CIRCULAR 2 / 2004, de 26 de MARÇ, DE LA JUNTA CONSULTIVA DE
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DE LES ILLES BALEARS
Contingut:
- EXIGÈNCIA DE CLASSIFICACIÓ D´OBRES PER PART DELS ÒRGANS DE
CONTRACTACIÓ DE L´ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTONOMA DE
LES ILLES BALEARSL’article 36. 3 i 8 del Reglament general de la llei de contractes de les
administracions públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
textualment diu:
“Exigencia de clasificación por la Administración. La clasificación que los órganos de
contratación exijan a los licitadores de un contrato de obras será determinada con sujeción a
las normas que siguen:
(…)
3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga
que ser realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas instalaciones,
podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares la obligación del
contratista, salvo que estuviera clasificado en la especialidad de que se trate, de subcontratar
esta parte de la obra con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos
correspondientes y no le será exigible al principal la clasificación en ellos. El importe de
todas las obras sujetas a esta obligación de subcontratar no podrá exceder del 50 por 100 del
precio del contrato.
(…)
8. En los casos en que se imponga la obligación de subcontratar a que se refiere el apartado
3, la categoría exigible al subcontratista será la que corresponda a la vista del importe de la
obra a subcontratar y de su plazo parcial de ejecución. “
Atesa la relació directa entre els grups i subgrups que els contractistes d’obres
sol·liciten en els expedients de classificació que insten davant la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa i els grups i subgrups que els òrgans de contractació
exigeixen en els corresponents expedients de contractació.
Atès que aquesta circumstància pot determinar que els esmentats contractistes
sol·licitin la classificació en determinats grups i subgrups d’instal.lacions sense
acreditar personal qualificat,
maquinària especialitzada, els corresponents

documents de qualificació empresarial, la inscripció al registre industrial com
instal·ladors, etc.
Atès que l’experiència demostra que la majoria d´empreses de construcció
subcontracten les instal·lacions elèctriques, les instal·lacions mecàniques i les
activitats incloses al grup K) Especials.
Atesa la necessitat de coordinar les actuacions de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa amb els òrgans de contractació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, la Comissió Permanent reunida en data 25 de març
de 2004 aprova la següent

RECOMANACIÓ
Que en els contractes d’obres que requereixin la classificació dels licitadors en els
diferents grups d’instal·lacions elèctriques (Grup I), mecàniques (Grup J) o les obres
especials del grup K) , els òrgans de contractació valorin la possibilitat d’introduir als
plecs de clàusules administratives particulars l’obligació del contractista, excepte que
estigui classificat en les diferents especialitats, de subcontratar la part de l’obra
corresponent a aquests subgrups, no essent, per tant exigible al principal aquesta
classificació, d’acord amb el que preveu l’article 36. 3 i 8 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.

