
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 213  Dissabte 5 de setembre de 2015  Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
9607 Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats 

preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre.

La disposició final tercera de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, va modificar el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, va introduir diverses modificacions en la regulació de la 
classificació d’empreses, així com en l’acreditació tant de la solvència econòmica i 
financera com en la solvència tècnica o professional exigible per contractar amb les 
administracions públiques, i va remetre determinats aspectes d’aquesta a un desplegament 
reglamentari posterior.

Amb relació a la classificació per als contractes d’obres, la Llei estableix en 500.000 
euros el llindar d’exigència de classificació i estableix igualment que per als contractes 
d’obres el valor estimat dels quals sigui inferior a la xifra esmentada l’empresari pot 
acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista 
d’obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o bé acreditant el 
compliment dels requisits específics de solvència que exigeix l’anunci de licitació o la 
invitació a participar en el procediment i que detallen els plecs del contracte, i remetre a un 
desplegament reglamentari l’establiment dels requisits i mitjans que, a falta del que 
indiquen els plecs, han d’operar en funció de la naturalesa, l’objecte i el valor estimat del 
contracte, mitjans i requisits que tenen caràcter supletori respecte dels que si s’escau 
figurin en els plecs.

Amb relació als contractes de serveis, la Llei disposa que no és exigible la classificació 
de l’empresari, i disposa igualment que per als contractes esmentats l’empresari pot 
acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació en el grup o 
subgrup de classificació corresponent al contracte, atenent per fer-ho el seu codi CPV, o 
bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència que exigeix l’anunci de 
licitació o la invitació a participar en el procediment i que detallen els plecs del contracte, i, 
igual que succeeix per als contractes d’obres, remet a un desplegament reglamentari 
l’establiment dels requisits i mitjans que, a falta del que indiquen els plecs, han d’operar en 
funció de la naturalesa, l’objecte i el valor estimat del contracte, mitjans i requisits que 
tenen caràcter supletori respecte dels que si s’escau figurin en els plecs.

Amb relació als criteris i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i 
de la solvència tècnica o professional per als diferents tipus de contractes, la Llei actualitza 
la relació de mitjans alternatius que contenen els articles 75 al 79 del text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, imposa a l’òrgan de contractació l’obligació de precisar en 
l’anunci o invitació i en els plecs el mitjà o mitjans i imports exigits per fer-ho, i remet a un 
desplegament reglamentari l’establiment dels mitjans i imports que a falta d’aquells s’han 
d’exigir als empresaris que optin a l’adjudicació del contracte.

Aquest Reial decret dóna compliment al desplegament reglamentari que exigeixen els 
preceptes anteriors, així com efectua les adaptacions necessàries en l’estructura de la 
classificació i la seva configuració en grups, subgrups i categories, i modifica per fer-ho la 
regulació que estableix en aquest sentit el Reglament general de la Llei de contractes de 
les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

En primer lloc, es modifica l’article 11 del Reglament general de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, s’adequa a les noves disposicions legals el sistema de 
determinació dels criteris de selecció del contractista i d’acreditació d’aquests pels 
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empresaris, i es fixen els mitjans i criteris a aplicar a falta del que estableixen els plecs del 
contracte, quan aquests no recullin amb prou precisió els criteris de selecció relatius a la 
solvència econòmica i financera o a la solvència tècnica i professional exigides per a 
l’adjudicació del contracte.

Quant a la classificació dels contractes d’obres, es modifica l’article 26 del Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, es reajusten els llindars 
de les diferents categories, que es passen a denominar mitjançant nombres creixents en 
funció dels seus llindars respectius, partint de la categoria 1 per a contractes de valor anual 
inferior a 150.000 euros i arribant fins a la categoria 6 per a contractes de valor anual igual 
o superior a cinc milions d’euros, i es reajusta igualment el patrimoni net mínim exigible per 
a l’accés de les empreses a cada categoria de classificació, que fixa l’article 35 del 
Reglament, que es quantifica en el deu per cent de l’anualitat dels contractes a l’accés dels 
quals habilita cada categoria, i en un milió d’euros per a l’accés a la màxima categoria, 
l’obtenció de la qual habilita a l’adjudicació de contractes sense límit d’import.

En segon lloc, es modifiquen els articles 27 i 29 d’aquest Reglament per ampliar a deu 
anys el període durant el qual les obres que s’hi executin s’han de tenir en compte com a 
prova de l’experiència dels empresaris com a contractistes d’obres, tal com disposa la Llei, 
així com regular les condicions per a la consideració com a pròpia de l’experiència de les 
obres que executin les filials constituïdes a l’estranger. Igualment, es modifica l’article 35 
del Reglament, referit a la classificació directa i indirecta en subgrups, per adaptar-la a la 
nova nomenclatura i els llindars de les categories de classificació i s’estableix com a criteri 
mínim de solvència financera que les empreses tinguin un patrimoni net equivalent al deu 
per cent del valor anual dels contractes als quals la categoria a obtenir els permet accedir, 
i es flexibilitzen i precisen les condicions per a la consideració a aquests efectes del 
patrimoni net en data posterior a la dels últims comptes anuals aprovats.

Amb relació a la classificació de contractes de serveis, que des de l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret deixa de ser exigible, es modifica l’article 37 del Reglament, i es 
manté l’estructura general en grups i subgrups però se’n redueix significativament el 
nombre, i per fer-ho es té en compte el seu grau d’ús pels diferents òrgans de contractació, 
de manera que se suprimeixen els subgrups que rarament inclouen els contractes públics, 
així com els que, atès el seu grau d’especialització o la naturalesa de les activitats que 
comprenen, l’avaluació centralitzada i uniforme de la capacitat i solvència dels empresaris 
per comissions nacionals de classificació no ofereix avantatges significatius davant 
l’avaluació cas a cas per l’òrgan de contractació corresponent, a la llum de l’objecte concret 
i les altres circumstàncies específiques de cada contracte.

