nombre i la denominació de les
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conselleries, i s’evita, d’aquesta manera, l’afluència de decrets que es produïa cada
vegada que es variava la composició del Govern per adaptar les noves nomenclatures.
Atès que el caràcter d’òrgan de contractació del Consell de Govern es disposava en
l’article 2, regla 2a, del Decret 31/1989, de 31 de març, sobre contractació de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la redacció que en fa el Decret 27/1996, de
29 de febrer, res no s’oposa que aquest Decret reorganitzi i derogui tal competència,
perquè és una norma de rang igual. Però en coincidir en vigència aquest Decret i la Llei
de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per al 2000, la qual, en l’article 7,
apartats 1 i 5, atorga al Consell de Govern la competència per autoritzar i disposar les
despeses i per dictar la resolució administrativa que hi doni lloc, actuacions que són
inherents a l’òrgan de contractació, s’ha hagut de condicionar la vigència de l’apartat 7
de l’article 2 del Decret mentre es mantingui la de l’article 7 de la Llei de pressuposts, i
s’ha adoptat una solució pràctica i concorde amb la filosofia d’aquesta nova regulació
de la contractació a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant la delegació
de competències que es recull en la disposició addicional primera.
Així mateix, s’adeqüen a aquest principi els òrgans de contractació de les entitats
autònomes i empreses públiques, i en aquest aspecte concret se’n modifiquen les
respectives normes reguladores.
En la constitució de les garanties se suprimeixen les obligacions de validació i de
presentació de les provisionals a la Tresoreria General quan revesteixin la forma d’aval
o d’assegurança de caució, en consonància amb la regulació del Reial decret 390/1996,
d’1 de març, de desplegament parcial de l’LCAP.
Es reforça el caràcter de l’actuació d’ofici de l’Administració autonòmica en
l’acreditació de les obligacions tributàries envers aquesta Administració, i s’allibera el
licitador d’haver-la d’obtenir i d’aportar-la.
La resta de qüestions que recull el Decret són una transposició de normes de rang
superior o que, encara que siguin de rang igual o inferior, no n’és oportuna la supressió
o modificació, i queden recopilades per a una utilitat més racional.
A proposta del conseller de Presidència, d’acord amb els informes de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa i del Consell Consultiu, i havent-ho considerat
el Consell de Govern en la sessió de 10 de novembre de 2000,

DECRET
SECCIÓ 1a
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Àmbit
1. Els contractes que subscrigui l’Administració pública de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears s’han d’ajustar a les prescripcions de la legislació de l’Estat, amb les
adaptacions derivades d’aquest Decret.
2. Aquest Decret és aplicable a les entitats autònomes i les empreses públiques, amb
forma societària o sense, de la Comunitat Autònoma, si d’acord amb la legislació estatal
hi estan sotmeses.
3. Quan a les entitats indicades en l’apartat anterior no hi sigui aplicable aquest
Decret, s’han de sotmetre en la seva activitat contractual als principis de publicitat i
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concurrència, llevat que la naturalesa de l’operació que s’hagi de dur a terme sigui
incompatible amb aquests principis.
Article 2. Òrgans de contractació
1. Els titulars de les conselleries que en cada moment constitueixin el Govern de les
Illes Balears són els òrgans de contractació de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, i estan facultats per subscriure en nom seu els contractes, en l’àmbit
de la seva competència.
2. Aquestes atribucions poden ser, en tot o en part, objecte de desconcentració,
mitjançant un decret aprovat pel Consell de Govern, en altres òrgans de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els quals, en virtut d’això, queden
constituïts en òrgans de contractació amb les facultats pròpies d’aquests òrgans.
3. Els representants legals de les entitats autònomes i de les empreses públiques en
són els òrgans de contractació.
4. L’òrgan de contractació del Consell Consultiu de les Illes Balears és el seu
president.
5. L’òrgan de contractació del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és el seu
president.
6. L’òrgan de contractació del Servei de Salut de les Illes Balears és el seu director
general o el titular de l’òrgan de direcció corresponent.
7. No obstant això, l’òrgan de contractació necessita l’autorització prèvia del Consell
de Govern en els casos següents:
a) Amb caràcter general, quan el pressupost del contracte sigui superior a
500.000,00 euros o a la quantia que fixi la llei de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a l’efecte de l’autorització prèvia del
Consell de Govern per a l’autorització i disposició de despeses.
b) Per als contractes la despesa del quals s’hagi d’imputar al pressupost de despeses
del Servei de Salut de les Illes Balears, quan el pressupost del contracte sigui
superior a 2.000.000,00 d’euros o a la quantia que fixi la llei de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a l’efecte de l’autorització
prèvia del Consell de Govern per a l’autorització i disposició de despeses.
