FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL I
DE LA DOCUMENTACIÓ
Atesa l’obligació de les persones jurídiques a relacionar-se amb l’administració per
mitjans electrònics, per dur a terme la sol·licitud de classificació i presentació dels
documents s’ha de procedir de la següent forma:
A) PREPARACIÓ DE L’EXPEDIENT
1. CLAEMP (Aplicació de classificació empresarial)
Una vegada complimentades les dades a l’aplicació Claemp s’ha de imprimir
únicament la sol·licitud en format PDF i signar-la electrònicament.
A continuació, s’han d’exportar les dades de l’aplicació mitjançant l’opció «exportació
de fitxers» i comprimir en un únic fitxer nomenat exportacio.zip
2. Documentació
Per adjuntar la documentació obligatòria a la sol·licitud de classificació, heu de seguir
les instruccions següents:
a) Documents originals en paper
Aquests documents s’hauran de transformar en documents electrònics que tindran la
mateixa validesa jurídica que la documentació física original. Per això, heu de
presentar-los prèviament i amb cita concertada a la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa, o a qualsevol Oficina d’Assistència en matèria de Registre, d’acord
amb el que preveu l’article 16.5 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, per tal d’obtenir les corresponents còpies
digitalitzades.
b) Documents signats digitalment, documents amb codi CSV i altres còpies
autèntiques
Aquests documents s’han de comprimir en un sol fitxer nomenat documentacio.zip.
c) Comptes anuals
Comptes anuals dels dos darrers exercicis dipositats en el Registre Mercantil o en el
registre públic corresponent. En el cas dels comptes dipositats al Registre Mercantil
s’haurà d'accedir al web del Registre Mercantil i seleccionar l'apartat "Informació
Mercantil - Dipòsit de comptes" indicant que es remetin a l'adreça de correu
electrònic de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

(juntaconsultiva@caib.es). Els comptes dipositats als altres registres hauran de
presentar-se seguint les indicacions de l’apartat 2.a) d’aquest document.
B) PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DE LA DOCUMENTACIÓ
1. Presentació de la sol·licitud
La presentació de la sol·licitud s’ha de dur a terme necessàriament a través del
Registre Electrònic Comú (REC), https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do.

Una vegada identificada en una de les opcions que proporciona la plataforma s’ha de
procedir a emplenar els camps de la següent forma:
Dirección del interesado: emplenar les dades corresponents a domicili i telèfon de
contacte.

Organismo destinatario: S’ha de cercar dins el nivell d’Administració i la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears la “Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores”.

Asunto: Sol·licitud de classificació empresarial davant la Junta Consultiva de la CAIB
Expone: Que l'empresa esmentada té interès a obtenir la classificació empresarial
Solicita: Que l’empresa sigui classificada i inscrita al Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Públic.

Documentos anexos: S’ha d’adjuntar la sol·licitud signada electrònicament.
Alertas: S’ha d’indicar l’adreça de correu electrònic en la qual es rebran els avisos de
notificació.

Finalment, s’ha d’enviar la sol·licitud.
2. Presentació de la documentació
a) Els fitxers comprimits exportacio.zip i documentacio.zip s’han de trametre a
l’adreça de correu juntaconsultiva@caib.es
Important: Heu d’indicar a l’assumpte: Documents de classificació de l’empresa
(indicar el nom de l’empresa que sol·licita la classificació)
No és necessari enviar els documents dels quals s’ha obtingut la corresponent còpia
autèntica a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

RESUM PRESENTACIÓ EXPEDIENT DE CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL

1) SOL·LICITUD

Convertir a PDF i signar digitalment
Enregistrar al REC (Registre Electrònic Comú)

2) DADES DE L’APLICACIÓ CLAEMP

Exportar les dades i comprimir en un fitxer “exportació.zip”
Trametre per @ a la JCCA

3) - DOCUMENTS AMB CODI CSV
- DOCUMENTS SIGNATS DIGITALMENT
- CÒPIES AUTÈNTIQUES (No obtingudes en JCCA)

Comprimir en un fitxer “documentació. zip”
Trametre per @ a la JCCA

4) COMPTES ANUALS

Sol·licitar els comptes al Registre Mercantil
El R.Mercantil ha d’enviar-les per @ a JCCA