En tercer lloc, i d’acord amb el que disposa la Llei, es modifica l’annex II del Reglament 
a l’objecte de delimitar l’àmbit de treballs que inclou cada subgrup en els termes definits 
pel vocabulari comú de contractes públics (CPV), aprovat pel Reglament (CE) 2195/2002 
del Parlament Europeu i del Consell, i s’estableix la correspondència entre els subgrups de 
classificació i els codis CPV de les activitats de serveis que corresponen a cadascun d’ells, 
de manera que la determinació del CPV d’un contracte efectuada per l’òrgan de 
contractació determina de manera inequívoca la seva correspondència amb algun dels 
subgrups de classificació establerts, o bé la seva no-correspondència amb cap d’aquests.

En quart lloc, es modifica l’article 38 del Reglament, i s’introdueix una categoria 
addicional per a contractes d’anualitat mitjana superior a 1,2 milions d’euros, i es passa a 
designar les diferents categories mitjançant nombres seqüencials el valor creixent dels 
quals representa un import superior dels contractes, partint de la categoria 1 per a 
contractes de valor anual inferior a 150.000 euros i arribant fins a la categoria 5 per a 
contractes de valor anual igual o superior a 1,2 milions d’euros.

En cinquè lloc, es modifiquen els articles 39 i 45 del Reglament, i s’amplia a cinc anys, 
tal com disposa la Llei, el període durant el qual els treballs que s’hi executin s’han de tenir 
en compte com a prova de l’experiència dels empresaris als efectes de la seva classificació 
com a contractistes de serveis, però es limiten a quatre el nombre de treballs a considerar 
com a experiència computable per a cada subgrup sol·licitat.
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En sisè lloc, es modifica l’article 46 del Reglament, i se suprimeix l’exigibilitat de la 
classificació en els contractes de serveis, circumstància que passa a ser condició suficient 
i mitjà d’acreditació de la solvència de l’empresari, alternatiu als que determina l’anunci de 
licitació i els plecs de cada contracte per l’òrgan de contractació, o si no n’hi ha als que 
estableix l’article 11 del Reglament.

L’article 67 del Reglament estableix el contingut dels plecs de clàusules administratives 
particulars dels contractes públics, incloent en els apartats 3, 4, 5 i 7 les dades addicionals 
a incloure per als contractes d’obres, de gestió de serveis públics, de subministraments i 
de serveis respectivament, i se suprimeix l’apartat 6, relatiu als contractes de consultoria i 
assistència. En contrast amb el considerable grau de detall en l’enumeració dels extrems 
a incloure en els plecs esmentats, amb relació als criteris de selecció del contractista, el 
text vigent fins ara es limita a efectuar una referència genèrica als articles 16 a 19 del text 
refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, avui derogat. Aquest Reial 
decret fa una nova redacció, més precisa i ajustada a la Llei actual, a la lletra b) dels 
apartats esmentats abans, en els quals es regulen els criteris de selecció dels contractes 
d’obres, de subministraments i de serveis respectivament, i s’incorpora de manera 
expressa i actualitzada la relació de criteris alternatius de selecció de l’empresari, tant 
relatius a la seva solvència econòmica i financera com relatius a la seva solvència tècnica 
i professional, a disposició de l’òrgan de contractació per a la seva incorporació als plecs.

L’articulat es complementa amb dues disposicions addicionals, cinc disposicions 
transitòries, una disposició derogatòria, una disposició final i un annex.

A la seva disposició addicional primera, i amb la finalitat de disposar d’un mecanisme 
àgil que permeti mantenir al llarg del temps l’adequació dels subgrups de classificació 
d’activitats de serveis a les circumstàncies canviants de la contractació pública, així com la 
seva alineació amb les actualitzacions periòdiques del vocabulari comú de contractes 
públics (CPV), s’habilita el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques per actualitzar, 
mitjançant ordre i informe previ de la Junta Consultiva de Contractación Administrativa de 
l’Estat, tant la relació de subgrups de classificació com la correspondència entre aquests i 
els codis CPV vigents a cada moment.

Per la seva disposició addicional segona es desconcentren competències de 
contractació de determinats subministraments i drets d’ús relatius a tecnologies de la 
informació quan el seu import sigui inferior a un milió d’euros.

La disposició transitòria primera precisa el règim aplicable als expedients de 
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor del Reial decret.

La disposició transitòria segona habilita un termini suficientment ampli durant el qual 
l’exigència de classificació per als contractes d’obres licitats després de l’entrada en vigor 
del Reial decret s’ha de considerar complerta pels empresaris que disposin d’una 
classificació equivalent a la que exigeixen els plecs, atorgada i expressada en els termes 
vigents abans de l’entrada en vigor del Reial decret, i estableix així mateix el quadre 
d’equivalències entre classificacions expressades en els termes que estableix el Reial 
decret 1098/2001 i els que estableix aquest Reial decret.

La disposició transitòria tercera habilita el mateix termini per al manteniment dels 
efectes acreditatius respecte de la solvència de l’empresari per les classificacions 
corresponents als subgrups de classificació de serveis que el Reial decret manté. Per a les 
classificacions que hi ha als subgrups de classificació de serveis que se suprimeixen 
estableix un termini més reduït de conservació dels seus efectes, superat el qual la 
solvència per als contractes de serveis que no corresponguin a cap dels subgrups de 
classificació que inclou l’article 37 del Reglament només es pot acreditar pels criteris i amb 
els mitjans expressament inclosos als plecs del contracte, o si no n’hi ha pels que estableix 
l’article 11 del Reglament. Igual que succeeix per als contractes d’obres, s’inclou el quadre 
d’equivalències entre classificacions expressades en els termes que estableix el Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i en els que estableix aquest Reial decret.