8. En el cas d’empreses públiques, es necessita l’autorització del consell
d’administració o de l’òrgan col·legiat corresponent en el mateixos casos prevists en la
lletra a de l’apartat 7 anterior o quan expressament ho exigeixi la llei de creació.
9. L’autorització prevista en els apartats 7 i 8 d’aquest article s’ha de produir amb
caràcter previ a l’aprovació de l’expedient de contractació, que correspon, en tot cas, a
l’òrgan de contractació.
10. El Consell de Govern i, si s’escau, els consells d’administració de les empreses
públiques poden reclamar discrecionalment el coneixement i l’autorització de qualsevol
altre contracte. De la mateixa manera, l’òrgan de contractació pot elevar a la seva
consideració qualsevol contracte no comprès en els supòsits precedents.
Article 3. Mesa de contractació
1. La mesa de contractació està presidida pel secretari general de la conselleria
contractant, o pel secretari de l’entitat en els casos d’organismes autònoms i altres
entitats instrumentals del sector públic autonòmic, o pels que es designin per a cada
cas, i com a mínim n’han de formar part un vocal representant de la Intervenció General
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de la Comunitat Autònoma, que, quan es tracti d’entitats instrumentals amb pressupost
propi, pot ser el de la unitat que tengui assignada la funció de control econòmic en
aquestes entitats; un vocal representant de l’assessoria jurídica, que pot pertànyer,
indistintament, a la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma o al servei que
tengui atribuït l’assessorament jurídic de l’òrgan de contractació, i un vocal pertanyent
al servei promotor de l’expedient. Ha d’actuar com a secretari de la mesa el cap de la
unitat administrativa de contractació que tramiti l’expedient.
2. Tots els membres de les meses són designats per l’òrgan de contractació, que pot
fer-ho per a cada contracte o de manera permanent mitjançant un acord publicat en el
BOIB, sens perjudici, en aquest darrer cas, de poder incorporar nous vocals a les
contractacions que per la seva especialitat o importància així ho determini el mateix
òrgan de contractació.
Article 4. Contractes menors
1. Els contractes menors, que s’han de definir exclusivament per la seva quantia en
els límits assenyalats en l’LCAP, no poden tenir una durada superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga ni de revisió de preus.
2. Tenen la consideració de despeses menors, que estan excloses de fiscalització
prèvia, les que no superin la quantia que, en cada moment, es fixi reglamentàriament.
SECCIÓ 2a
REQUISITS PER CONTRACTAR

Article 5. Garanties2
1. Les garanties constituïdes a favor de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears o dels seus ens del sector públic que tenguin la consideració
d’administració pública a efectes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, es regeixen pel Decret pel qual es regula el règim jurídic de les garanties i
dels dipòsits custodiats per la Dipositaria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
i s’han d’ajustar als models aprovats en el Decret esmentat.
2. Les garanties provisionals constituïdes mitjançant valors de deute públic, aval o
assegurança de caució s’han de presentar davant l’òrgan de contractació i han de quedar
sota la custòdia de la persona responsable de la unitat administrativa de contractació
corresponent. Les garanties provisionals constituïdes en efectiu s’han de custodiar en la
Dipositaria.
3. Les garanties definitives, qualsevol que sigui la forma en què es constitueixin, s’han
de custodiar en la Dipositaria. Quan siguin garanties constituïdes mitjançant retenció en
el preu, l’òrgan de contractació ha de comunicar a la Dipositaria que l’adjudicatari ha
optat per aquesta forma de garantia i, si es tracta d’un ens del seu sector públic, ha de
transferir a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l’import de la
retenció en el preu, d’acord amb el que preveu l’article 13 del Decret esmentat en
l’apartat 1 d’aquest article.
4. L’execució de les garanties requereix la tramitació prèvia del procediment que
regulen els articles 23 i següents del Decret esmentat en l’apartat 1 d’aquest article, per
la qual cosa, en el cas que s’hagin d’executar les garanties provisionals, aquestes s’han
de trametre a la Dipositaria perquè les registri prèviament a la seva execució.
2

Article modificat pel Decret 13/2019, de 7 de març, esmentat en la nota 1.
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5. En les unions temporals d’empreses, les garanties tant provisionals com definitives
pot constituir-les una empresa o algunes de les empreses participants, sempre que en
conjunt s’assoleixi la quantia requerida en els plecs i garanteixi solidàriament a totes les
integrants de la unió temporal.
