RECOMANACIÓ 2/02, de 25 de abril de 2002.
EXIGÈNCIA DE CLASSIFICACIÓ D’OBRES PER PART DE LA CAIB EN EL
SUBGRUP K2.

D'acord amb l'article 25 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, la classificació en el grup K, subgrup 2, de contractistes d'obres,
correspon a sondatges, injeccions i estacades.
D'altra banda, l'article 47, apartat 6, del mateix text legal, en relació a la
documentació que s'ha d'aportar a l'expedient de sol·licitud de classificació, diu:
“Documentació per acreditar els mitjans materials de l’empresa: relació de maquinària,
material i equips a disposició de l’empresa, en propietat, en arrendament o en arrendament
financer, per l’execució de les activitats dels subgrups de classificació sol·licitats, que
aporten la justificació documental de tal disponibilitat” .
En congruència amb el que es regula en aquest article 47, el model de certificat per
a obres de sondatges, injeccions i estacades del subgrup K2, que figura com a
model de certificat i que s'ha d'emplenar obligatòriament en aquest tipus d'obres, té
la següent redacció:
"3. Que les obres van consistir en/a-------------------------------------------------------------------------------A les obres es va incloure l'execució de les feines d'estacada que es descriuen a continuació:--------------------------(indicau-ne el nombre i les característiques fonamentals, la profunditat,
el diàmetre i la naturalesa de les estaques, els sistemes d'execució, etc.).
Aquestes obres van incloure també (si escau) l'execució de---------------------metres lineals de
sondeig i la injecció d----------tones d--------------(indicau-ne les característiques principals).
Aquestes obres d------------------(sondatges, injeccions o estacades) les va executar
directament i amb maquinària pròpia l'empresa esmentada i, per tant, no les va
subcontractar (o, en cas contrari, les va subcontractar a l'empresa------------------------------------------), o les va dur a terme directament però amb maquinària llogada a l'empresa---------------------------------)…”
Atès que la maquinària per dur a terme aquest tipus d'obra és molt especialitzada, la
majoria d'empreses d'obres que opten a la classificació en aquest subgrup K2 no en
tenen, i això fa que hagin de subcontractar amb altres empreses que sí que disposen
d'aquesta maquinària.
Per això, d'acord amb l'article 29 del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques, que estableix que

“La classificació de les empreses s'ha d'acordar per un termini
de dos anys i s'ha de fer d'acord amb els elements personals,
materials, econòmics i tècnics de què disposin respecte de
l'activitat per la qual la sol·liciten i, si n'era el cas, d'acord amb
l'experiència en feines fetes directament en l'últim
quinquenni."
i d'acord amb el que preveu l'article 36.3 del Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, que textualment diu que
“…3. Quan una part de les obres les hagi de realitzar una
casa especialitzada, com passa en determinades
instal·lacions, el plec de clàusules administratives particulars
pot establir l'obligació del contractista de subcontractar
aquesta part de l'obra amb una altra o unes altres cases
classificades en el subgrup o subgrups corresponents, tret
que ja s'hagués classificat en l'especialitat de què es tracti, i
no es pot exigir al principal que estigui classificat en aquests.
L'import de totes les obres subjectes a aquesta obligació de
subcontractar no pot excedir del 50 per 100 del preu del
contracte…"
la Comissió d'Obres, reunida el 23 d'abril de 2002, proposa a la Comissió Permanent
l'aprovació de la següent

RECOMANACIÓ
Que en els contractes d'obres que requereixin la classificació dels licitadors en el
subgrup K2 (sondatges, injeccions i estacades), els òrgans de contractació han de
valorar la possibilitat d'introduir en els plecs de clàusules administratives particulars
l'obligació del contractista de subcontractar la part de l'obra corresponent a aquest
subgrup, excepte que estigui classificat en aquesta especialitat. Per tant, d'acord
amb el que preveu l'article 36.3 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, no es pot exigir al principal aquesta classificació.