La disposició transitòria quarta tanca el període de vigència per a les classificacions 
subsistents obtingudes d’acord amb la normativa anterior al Reial decret, i fixa la data a 
partir de la qual les classificacions esmentades perden la vigència, i aquesta data és la 
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mateixa que posa fi al termini durant el qual aquestes classificacions mantenen l’eficàcia 
en els termes que fixen les dues primeres disposicions transitòries, així com regula la 
justificació periòdica del manteniment de la solvència i els seus efectes per al manteniment 
de la classificació durant el període transitori.

La disposició transitòria cinquena habilita un termini per a l’adaptació dels formularis 
de sol·licitud de classificació o de revisió de classificació, així com de les aplicacions 
informàtiques que donen suport a la tramitació dels expedients de classificació.

La disposició final fixa com a data d’entrada en vigor del Reial decret l’endemà de la 
seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», excepte per als efectes que indica la 
disposició transitòria cinquena.

El text del projecte ha estat objecte d’informe per la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de l’Estat, informe que es va emetre amb data 19 de maig de 2015, d’acord 
amb el que disposa la disposició addicional primera del Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del 
dia 28 d’agost de 2015,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques.

Es modifica el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en els termes que es 
recullen a continuació.

U. Es modifica l’article 11 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, que queda redactat de la manera següent:

«Article 11. Determinació dels criteris de selecció de les empreses.

1. L’òrgan de contractació ha de fixar en el plec de clàusules administratives 
particulars els criteris que s’han de tenir en compte per determinar la solvència 
econòmica i financera i la solvència tècnica o professional del contractista, els 
requisits mínims exigits en cada cas i els mitjans per acreditar el compliment 
d’aquests, excepte en els casos que preveu l’apartat 5.

2. En el cas dels contractes d’obres, així com en els de serveis que pel seu 
objecte corresponguin a algun subgrup de classificació, en el plec s’ha de fer constar 
igualment el grup o subgrup de classificació i la categoria de classificació que 
corresponen al contracte.

3. En els contractes d’obres, quan el valor estimat del contracte sigui igual o 
superior a 500.000 euros, és un requisit indispensable que l’empresari estigui 
degudament classificat com a contractista d’obres de les administracions públiques. 
Per a aquests contractes, la classificació de l’empresari en el grup o subgrup que 
correspongui en funció de l’objecte del contracte, amb categoria igual o superior a 
l’exigida per al contracte, acredita les seves condicions de solvència per contractar.

Quan el valor estimat del contracte d’obres sigui inferior a 500.000 euros, així 
com per als contractes de serveis l’objecte dels quals inclogui l’annex II d’aquest 
Reglament, la classificació de l’empresari en el grup o subgrup de classificació que 
correspongui en funció de l’objecte del contracte, amb la categoria de classificació 
que correspongui pel seu valor anual mitjà, ha d’acreditar la seva solvència 
econòmica i financera i la seva solvència tècnica per contractar. En aquests casos, 
l’empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva 
classificació, o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència 
exigits en els plecs del contracte i si no n’hi ha amb els requisits i pels mitjans que 
estableix l’apartat 4 d’aquest article.
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4. Per als contractes no subjectes al requisit de classificació i no exempts del 
requisit d’acreditació de la solvència econòmica i financera o de la solvència tècnica 
o professional, quan els plecs no concretin els criteris i requisits mínims per a la 
seva acreditació els licitadors o candidats que no disposin de la classificació que si 
s’escau correspongui al contracte han d’acreditar la solvència econòmica i financera, 
tècnica i professional pels següents criteris, requisits mínims i mitjans d’acreditació:

a) El criteri per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera és el volum 
anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de més volum de negoci 
dels tres últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del 
contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, i almenys una vegada i 
mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un any.

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels 
seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està 
inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi el registre oficial en què hagi 
d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han 
d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

En els contractes l’objecte dels quals consisteixi en serveis professionals, en lloc 
del volum anual de negoci, la solvència econòmica i financera es pot acreditar 
mitjançant la disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals, 
vigent fins a la fi del termini de presentació d’ofertes, per un import no inferior al 
valor estimat del contracte, així com es pot aportar el compromís de la seva 
renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota 
l’execució del contracte. Aquest requisit s’entén complert pel licitador o candidat que 
inclogui amb la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas que en 
resulti adjudicatari, de l’assegurança exigida, compromís que ha de fer efectiu dins 
del termini de deu dies hàbils al qual es refereix l’apartat 2 de l’article 151 del text 
refós de la Llei de contractes del sector públic.

L’acreditació d’aquest requisit s’ha d’efectuar per mitjà de certificat expedit per 
l’assegurador, en què constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment 
de l’assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, 
pròrroga o renovació de l’assegurança, en els casos en què sigui procedent.

b) El criteri per a l’acreditació de la solvència tècnica o professional és el de 
l’experiència en la realització de treballs o subministraments del mateix tipus o 
naturalesa que aquell a què correspon l’objecte del contracte, fet que s’ha d’acreditar 
mitjançant la relació dels treballs o subministraments efectuats per l’interessat en el 
curs dels últims cinc anys, o dels últims deu anys si es tracta d’obres, en tots dos 
casos corresponents al mateix tipus o naturalesa que aquell a què correspon 
l’objecte del contracte, avalats per certificats de bona execució, i el requisit mínim és 
que l’import anual acumulat l’any de més execució sigui igual o superior al 70 % del 
valor estimat del contracte, o de la seva anualitat mitjana si aquesta és inferior al 
valor estimat del contracte. Als efectes de determinar la correspondència entre els 
treballs o subministraments acreditats i els que constitueixen l’objecte del contracte, 
quan hi hagi classificació aplicable a aquest últim s’ha d’atendre el grup i subgrup de 
classificació al qual pertanyen uns i altres, i en els altres casos a la coincidència 
entre els dos primers dígits dels seus respectius codis CPV.

