Annex I: Format i
comunicació de dades

especificacions

dels

arxius

de

1. Arxius a enviar
El comunicat telemàtic dels contractes, les seves pròrrogues, modificacions i resolucions
requerirà de l’enviament dels següents arxius:
-

un arxiu amb les dades electròniques del comunicat

-

una còpia en format electrònic dels documents associats al comunicat

Les dades electròniques dels comunicats seran remeses mitjançant un fitxer XML segons el
format descrit el punt dos del present annex.
La còpia en format electrònic dels documents associats als comunicats seran en format
Microsoft Word o PDF (Adobe Acrobat) i seran els documents que es determinen a
continuació:
-

Per la comunicació de contractes, pròrrogues i modificacions de contracte:
o Comunicat a la Junta Consultiva
o Plecs de clàusules administratives particulars
o Document notarial o administratiu on s’hagi formalitzat el contracte

-

Per la comunicació de resolucions:
o Comunicat a la Junta Consultiva
o Document notarial o administratiu on s’hagi formalitzat la resolució del contracte

Nomenclatura dels arxius a enviar
El nom dels arxius a enviar seguirà la següent estructura:
-

Literal “JC-”

-

Identificador de la empresa

-

“-“

-

En funció de la tipologia del comunicat es concatenarà el següent literal:
o

Contractes: “CON”

o

Modificacions de contractes: “MOD”

o

Pròrroga de contractes: “PRO”

1

o Resolucions de contractes: “RES”
-

Número de contracte

-

“-”

-

Si el comunicat és una modificació o una pròrroga, es concatenarà també el número de
modificació/pròrroga i un guió (“-“)

-

En funció de la tipologia de l’arxiu:
o

XML de dades: literal “XML”

o

Comunicat a la Junta Consultiva: literal “COM”

o

Plecs de clàusules administratives: literal “PCA”

o

Contracte: literal “CON”

o

Resolució: literal “RES”

Notes:
-

Per a la generació del nom dels arxius XML que continguin més d’un
comunicat, s’agafarà com a base les dades del primer comunicat que contingui
el fitxer.

-

Extensió dels arxius: pels arxius de documents, els formats vàlids son
Microsoft Word i Acrobat PDF. Les extensions d’aquests arxius seran les
corresponents al seu format: “.DOC” i “.PDF”. Els arxius de dades tindran
extensió “.XML”.

2. Format del fitxer de dades
El present esquema serà l’utilitzat per a l’enviament de les dades electròniques per a
l’enviament de la informació relativa als contractes, les seves pròrrogues, modificacions i
resolucions.
Mitjançant el fitxer podran ser notificats tants comunicats com es desitgin en un únic arxiu.
Així, s’haurà de repetir tants cops com comunicats s’enviïn les dades compreses entre les
etiquetes <comunicado> i </comunicado>.
En cas necessari, dintre de cada comunicat es podran introduir les dades d’un o més
contractistes, anualitats, CPA, CPV i classificacions, repetint la informació compresa entre les
corresponents etiquetes.

2.1. Especificacions tècniques
1. Joc de caràcters: ISO/IEC – 8859 – 1
2. Format: conforme XML 1.0
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Concessió. Interessada. Successiva. Mesos . c.

2.2. Instruccions per a l’elaboració de l’arxiu
Tipologia del comunicat
Les dades del comunicat del fitxer XML s’han dividit en una sèrie de blocs. Les dades a complimentar dependran de la tipologia
del comunicat a enviar a la Junta Consultiva.

Bloc

Tipologia del comunicat

AltaContrato

A complimentar, únicament, en els comunicats d’alta de contractes

Alta_y_Modif

A complimentar en las altes i modificacions de contracte

Alta_Modif_Prorro

A complimentar en las altes, modificacions i pròrrogues de contracte

Resoluciones

A complimentar, únicament, en resolucions de contracte

Cumplimentació dels blocs
En funció de la tipologia del comunicat, s’hauran que complimentar els blocs que s’indiquen a continuació:
-

Per tots els comunicats:
o
Cabecera

-

Comunicats d’Alta de contractes:
o
AltaContrato
o
Alta_y_Modif
o
Alta_Modif_Prorro

-

Comunicats de Modificacions de contractes:
o
o

-

Comunicats de Pròrrogues
o

-

Alta_y_Modif
Alta_Modif_Prorro
Alta_Modif_Prorro

Comunicats de Resolucions
o
Resoluciones

Empreses pressupostàries i no presupuestarias
La informació associada a las partides pressupostàries és d’obligada complementació, únicament, per les empreses
pressupostàries.