6. No s’ha d’exigir la constitució de garanties en els contractes menors.
7. En el cas de tramitació d’emergència, es pot iniciar l’execució del contracte sense
la constitució prèvia d’una garantia, sens perjudici que l’òrgan de contractació pugui
exigir-ne la constitució en qualsevol moment de l’execució del contracte.
8. Quan es tracti d’ens del sector públic que no tenguin la consideració
d’administració pública a l’efecte de la legislació de contractes del sector públic, les
garanties, tant provisionals com definitives, s’han de dipositar davant el mateix òrgan
de contractació, i l’execució s’ha de regir per la normativa administrativa o de dret privat
que correspongui.
Article 6. Acreditació d’obligacions tributàries envers la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears
1. Sens perjudici de la competència dels òrgans de la Conselleria d’Hisenda i
Pressuposts per expedir els certificats, les unitats administratives de contractació (UAC)
de les distintes conselleries del Govern han de comprovar i certificar, d’ofici, la situació
tributària envers la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dels licitadors que hagin de
ser adjudicataris del contracte, d’acord amb la proposta d’adjudicació que s’elabori.
2. La Secretaria de la Junta Consultiva pot expedir els certificats esmentats amb els
mateixos efectes que les unitats administratives de contractació.
3. En les empreses públiques l’acreditació de les obligacions tributàries envers la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears s’ha d’efectuar en la mateixa forma que l’LCAP
i les seves normes de desplegament estableixen per acreditar les de l’Estat.
Article 7. Expedients de contractació amb aportacions d’altres entitats
1. En el cas de contractes que formalitzi la Comunitat Autònoma com a administració
contractant el finançament dels quals s’hagi de fer amb aportacions de distintes
procedències, especialment les que correspongui efectuar a ens locals, l’administració
cofinançadora ha d’aportar, juntament amb la resta de la documentació que
correspongui segons les normes aplicables a cada cas, un aval bancari a favor de la
Tresoreria General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que garanteixi com a
mínim el 120 % de l’aportació prevista de l’ens cofinançador. L’aval ha de tenir una
durada indefinida i ha de continuar vigent fins que l’òrgan competent n’autoritzi la
cancel·lació o la devolució.
La quantia de l’aval pot ser incrementada respecte de l’aportació de l’ens
confinançador en el percentatge que aprovi el titular de la secció pressupostària
corresponent. El Consell de Govern pot acordar disminuir el percentatge establert en el
paràgraf anterior.
L’aval esmentat s’ha de presentar, en tot cas, abans que la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears acordi l’autorització de les despeses. Excepcionalment el Consell de
Govern pot autoritzar que es presenti en un moment posterior, però sempre abans de
l’acta de comprovació del replanteig.
2. En els plecs de clàusules administratives particulars s’ha de recollir el següent:
a) Les aportacions de les entitats cofinançadores.
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b) Que els certificats d’obra o documents anàlegs han d’especificar la distribució del
total entre els ens cofinançadors.
c) Que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de reconèixer l’obligació en la
part que li correspongui i ha de remetre a l’ens cofinançador un exemplar del
certificat perquè procedeixi de la mateixa manera amb la quantia que li
correspongui.
3. En cas que l’ens cofinançador no pagui al contractista la seva aportació i en reclami
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el pagament, la Comunitat Autònoma pot
satisfer l’import al contractista amb càrrec a operacions extrapressupostàries. Amb
caràcter previ s’ha d’executar l’aval ingressant-ne l’import en la rúbrica corresponent
d’operacions extrapressupostàries.
4. L’ens cofinançador, en la mesura que hagi satisfet al contractista la seva aportació,
pot sol·licitar la substitució de l’aval inicial per un altre que cobreixi com a mínim l’import
de l’obra pendent d’executar al seu càrrec, amb l’increment que estimi el titular de la
secció pressupostària contractant.
5. Una vegada aprovada la liquidació definitiva de l’obra es poden tornar d’ofici a
l’ens cofinançador els avals presentats.
SECCIÓ 3a
REGLES ESPECÍFIQUES DE LA CONTRACTACIÓ DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Article 8. Contractació de béns i serveis informàtics
L’adquisició de béns informàtics, els contractes d’arrendaments i els contractes de
manteniment que efectuïn les distintes conselleries han d’obtenir l’informe previ i
favorable de les comissions d’informàtica creades pel Decret 136/1995, de 12 de
desembre (BOCAIB núm. 160, de 26 de desembre), o el que estableixin les normes que
el substitueixin.
Article 9. Règim jurídic de les actuacions que, a títol obligatori, duen a terme les
empreses públiques
1. Les empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a les quals
fa referència l’article 1 b de la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i
empreses públiques i vinculades a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tenen
l’obligació de dur a terme, amb la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les obres, els treballs
i les activitats que els encarreguin les diferents conselleries del Govern de les Illes
Balears i els organismes que en depenen, en les matèries que constitueixin l’objecte
social de les empreses i, especialment, les que siguin urgents o que s’ordenin com a
conseqüència de les situacions d’emergència que es declarin.