5. Llevat que en els plecs del contracte s’estableixi de manera expressa la 
seva exigència, els licitadors o candidats estan exempts dels requisits d’acreditació 
de la solvència econòmica i financera i d’acreditació de la solvència tècnica i 
professional per als contractes d’obres el valor estimat dels quals no excedeixi en 
80.000 euros i per als contractes dels altres tipus el valor estimat dels quals no 
excedeixi en 35.000 euros.»
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Dos. Es modifica l’article 26 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, que queda redactat de la manera següent:

«Article 26. Categories de classificació dels contractes d’obres.

Els contractes d’obres es classifiquen en categories segons la seva quantia. 
L’expressió de la quantia s’efectua per referència al valor estimat del contracte, quan 
la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor mitjà anual 
d’aquest, quan es tracti de contractes de durada superior.

Les categories dels contractes d’obres són les següents:

– Categoria 1, si la seva quantia és inferior o igual a 150.000 euros.
– Categoria 2, si la seva quantia és superior a 150.000 euros i inferior o igual a 

360.000 euros.
– Categoria 3, si la seva quantia és superior a 360.000 euros i inferior o igual a 

840.000 euros.
– Categoria 4, si la seva quantia és superior a 840.000 euros i inferior o igual a 

2.400.000 euros.
– Categoria 5, si la seva quantia és superior a 2.400.000 euros i inferior o igual 

a cinc milions d’euros.
– Categoria 6, si la seva quantia és superior a cinc milions d’euros.

Les categories 5 i 6 no són aplicables en els subgrups pertanyents als grups I, J i K. 
Per als subgrups esmentats la màxima categoria de classificació és la categoria 4, i 
aquesta categoria és aplicable als contractes dels subgrups esmentats la quantia 
dels quals sigui superior a 840.000 euros.»

Tres. Es modifica l’article 27 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, que queda redactat de la manera següent:

«Article 27. Classificació dels empresaris en subgrups.

Perquè un empresari es pugui classificar en un subgrup de classificació de 
contractistes d’obres cal que acrediti, per qualsevol mitjà admissible en dret, que 
disposa dels mitjans personals, materials, organitzatius i tècnics necessaris per a 
l’execució dels treballs del subgrup, així com de les habilitacions o autoritzacions per 
a l’exercici de l’activitat que si s’escau es requereixin, i és necessari que acrediti 
alguna de les circumstàncies següents:

a) Haver executat obres específiques del subgrup durant el transcurs dels 
últims deu anys.

b) Haver executat en l’últim decenni obres específiques d’altres subgrups 
afins, del mateix grup. S’entenen per subgrups afins els que presenten analogies 
quant a execució i equips a utilitzar.

c) Haver executat, en el mateix període de temps que assenyalen els apartats 
anteriors, obres específiques d’altres subgrups del mateix grup que presentin més 
complexitat quant a execució i exigeixin equips de més importància, per la qual cosa 
el subgrup de què es tracti es pugui considerar que depèn d’algun d’aquells.

d) Quan, sense acreditar haver executat obres específiques del subgrup 
durant l’últim decenni, acrediti disposar de suficients mitjans financers, de personal 
experimentat en l’execució de les obres que inclou el subgrup, i de maquinària o 
equips d’especial aplicació al tipus d’obres que inclou el subgrup. A aquests efectes, 
s’entén que disposa de suficients mitjans financers quan el seu patrimoni net 
acreditat fefaentment a la data de tramitació de l’expedient, segons l’últim balanç de 
comptes aprovats, superi els imports que fixa la lletra d de l’apartat 1 de l’article 35 
per a la màxima categoria de classificació que pugui arribar a obtenir en qualsevol 
dels grups i subgrups sol·licitats.»
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Quatre. Es modifica l’article 29 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, que queda redactat de la manera següent:

«Article 29. Assignació de categories de classificació.

1. L’assignació a un empresari d’una categoria de classificació en un 
determinat grup o subgrup exigeix que l’empresari acrediti la seva solvència 
econòmica i financera en els termes que estableix aquest Reglament, i demostri la 
seva capacitat tècnica i professional per a l’execució dels contractes corresponents 
a l’esmentat grup o subgrup.

2. La categoria assignada a l’empresari en un subgrup de classificació respecte 
del qual compleixi amb els requisits que estableix l’apartat anterior s’ha de fixar 
prenent com a base el valor més alt dels valors següents:

a) El màxim import anual executat pel contractista en l’últim decenni en una 
obra corresponent al subgrup.

b) L’import màxim executat durant qualsevol dels últims deu anys naturals 
vençuts, o durant l’any en curs si és superior, en un màxim de sis obres del subgrup.

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del 
contractista d’obres tenen la mateixa consideració que les directament executades 
pel mateix contractista, sempre que aquest últim en tingui el control directament o 
indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de comerç. Quan es 
tracti d’obres executades per una societat estrangera participada pel contractista 
sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeix com a 
experiència atribuïble al contractista l’obra executada per la societat participada en 
la proporció de la participació d’aquell en el capital social d’aquesta.