2.3. Estructura de l’arxiu XML
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5
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2.4.

Tipologia de les dades

Nom etiqueta del XML

Descripció

Tipologia de les dades

NIFUsuario

NIF de l'usuari

R Text de 12 posicions

nombreUsuario

Nom de l'usuari

R Text lliure de 75 posicions

IdEmpresa

Id de l'empresa que fa l'enviament

R Text de 12 posicions como màxim

razonSocial

Raó Social

R Text lliure de 75 posicions

Id de l'òrgan o l'empresa que
comunica les dades
Raó Social

mail

Correu electrònic

R Text lliure de 75 posicions

Correu electrònic de l'usuari

RegistrosEnviados

Registres enviats

Nombre de registres enviats

centroGestor

Identificador del Centre Gestor

R Numèric de 6 posicions como
màxim
R Alfanumèric de 20 posicions

nombreCentroGestor

Nom del Centre Gestor

R Text lliure de 75 posicions

Identificador del Centre Gestor. Codi
que fa servir l'empresa o organisme
contractant per a la identificació única
del centre gestor del contracte
Nom del Centre Gestor

entidadPresupuestaria

Entitat Pressupostària

R Alfabètic de 1 posició (S/N)

S/N

numeroContrato

Nombre de contracte de
l'empresa/organisme comunicant

R Text lliure de 8 posicions

numeroModificacion

Nombre de modificació/pròrroga
del contracte

-

tipoComunicado

Tipus de comunicat

R Tipus de comunicat (taula 9)

Nombre de contracte. Codi que fa
servir l'empresa u organisme
contractant per a la identificació única
del contracte
Nombre de modificació o nombre de
pròrroga (requerit per aquests tipus de
comunicat)
Tipus de comunicat (taula 9)

objeto

Objecte

R Text lliure de 75 posicions

Descripció del contracte

contratoOrigen

Nombre del contracte origen

-

Numèric 2 posicions

Text lliure de 8 posicions

Observacions
NIF de l'usuari que fa l'enviament de
les dades
Nom de l'usuari

ResponsableComunicacion Responsable comunicació

R Text lliure de 50 posicions

Nombre del contracte origen (requerit
per pròrrogues, resolucions i
modificacions)
Responsable de la comunicació

redactorProyecto

Redactor projecte

R Text lliure de 50 posicions

Redactor projecte

directorFacultativo

Director facultatiu

R Text lliure de 50 posicions

Director facultatiu

observaciones

Observacions del contracte

O Text lliure de 125 posicions

Text lliure de 125 posicions

archivoComunicado

Comunicat a Registre

R Text lliure de 40 posicions

Nom del document Word o PDF

tipoContrato

Tipus de Contracte

R Tipus de Contracte (taula 1)

Tipus de Contracte (taula 1)

modalidad

Modalitat

-

Modalitat de Contracte (taula 2)

caracteristicaBienes

Característiques dels Béns

-

Tipus de Característiques dels
Béns (taula 3)

Només aplica als contractes de
"Gestió de serveis públics" (requerit).
Valors possibles: taula 2
Només aplica als contractes de
subministrament (requerit).
Valors possibles: taula 3

conMarco

És contracte marc

-

Alfabètic de 1 posició (S/N)

S/N. No aplica en els contractes
tipus: GSP (Gestió de serveis públics),
ADE (Administratius especials) i
PRV (Privats). Requerit per a la resta
de tipologies
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complementario

És contracte complementari

-

Alfabètic de 1 posició (S/N)

contratoPrincipal

Contracte principal

-

Text lliure de 25 posicions

publicidad

Publicitat

R Alfabètic de 1 posició (S/N)

anuncioBOIB

Data d'anunci al BOIB

-

Data aaaammdd

anuncioBOE

Data d'anunci al BOE

-

Data aaaammdd

anuncioDOUE

Data d'anunci al DOUE

-

Data aaaammdd

DataNotif

Data de notificació de l'adjudicació

-

Data aaaammdd

tipoTramitacion

Tipus de Tramitació

R Tipus de Tramitació (taula 4)