Les obres, els treballs i les activitats realitzades en aquests temes s’han de considerar
executats per la mateixa Administració i, en conseqüència, tenen el règim previst amb
aquesta finalitat en la Llei de contractes de les administracions públiques.
2. En cas que l’execució d’obres o la fabricació de béns mobles per part de les
empreses públiques es verifiqui amb la col·laboració d’empreses particulars, l’import ha
de ser inferior als límits quantitatius assenyalats en els articles 152, punts 1 i 4, i 177.2
de la Llei de contractes de les administracions públiques, segons es tracti,
respectivament, de l’execució d’obres o de la fabricació de béns mobles.
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A l’elecció dels col·laboradors s’hi han d’aplicar els principis de publicitat i
concurrència, llevat dels casos en què la naturalesa de l’operació que s’hagi de dur a
terme sigui incompatible amb aquests principis.
3. Ni les empreses públiques ni les seves filials no poden participar en els
procediments per a l’adjudicació de contractes convocats per l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, quan siguin mitjans propis. Això no obstant,
quan no s’hi presenti cap licitador, es pot encarregar a les empreses públiques l’execució
de l’activitat de licitació pública.
4. L’import de les obres, els treballs, els projectes, els estudis, els serveis i els
subministraments utilitzats per mitjà de les empreses públiques, amb caràcter
obligatori, s’ha de determinar aplicant a les unitats executades les tarifes corresponents
aprovades, i, en cas que no n’hi hagi, els preus que figuren en el pressupost d’execució
que hagi aprovat prèviament l’Administració.
Aquestes tarifes o preus s’han de calcular de manera que representin els costos totals
d’execució i la seva aplicació a les unitats produïdes ha de servir de justificant de la
inversió o despesa efectuada.
5. El règim previst en els punts anteriors s’ha d’aplicar, en els mateixos termes, a les
obres, els treballs i les activitats que la societat estatal Empresa de Transformación
Agraria, SA (TRAGSA), com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’Administració
en matèria de desenvolupament rural i de conservació del medi ambient, dugui a terme,
a títol obligatori i per ordre de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, en el territori de la comunitat autònoma.
Article 10. Contractació amb empreses vinculades
1. Les empreses vinculades a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que
participin en licitacions d’aquesta Administració, a més de la documentació general, han
d’aportar una declaració que manifesti si l’objecte del contracte es durà a terme:
a) Directament i amb mitjans de la mateixa empresa.
b) Mitjançant contractació parcial o total amb terceres empreses.
2. En el cas de la lletra b de l’apartat anterior, en l’expedient de contractació ha de
figurar el plec de clàusules o document equivalent que, havent-ne informat
favorablement l’Assessoria Jurídica de la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, hagi
d’utilitzar l’empresa vinculada com a instrument de contractes a tercers.
Article 11. Recepció d’obres, subministraments i serveis
1. Vint dies abans de la data prevista en el contracte per a l’acabament de les obres
que hagi contractat la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el director de les obres
ha de comunicar per escrit al contractista els treballs d’acabats que, de conformitat amb
el projecte i havent-los dut a terme, en determinen l’acabament.
La comissió que efectuï la recepció de les obres pot sol·licitar aquest document.
2. Quan no sigui possible un acte material de lliurament per la naturalesa de la
prestació, s’ha d’expedir un certificat de l’òrgan corresponent acreditatiu d’haver
executat l’objecte del contracte d’acord amb les condicions generals i particulars que el
regeixen.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional primera
Als efectes del recurs especial en matèria de contractació que regula el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, els actes dels òrgans de contractació dels organismes autònoms de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears exhaureixen la via administrativa.
Disposició addicional segona
Excepcionalment, quan sigui convenient per als interessos públics, el Consell de
Govern pot autoritzar, per mitjà d’un acord, la contractació amb persones no
classificades, amb l’informe previ de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Disposició addicional tercera
El Consell de Govern és l’òrgan competent per aprovar els models tipus de plecs de
clàusules administratives particulars que han de regir en l’àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears pel que fa a la contractació dels ens que, als efectes de la
legislació aplicable en matèria de contractes del sector públic, tenen la consideració
d’administració pública.

DISPOSICIÓ FINAL
Disposició final única. Habilitació normativa
Es faculta el conseller competent en matèria de contractació pública perquè dicti les
disposicions necessàries per desplegar aquest Decret.
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