3. La xifra bàsica obtinguda així es pot millorar en els percentatges que 
s’assenyalen a continuació:

a) El 20 per 100 fix, d’aplicació general a tots els contractistes, en concepte de 
natural expansió de les empreses.

b) Fins al 50 per 100 segons quin sigui el nombre i la categoria professional del 
seu personal directiu i tècnic en relació amb l’import anual mitjà d’obra executada 
durant l’últim quinquenni. També s’ha de tenir en compte, si s’escau, l’assistència 
tècnica contractada.

c) Fins al 70 per 100 en funció de l’import actual del seu parc de maquinària, 
relacionat també amb l’import anual mitjà de l’obra executada durant l’últim 
quinquenni. També s’han de considerar els imports pagats pel concepte de lloguer 
de maquinària.

d) Fins al 80 per 100 com a conseqüència de la relació que hi hagi entre 
l’import mitjà anual del patrimoni net en els tres últims exercicis i l’import, també 
mitjà anual, de l’obra executada en l’últim quinquenni.

e) Fins al 100 per 100 depenent del nombre d’anys d’experiència constructiva 
del contractista o dels imports d’obra executada en l’últim quinquenni.

Tots els percentatges que correspongui aplicar han d’operar directament sobre 
la base, per la qual cosa el mínim augment que aquesta pot experimentar és del 20 
per 100 i el màxim del 320 per 100.

4. En els casos compresos en el paràgraf d) de l’article 27, només es pot 
atorgar la classificació amb la categoria 1.

5. La categoria obtinguda directament en un subgrup s’ha de fer extensiva a 
tots els subgrups afins o dependents d’aquest.

6. La categoria en un grup és una resultant de les obtingudes en els subgrups 
bàsics d’aquest, deduïda en la manera següent:

a) Si el nombre de subgrups bàsics d’un grup no és superior a dos, la categoria 
en el grup és la mínima obtinguda en aquells subgrups.
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b) Si el nombre de subgrups bàsics d’un grup és superior a dos, la categoria 
en el grup és la mínima de les obtingudes en els dos subgrups en què hagi assolit 
les més elevades.

7. La categoria obtinguda en un grup dóna lloc a la classificació amb la mateixa 
categoria en tots els subgrups del mateix grup, llevat que li hagi correspost 
directament una altra de més gran en algun d’aquests; en aquest cas se l’hi ha de 
mantenir.»

Cinc. Es modifica l’article 35 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, que queda redactat de la manera següent:

«Article 35. Classificació directa i indirecta en subgrups.

1. Per a la classificació directa en subgrups s’han de tenir en compte les regles 
següents:

a) Per determinar les possibilitats d’execució anual d’un contractista en obres 
específiques d’un subgrup dels que estableix l’article 25, s’ha d’aplicar la fórmula 
següent: K = O x I.

On els símbols establerts representen:

O = Màxim import anual que es considera executat pel contractista en obres del 
subgrup, calculat d’acord amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 29.

I = Índex propi de l’empresa.

b) El valor I obtingut d’acord amb els articles 30, 31, 32, 33 i 34 es transforma 
per a la seva aplicació en la fórmula esmentada en el paràgraf a) en un valor 
l’obtingut d’acord amb la taula de correspondència següent:

I I’

1,20 1,20
1,30 1,40
1,40 1,60
1,50 1,70
1,60 1,90
1,70 2,00
1,80 2,10
1,90 2,30
2,00 2,40
2,10 2,50
2,20 2,60
2,30 2,70
2,40 2,80
2,50 2,90
2,60 3,00
2,70 3,10
2,80 3,10
2,90 3,20
3,00 3,30
3,10 3,40
3,20 3,50
3,30 3,60
3,40 3,70
3,50 3,80
3,60 3,90
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I I’

3,70 4,00
3,80 4,00
3,90 4,10
4,00 4,20
4,10 4,20
4,20 4,20

c) El valor K obtingut en la fórmula del paràgraf a) determina la categoria que, 
al subgrup de què es tracti, correspon al contractista d’acord amb el quadre següent:

Valor de K
–

(Euros)
Categoria

Fins a 150.000. 1
Més de 150.000 i fins a 360.000. 2
Més de 360.000 i fins a 840.000. 3
Més de 840.000 i fins a 2.400.000. 4
Més de 2.400.000 i fins a 5.000.000. 5
Més de 5.000.000. 6

No obstant això, en la classificació que resulti de la comparació amb l’escala 
anterior no pot ser atorgada, en cap cas, una categoria superior en més d’un grau de 
l’escala esmentada a la que correspondria per la nova consideració del valor de O 
multiplicat per 1,2.

d) L’aplicació del que disposa el paràgraf a) requereix que l’empresa acrediti la 
seva solvència econòmica i financera mitjançant la disponibilitat de patrimoni net, 
segons el balanç corresponent a l’últim exercici dels comptes anuals aprovats, 
respecte de la data en què se sol·liciti la classificació, que, per a cadascuna de les 
categories, assoleixin els imports següents:

Categoria 1, 15.000 euros.
Categoria 2, 36.000 euros.
Categoria 3, 84.000 euros.
Categoria 4, 240.000 euros.
Categoria 5, 500.000 euros.
Categoria 6, 1.000.000 euros.

Quan el valor del patrimoni net no assoleixi els imports fixats per a cada 
categoria, aquesta s’ha d’assignar en funció d’aquests valors.