Tipus de Tramitació (taula 4)

procedimientoAdjud

Procediment d'Adjudicació

Procediment d'Adjudicació (taula 5)

procNegArticulo

Article

R Procediment d'Adjudicació (taula
5)
- Alfanumèric de 5 posicions: nnn.n

procNegSubapartado

Subapartat

-

Alfanumèric de 2 posicions

invitaciones

Invitacions

-

Numèric de 4 posicions

formaAdjud

Forma d'Adjudicació

R Forma d'Adjudicació (taula 6)

Forma d'Adjudicació (taula 6)

importeLicitacion

Import de licitació

Import de licitació

basePlazoConcesion

Base de Termini Concessió

R En euros. Fins 15 sencers y dos
decimals. Sense separador de
milers. Separador de decimal ",".
- Base de Termini (taula 7)

plazoConcesion

Termini de Concessió

-

Numèric de 4 posicions

esIngreso

És Ingrés

-

Alfabètic de 1 posició (S/N)

Termini de concessió
Només aplica (requerit) als contractes
de gestió de serveis públics,
administratius especials i concessió
d'obres públiques
S/N
Indica si el contracte és d'ingrés o de
despesa (S/N)

modalidadImporte

Modalitat de l'import

-

Modalitat de l'import (taula 8)

Només aplica (requerit) als contractes
tipus GSP o COP.
Modalitat de l'import (taula 8)

valorModalidad

Valor de la Modalitat

-

Només aplica (requerit) als contractes
tipus GSP o COP. publiques".

unidadModalidad

Unitat de la Modalitat

-

En euros. Fins 15 sencers i dos
decimals. Sense separador de
milers. Separador de decimal ",".
Alfanumèric de 12 posicions

paisProducto

País del producte adquirit

-

Alfanumèric de 8 posicions

isla

Illa

-

Només aplica (requerit) als contractes
de subministraments. Codi ISO del
país.
Obligatori si l'entitat no és
pressupostària. (taula 11)

cpaPrincipal

Principal

R

Illa (taula 11)

Alfabètic de 1 posició (S/N)

S/N. No aplica en els contractes
tipus: GSP (Gestió de serveis públics),
ADE (Administratius especials) i
PRV (Privats). Requerit per a la resta
de tipologies
Requerit si complementari = 'S'. Codi
que fa servir l'empresa o organisme
contractant per a la identificació única
del contracte principal
S/N
Indica si la licitació ha tingut publicitat.
Si Procediment de Adjudicació = NEP
--> publicitat = S.
Només es podran informar si publicitat
= "S". En aquest cas, al menys una
data haurà d'estar informada
aaaammdd

Només aplica si el procediment és
NEP o NES (requerit).
Article i apartat de la LCAP pel que
s'aplica el procediment negociat
(només aplica si el procediment és
negociat amb i sense publicitat)
Només aplica si el procediment és
NEP o NES (requerit).
Subapartat de la LCAP pel que
s'aplica el procediment negociat
(només aplica si el procediment és
negociat amb i sense publicitat)
Nombre d'invitacions
Només aplica als procediments NEP,
NES i RES (requerit)

Base de Termini (taula 7)

Només aplica (requerit) als contractes
tipus GSP o COP. publiques".

S/N. Si el contracte té associat més
d'un CPA, s'haurà de definir un com a
principal
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codigoCpa

Codi CPA

Codi de CPA

Descripció CPA

R Numèric de 6 posicions como
màxim
- Text lliure de 75 posicions

descCPA
cpvPrincipal

Principal

O

codigoCpv

Codi CPV

descCPV

Descripció CPV

Alfabètic de 1 posició (S/N)
O Alfanumèric de 10 posicions
- Text lliure de 75 posicions

