GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
Junta Consultiva de Contractació Administrativa

CIRCULAR 1/2006

La Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en reunió
celebrada dia 7 de febrer de 2006 acordà l´adopció dels criteris aprovats per la Comissió de
Classificació de Contractistes d´Obres de la Junta Consultiva de Classificació del Ministeri
d´Economia i Hisenda, de data 22 de novembre de 2005, relatius a l´acreditació del títol o
autorització habilitant per obtenir classificació en determinats subgrups d´obres. Aquests
criteris es transcriuen a continuació, amb l´observació que el Grup I 5 (Centres de
transformació i distribució en alta tensió), que figura assenyalat en negreta, s´ha afegit a la
relació per propi acord de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de les Illes
Balears en compliment del Decret 55/2004, de 18 de juny, pel qual es regulen els requisits i
el funcionament de les Empreses Instal·ladores i de Manteniment d´Alta Tensió, i que
s´adjunta com Annex núm. 1 al present document:
“1. L´exigència del requisit de disposar del document de qualificació empresarial per a
l´exercici de les activitats relacionades amb l´excució d´obres resulta de l´establert en les
disposicions vigents, i així es determina en l´article 47.8 del reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12
d´octubre.
2. En aquest sentit, les empreses han d´acreditar la possessió del títol o autorització
habilitant quan sol·liciten la classificació o, en el seu cas, tenir la total disposició efectiva i
incondicionada dels mitjans personals i materials aportats per una entitat que justifiqui la
seva inscripció en el corresponent registre, respecte d´aquells subgrups concrets que ho
requereixen per les normes vigents. Així, procedeix l´exigència d´aquest requisit respecte
dels subgrups següents, que fa menció l´article 25 de l´esmentat reglament :
Grup I, Instal·lacions elèctriques, subgrup 1,enllumenats, il·luminacions i balises
lluminoses;
Grup I, Instal.lacions elèctriques, subgrup 5, centres de transformació i
distribució en alta tensió;
Grup I, Instal·lacions elèctriques, subgrup 6, distribució de baixa tensió;
Grup I, Instal·lacions elèctriques, subgrup 7, telecomunicacions i instal·lacions
radioelèctriques;
Grup J, Instal·lacions mecàniques, subgrup 2, de ventilació, calefacció i
climatització;
Grup K, Especials, subgrup 9, instal·lacions contra incendis.

3.

L´acreditació del títol o autorització habilitant se realitza en funció de dues opcions:
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3.1 Les empreses poden justificar que estan en possessió de l´esmentat document o que
es troben inscrites en els registres corresponents mitjançant el document expedit per l´òrgan
competent d´una administració pública que confirma tal inscripció.
3.2 Alternativament, si les empreses no disposen directament del corresponent títol o
autorització habilitant, han d´acreditar tal requisit mitjançant la justificació de la disposició
efectiva i incondicionada d´instal·ladors autoritzats que es comprometen a executar per a
l´empresa aquells treballs propis derivats del títol anteriorment esmentat pel període de
temps que estigui vigent la classificació empresarial, acreditació que ha de realitzar-se
mitjançant la presentació dels següents documents:
a) Contracte, expedit en document notarial, pel qual l´empresa que sol·licita la seva
classificació ha de tenir l´efectiva disposició dels mitjans personals o instal·ladors autoritzats,
i materials que es vinculen per a executar els treballs derivats del títol o document habilitant
d´una altra empresa inscrita en el corresponent registre, amb relació detallada dels
esmentats mitjans.
En aquest supòsit, si el contracte conclou per qualsevol motiu abans del venciment del
període de classificació, l´empresa està obligada, de conformitat amb l´establert a l´article 29
de la Llei de contractes de les administracions públiques, text refós aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny, a presentar immediatament i en qualsevol cas 30 dies
abans de tal venciment, la revisió de l´expedient de la classificació atorgada.
b) Fotocòpia compulsada del document que acredita la inscripció de l´empresa que aporta
els seus mitjans al corresponent registre oficial.
La relació contractual a que fa referència l´apartat 3.2. no es pot concertar amb una empresa
que ja té formalitzada la disposició d´aquests mitjans.
3.4. Quan una empresa posa a disposició d´una altra mitjans personals o instal·ladors
autoritzats en virtut dels quals s´atorga la classificació a aquesta darrera, aquests mitjans
personals no es poden tenir en compte per beneficiar a l´empresa que els cedeix a efectes
de ponderar els mitjans personals vinculats a la mateixa per determinar la categoria que, en
el seu cas li correspon respecte del subgrup si sol·licita la seva classificació, sense perjudici
de que, en el cas de trobar-se classificada, correspon la revisió de l´esmentada classificació,
conforme s´estableix en l´article 29 de la Llei de contractes de les administracions públiques.
4. Aquest acord substitueix i desenvolupa l´acord sobre el mateix assumpte adoptat a la
reunió de dia 25 de gener de 2005, sense afecte als que sobre classificació d´empreses
s´hagin adoptat en aplicació del mateix.”

Palma, 7 de febrer de 2006