No obstant això, quan amb posterioritat al tancament de l’últim exercici social 
s’hagin efectuat ampliacions de capital, o s’hagin produït fets financers rellevants i 
verificables els efectes dels quals sobre el patrimoni net de la societat siguin 
equivalents als d’una ampliació de capital, i les esmentades ampliacions o fets donin 
lloc a un increment del patrimoni net respecte de l’existent al tancament de l’últim 
exercici social, als efectes que preveu aquest article es pot tenir en compte el 
patrimoni net que figuri en uns comptes anuals intermedis posteriors al tancament 
de l’últim exercici social, aprovats per la societat i auditats en les mateixes condicions 
que els últims comptes anuals, sempre que l’increment del patrimoni net al 
tancament dels comptes intermedis esmentats respecte del que figuri als últims 
comptes anuals aprovats es produeixi com a resultat directe de l’ampliació de capital 
efectuada o del fet financer esdevingut.

e) Quan no s’acrediti experiència en l’execució d’obres corresponents al 
subgrup la classificació a atorgar en funció del que estableix l’article 27, paràgraf d), 
està condicionada per la disponibilitat de patrimoni net que especifica l’apartat 
anterior.
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2. La classificació obtinguda per un contractista d’acord amb les normes que 
estableix l’apartat 1 dóna lloc que es concedeixi classificació, amb idèntica categoria, 
en altres subgrups del mateix grup considerats afins o dependents d’aquell en què 
ha obtingut classificació, encara que no hagi fet obres específiques d’aquests.

S’estableixen com a subgrups afins o dependents els següents:

a) Els classificats en el subgrup A-2, explanacions, o a l’A-5, túnels, també 
queden classificats en els subgrups A-1, A-3 i A-4.

b) Els classificats en el subgrup B-2, de formigó armat, queden classificats en 
el B-1, de fàbrica o formigó en massa.

c) Els classificats en el subgrup B-3, de formigó pretesat, queden classificats 
als subgrups B-2 i B-1.

d) El subgrup D-1, estesa de vies, classifica al subgrup D-5, obres de 
ferrocarrils sense qualificació específica.

e) Els classificats en qualsevol dels subgrups E-1, abastaments i sanejaments, 
E-4, sèquies i desguassos, i E-5, defenses de marges i canalitzacions, també 
queden classificats en tots i a més classifiquen al subgrup E-7, obres hidràuliques 
sense qualificació específica.

f) Els classificats en alguns dels subgrups E-2, preses, E-3, canals o E-6, 
conduccions amb canonada de pressió de gran diàmetre, queden automàticament 
classificats en els subgrups E-1, E-4, E-5 i E-7, especificats en el paràgraf anterior.

g) Els classificats en els subgrups F-1, dragatges, F-2, esculleres i F-4, amb 
caixes de formigó armat, classifiquen al subgrup F-7, obres marítimes sense 
qualificació específica.

h) Els classificats en el subgrup F-4, amb caixes de formigó armat, també 
queden classificats en el subgrup F-3, amb blocs de formigó.

i) El subgrup G-1, autopistes, autovies, classifica els subgrups G-2, pistes 
d’aterratge, G-3, amb ferms de formigó hidràulic, G-4, amb ferms de mescles 
bituminoses, G-5, senyalitzacions i abalisaments viaris, G-6, obres viàries sense 
qualificació específica.

j) El subgrup G-1, autopistes, autovies, també es pot classificar si està 
classificat en tots els subgrups següents: A-2, explanacions, A-5, túnels, B-3, de 
formigó pretesat, G-3, amb ferms de formigó hidràulic, G-4, amb ferms de mescles 
bituminoses, i K-2, sondejos, injeccions i puntals. La categoria en aquest subgrup 
correspon a la inferior de les categories de l’A-2, A-5, B-3, G-3, G-4 i K-2.

k) El subgrup G-3, amb ferms de formigó hidràulic, i el subgrup G-4, amb ferms 
de mescles bituminoses, classifiquen qualsevol d’aquests al subgrup G-6, obres 
viàries sense qualificació específica.

l) El subgrup H-1, oleoductes, classifica el subgrup H-2, gasoductes, i el 
subgrup H-2, gasoductes, classifica el subgrup H-1, oleoductes.

m) La classificació en qualsevol subgrup dels I-1 a l’I-8, classifica 
automàticament al subgrup I-9.»

Sis. Es modifica el text de l’article 37 del Reglament general de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, que queda redactat de la manera següent:

«Article 37. Grups i subgrups de classificació en els contractes de serveis.

1. Els grups i subgrups d’activitats per especialitats, aplicables per a les 
empreses en els contractes de serveis, són els següents:

Grup L)

Subgrup 1. Serveis auxiliars per a treballs administratius d’arxiu i similars.
Subgrup 3. Enquestes, presa de dades i serveis anàlegs.
Subgrup 5. Organització i promoció de congressos, fires i exposicions.
Subgrup 6. Serveis de porteria, control d’accessos i informació al públic.
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Grup M)

Subgrup 1. Higienització, desinfecció, desinsectació i desratització.
Subgrup 2. Serveis de seguretat, custòdia i protecció.
Subgrup 4. Arts gràfiques.
Subgrup 5. Serveis de biblioteques, arxius i museus.
Subgrup 6. Hostaleria i serveis de menjar.

Grup O)

Subgrup 1. Conservació i manteniment d’edificis.
Subgrup 2. Conservació i manteniment de carreteres, pistes, autopistes, 

autovies, calçades i vies fèrries.
Subgrup 3. Conservació, manteniment i explotació de xarxes d’aigua i 

clavegueram.
Subgrup 4. Conservació, manteniment i explotació d’estacions depuradores.
Subgrup 6. Conservació i manteniment de muntanyes i jardins.

Grup P)

Subgrup 1. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions elèctriques i 
electròniques.

Subgrup 2. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions de lampisteria, 
conduccions d’aigua i gas.

Subgrup 3. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions de calefacció i aire 
condicionat.

Subgrup 5. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions de seguretat i contra 
incendis.

Subgrup 7. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions d’aparells elevadors 
i de translació horitzontal.

Grup Q)

Subgrup 1. Manteniment i reparació de maquinària.
Subgrup 2. Manteniment i reparació de vehicles.