S/N. Si el contracte té associat més
d'un CPV, s'haurà de definir un com a
principal
Codi de CPV

numeroClasificacion

Nombre de classificació

-

grupoClasif

Codi de grup

subgrupo1Clasif

Codi de subgrup

subgrupo2Clasif

Descripció del CPA

Descripció del CPV
Nombre de classificació

-

Alfabètic de 1 posició (S/N)
Numèric de 2 posicions

-

Alfanumèric de 1 posició

Codi de subgrup

Codi de subgrup

-

Alfanumèric de 1 posició

Codi de subgrup

subgrupo3Clasif

Codi de subgrup

-

Alfanumèric de 1 posició

Codi de subgrup

subgrupo4Clasif

Codi de subgrup

-

Alfanumèric de 1 posició

Codi de subgrup

subgrupo5Clasif

Codi de subgrup

-

Alfanumèric de 1 posició

Codi de subgrup

subgrupo6Clasif

Codi de subgrup

-

Alfanumèric de 1 posició

Codi de subgrup

subgrupo7Clasif

Codi de subgrup

-

Alfanumèric de 1 posició

Codi de subgrup

subgrupo8Clasif

Codi de subgrup

-

Alfanumèric de 1 posició

Codi de subgrup

subgrupo9Clasif

Codi de subgrup

-

Alfanumèric de 1 posició

Codi de subgrup

Categoria

Codi de categoria
Termini d'execució

- Alfanumèric de 1 posició
R Numèric de 4 posicions

Codi de categoria

plazoEjecucion
basePlazoEjecucion

Base de termini d'execució

R Base de Termini (taula 7)

Base de Termini (taula 7)

plazoGarantia

Termini de garantia

R Numèric de 4 posicions

Termini de garantia

basePlazoGarantia

Base de termini de garantia

R Base de Termini (taula 7)

Base de Termini (taula 7)

NIF

NIF del contractista

R Alfanumèric de 16 posicions
(sense punts, espais ni guions)

NIF del contractista

razonSocial

Raó social

R Text lliure de 40 posicions

Raó Social

importeAdjContratista

Import adjudicat al contractista

Import adjudicat al contractista

tipoVia

Tipus de Via

R En euros. Fins 15 sencers y dos
decimals. Sense separador de
milers. Separador de decimal ",".
O Tipus Via (taula 10)

calle

Carrer

O Text lliure de 25 posicions

numero

Número

O Text lliure de 5 posicions

letra

Lletra

O Text lliure de 2 posicions

escalera

Escala

O Text lliure de 2 posicions

piso

Pis

O Text lliure de 2 posicions

puerta

Portal

O Text lliure de 2 posicions

codigoPostal

Codi Postal

O Text lliure de 10 posicions

localidad

Localitat

O Text lliure de 20 posicions

codigoPais

Codi del País

O Alfanumèric de 3 posicions

telefono

Telèfon

O Text lliure de 16 posicions

Fax

Fax

O Text lliure de 16 posicions

Mail

Mail

O Text lliure de 132 posicions

plurianual

Plurianual

R Alfabètic de 1 posició (S/N)

S/N

revisionPrecios

Revisió de preus

R Alfabètic de 1 posició (S/N)

S/N

formulaTipo

Formula tipus

-

Fórmula per a la revisió de preus
(només si hi ha revisió de preus = "S")

DataAdjudicacion

Data d'adjudicació

R Data aaaammdd

Data d'adjudicació

importeContrato

Import d'adjudicació/modificació
del contracte

Import del contracte

garantiaProvisional

Garantia provisional

R En euros. Fins 15 sencers i dos
decimals. Sense separador de
milers. Separador de decimal ",".
O En euros. Fins 15 sencers i dos
decimals. Sense separador de
milers. Separador de decimal ",".

Text lliure de 255 posicions

Codi de grup

Termini d'execució

Tipus Via (taula 10)

Codi ISO del país

Import de la garantia provisional
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garantiaDefinitiva

Garantia definitiva

O En euros. Fins 15 sencers i dos
decimals. Sense separador de
milers. Separador de decimal ",".
O Data aaaammdd

DataConsGarantia

Data de constitució de la garantia

DataFormalizacion

R Data aaaammdd

DataReplanteo

Data de formalització del
contracte
Data de replanteig

ejercicio

Exercici

R Any "aaaa"

La taula únicament permetria un
registro si plurianual = N

Fondos

Fondos

-

Alfanumèric de 10 posicions

Només aplica a les entitats
pressupostàries (requerit)

centroCoste

Centre de Cost

-

Alfanumèric de 16 posicions

Només aplica a les entitats
pressupostàries (requerit).
Codi que fa servir l'empresa u
organisme contractant per la
identificació única del centre gestor

nombreCentroCoste

Denominació del Centre de Cost

-

Text lliure de 40 posicions

Només aplica a les entitats
pressupostàries (requerit)

importeLicPartida

Import de licitació

Import de licitació de la
partida/anualitat

importeAdjPartida

Import d'adjudicació

partida

Partida

R En euros. Fins 15 sencers i dos
decimals. Sense separador de
milers. Separador de decimal ",".
R En euros. Fins 15 sencers i dos
decimals. Sense separador de
milers. Separador de decimal ",".
- Alfanumèric de 24 posicions

archivoPliego

Plec

R Text lliure de 40 posicions

Nom del document Word o PDF

archivoContrato

Contracte

R Text lliure de 40 posicions

Nom del document Word o PDF

articuloAplicado

Article i apartat de la LCAP aplicat
a la resolució

R Alfanumèric de 5 posicions: nnn.n

Article i apartat de la LCAP aplicat a la
resolució

apartadoAplicado
causaResolucion

Subapartat de la LCAP aplicat a la R Alfanumèric de 2 posicions
resolució
Motiu de la resolució
R Motiu de la resolució

Subapartat de la LCAP aplicat a la
resolució
Motiu de la resolució

DataAcuerdoRes

Data d'acord

R Data aaaammdd

Data d'acord

perdidaGarantia

Pèrdua de la garantia

O Alfabètic de 1 posició (S/N)

Indica si la resolució comporta la
pèrdua de la garantia definitiva (S/N)

archivoResolucion

Document de resolució

R Text lliure de 40 posicions

Nom del document Word o PDF

-

Data aaaammdd

Import de la garantia definitiva

Data de constitució de la garantia
definitiva
Data de formalització del contracte
Només aplica (requerit) als contractes
d'obres (OBR)

Import d'adjudicació de la
partida/anualitat
Només aplica a les entitats
pressupostàries (requerit)

2.5. Taules de validació de dades
Taula

Valors

Tipus de Contracte (Taula 1)

OBR Obres
GSP Gestió de serveis públics
SUM Subministraments
CIA Consultoria i assistència
SER Serveis
ADE Administratius especials
SCT Sectors aigua, energia, transports i
comunicacions
COP Concessió Obres públiques
PRV Privats

Modalitat de Contracte (Taula 2)

C Concessió
G (Gestió Interessada)
M (Concert o societat d'economia mixta)
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Tipus de Característiques dels Béns (Taula 3)

Tipus de Tramitació (Taula 4)

1 Entrega successiva i per preu unitari (Art.
172.1.a)
2 (Equips, sistemes i programes TIC (Art. 172.1.b))
3 (Subministraments de Fabricació (Art. 172.1.c))
4 (Altres)
ORD Ordinari
URG Urgent
EMR Emergència

Procediment d'Adjudicació (Taula 5)

OBE Obert
RES Restringit
NEP Negociat amb publicitat
NES Negociat sense publicitat

Forma d'Adjudicació (Taula 6)

CON Concurs
SUB Subhasta
DIR Directa
OTR Altre

Base de Terminis (Taula 7)

D Dies
M Mesos
A Anys

Modalidad de l'import (Taula 8)

C Cànon Global
T Tarifes
P Preus Unitaris

Tipus de comunicat (Taula 9)

CON Contracte
MOD Modificació de Contracte
PRO Pròrroga de Contracte
RES Resolució
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Tipus de Via (Taula 10)

AL Alameda
AP Apartament
AV Avinguda
BL Bloc
BO Barri
CH Chalet
CL Carrer
CM Camí
CO Colònia
CR Carretera
CS Caserio
CT Costa
DS Disseminats
ED Edifici
FI Finca
GL Glorieta
GR Grup
LG Lloc
MC Mercat
MN Municipi
MZ Illa
PB Poblat
PD Predi
PG Polígon
PJ Pesatge
PL Plaça
PQ Parc
PR Prolongació
PS Passeig
PZ Plaça
RB Rambla
RD Ronda
TR Travessia
UR Urbanització
VI Via
ZZ Desconeguda

Illa (Taula 11)

10 Mallorca
11 Palma
20 Menorca
30 Eivissa
40 Formentera
00 Tot Balears

Tipus d'Organisme (Taula 12)

EP Empresa Pública
EA Entitat autònoma
FU Fundació
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