Grup R)

Subgrup 1. Transport de viatgers per carretera.
Subgrup 2. Trasllat de malalts per qualsevol mitjà de transport.
Subgrup 5. Recollida i transport de residus.
Subgrup 6. Serveis aeris.
Subgrup 9. Serveis de missatgeria, correspondència i distribució.

Grup T)

Subgrup 1. Serveis de publicitat.
Subgrup 5. Serveis de traductors i intèrprets.

Grup U)

Subgrup 1. Serveis de neteja.
Subgrup 4. Agències de viatges.
Subgrup 8. Serveis d’informació i assistència telefòniques.

Grup V)

Subgrup 3. Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions informàtics i de 
telecomunicacions.

Subgrup 4. Serveis de telecomunicacions.
Subgrup 5. Explotació i control de sistemes informàtics i infraestructures 

telemàtiques.
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2. Els treballs o activitats compresos en cadascun dels subgrups de 
classificació són els detallats a l’annex II, en què es recull la correspondència dels 
subgrups de classificació de serveis amb els codis CPV dels treballs que inclou cada 
subgrup.»

Set. Es modifica l’article 38 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, que queda redactat de la manera següent:

«Article 38. Categories de classificació en els contractes de serveis.

Els contractes de serveis es classifiquen en categories segons la seva quantia. 
L’expressió de la quantia s’efectua per referència al valor estimat del contracte, quan 
la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor mitjà anual 
d’aquest, quan es tracti de contractes de durada superior.

Les categories dels contractes de serveis són les següents:

Categoria 1, quan la quantia del contracte sigui inferior a 150.000 euros.
Categoria 2, quan la quantia del contracte sigui igual o superior a 150.000 euros 

i inferior a 300.000 euros.
Categoria 3, quan la quantia del contracte sigui igual o superior a 300.000 euros 

i inferior a 600.000 euros.
Categoria 4, quan la quantia del contracte sigui igual o superior a 600.000 euros 

i inferior a 1.200.000 euros.
Categoria 5, quan la quantia del contracte sigui igual o superior a 1.200.000 

euros.»

Vuit. Es modifica l’article 39 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, que queda redactat de la manera següent:

«Article 39. Classificació en subgrups i categories.

1. Perquè un contractista es pugui classificar en un subgrup de classificació de 
contractistes de serveis ha d’acreditar, per qualsevol mitjà admissible en dret, que 
disposa dels mitjans personals, materials, organitzatius i tècnics necessaris per a 
l’execució dels treballs del subgrup, així com de les habilitacions o autoritzacions per 
a l’exercici de l’activitat o professió que si s’escau es requereixin, i cal que acrediti 
alguna de les circumstàncies següents:

a) Haver executat almenys un contracte de serveis específics del subgrup 
durant el transcurs dels últims cinc anys.

b) Quan sense acreditar haver executat contractes de servei específics del 
subgrup en els últims cinc anys es disposi de suficients mitjans financers, de 
personal tècnic experimentat i de maquinària o equips d’especial aplicació al tipus 
d’activitat a què es refereixi el subgrup. A aquests efectes, s’entén que disposa de 
suficients mitjans financers quan el seu patrimoni net acreditat fefaentment a la data 
de tramitació de l’expedient, segons l’últim balanç de comptes aprovats, sigui igual 
o superior a la desena part de l’anualitat mitjana dels contractes per a l’adjudicació 
dels quals l’habilita la màxima categoria de classificació que pugui arribar a obtenir 
en qualsevol dels grups i subgrups sol·licitats.

2. Per als empresaris que compleixin els requisits que estableix la lletra a de 
l’apartat anterior, la categoria en el subgrup sol·licitat s’ha de fixar prenent com a 
base el més gran dels imports següents:

a) El màxim import anual que hagi executat el contractista en els últims cinc 
anys en un únic treball corresponent al subgrup.

b) L’import màxim anual executat durant un dels últims cinc anys naturals en 
un màxim de quatre treballs del subgrup, afectat aquest import d’un coeficient 
reductor que depèn del nombre d’aquells.
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3. La xifra més gran de les obtingudes en qualsevol de les dues formes 
establertes l’apartat anterior pot ser millorada en els tants per cent que s’assenyalen 
tot seguit:

a) El 20 per 100 fix, d’aplicació general a tots els contractistes en concepte de 
natural expansió de les empreses.

b) Fins al 50 per 100, segons quin sigui el nombre i la categoria professional 
del seu personal tècnic en la seva relació amb l’import anual mitjà del treball executat 
durant els últims tres anys. També s’ha de tenir en compte, si s’escau, l’assistència 
tècnica contractada.

c) Fins al 70 per 100, en funció de l’import actual de la seva maquinària, 
relacionat també amb l’import anual mitjà dels contractes de serveis executats 
durant els últims tres anys. També s’han de considerar els imports pagats pel 
concepte de lloguer de maquinària.

d) Fins al 80 per 100, com a conseqüència de la relació que hi hagi entre 
l’import mitjà anual de patrimoni net durant els últims tres exercicis i l’import, també 
mitjà anual, dels contractes de serveis executats en el mateix període de temps.

e) Fins al 100 per 100, depenent del nombre d’anys d’experiència del 
contractista o dels imports dels contractes de serveis executats durant l’últim trienni.

Tots els tants per cent que correspongui aplicar operen directament sobre la base, 
per la qual cosa l’augment mínim que aquesta pot experimentar és del 20 per 100, i el 
màxim, del 320 per 100.

4. En els casos compresos a l’apartat 1, lletra b, només es pot atorgar la 
classificació amb la categoria 1.»

Nou. Es modifica l’article 45 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, que queda redactat de la manera següent:

«Article 45. Classificació directa en subgrups i en casos especials.

A) Classificació directa en subgrups.

1. Per determinar les possibilitats d’execució anual d’una empresa en serveis 
específics d’un subgrup dels que estableix l’article 37 s’aplica la fórmula següent:

K = O × I,

en la qual els símbols establerts representen el següent:

O, màxim import anual executat per l’empresa en un contracte del subgrup.
I, índex propi de l’empresa.

2. Es considera com a màxim import anual executat per una empresa en un 
subgrup (O) el superior dels dos valors següents:

a) L’import de l’anualitat màxima executat en un contracte del subgrup durant 
l’últim quinquenni.

b) Màxim valor que resulti en el quinquenni en multiplicar l’import executat en 
cada any del trienni en un màxim de quatre contractes del subgrup, per un coeficient 
que depèn del nombre de contractes en execució simultània, donat pel quadre 
següent:

Nombre de 
contractes Coeficient

1 1
2 0,9
3 0,8
4 0,7
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3. El valor obtingut en la fórmula de l’apartat A)1 determina la categoria que, 
en el subgrup de què es tracti, correspon a l’empresa de serveis d’acord amb el 
quadre següent:

K
–

(Euros)
Categoria

Fins a 150.000 1
Igual o superior a 150.000 i inferior a 300.000 2
Igual o superior a 300.000 i inferior a 600.000 3
Igual o superior a 600.000 i inferior a 1.200.000 4
Igual o superior a 1.200.000 5

No obstant la classificació que resulti de la comparació amb l’escala anterior, no 
pot ser atorgada una categoria superior en més d’un grau de la referida escala a la 
que li correspondria per la mera consideració del valor de O multiplicat per 1,2.

B) Classificació en casos especials.

1. S’entenen com a casos especials de classificació tots aquells en els quals 
no tingui aplicació directa la fórmula de l’apartat A)1, perquè en l’últim quinquenni 
l’empresa no ha dut a terme cap treball del tipus per al qual sol·licita classificació.

2. En tots els casos especials la procedència de la classificació és el resultat 
estimatiu de les possibilitats que té l’empresa per a l’execució del tipus de treball de 
què es tracti, deduït de l’examen dels aspectes següents:

a) Experiència del personal directiu i tècnic en el tipus de treball que 
correspongui al subgrup sol·licitat.

b) Maquinària i equips de què disposi d’aplicació especial al tipus de treball de 
què es tracti.

3. Una vegada estimada la procedència de la classificació en el subgrup 
sol·licitat, s’ha de determinar la categoria que li correspon en aquest, mitjançant 
l’aplicació de la fórmula de l’apartat A)1, fixant per apreciació el valor que s’ha 
d’adoptar per al factor O representatiu del màxim import anual que es considera que 
actualment pot ser executat per l’empresa en els treballs de serveis del subgrup.»

Deu. Es modifica l’article 46 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, que queda redactat de la manera següent:

«Article 46. Exigència i efectes de la classificació de serveis.

Per als contractes de serveis no és exigible la classificació de l’empresari. En 
l’anunci de licitació o en la invitació a participar en el procediment i en els plecs del 
contracte s’han d’establir els criteris i requisits mínims de solvència econòmica i 
financera i de solvència tècnica o professional tant en els termes que estableix 
l’article 67 d’aquest Reglament com en termes de subgrup de classificació i de 
categoria mínima exigible, sempre que l’objecte del contracte estigui inclòs en 
l’àmbit de classificació d’algun dels grups o subgrups de classificació vigents, 
atenent per fer-ho el codi CPV del contracte. En aquests casos, l’empresari pot 
acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació en el 
subgrup de classificació corresponent al contracte o bé acreditant el compliment 
dels requisits específics de solvència que exigeix l’anunci de licitació o la invitació a 
participar en el procediment i que detallen els plecs del contracte. A falta d’aquests, 
l’acreditació de la solvència s’ha d’efectuar d’acord amb el que disposa l’apartat 4 de 
l’article 11.»
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Onze. Es modifica la lletra b) de l’apartat 3 de l’article 67, que queda redactat de la 
manera següent:

«b) Criteris de selecció del contractista.

1r Grup o subgrup de classificació i categoria de classificació del contracte. 
Disposar de classificació en el grup o subgrup corresponent al contracte, amb 
categoria igual o superior a la corresponent al seu import anual mitjà, constitueix una 
acreditació suficient de la solvència econòmica, financera i tècnica de l’empresari. 
Per als contractes d’obres d’import igual o superior al llindar d’exigència de 
classificació, aquesta condició constitueix a més un requisit exigible per a la selecció 
del contractista, llevat en els casos d’exempció de la condició esmentada que 
estableix la Llei.

2n Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera de 
l’empresari, exigibles als empresaris no obligats al requisit de classificació i que no 
acreditin la corresponent al contracte, en què se n’especifiquin un o diversos d’entre 
els següents:

•  Xifra anual de negocis, o bé xifra anual de negocis en l’àmbit a què es refereixi 
el contracte, durant els tres últims anys, amb la indicació expressa del valor mínim 
exigit.

•  Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al tancament de l’últim exercici 
econòmic per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals, 
amb la indicació expressa del valor mínim exigit o de la ràtio mínima exigida, 
respectivament.

3r Criteris de selecció i mitjans d’acreditació relatius a la solvència tècnica de 
l’empresari, exigibles als empresaris no obligats al requisit de classificació i que no 
acreditin la corresponent al contracte, en què se n’especifiquin un o diversos d’entre 
els següents:

•  Relació de les obres executades en el curs dels últims deu anys corresponents 
al mateix grup o subgrup de classificació a què correspon el contracte, avalada per 
certificats de bona execució per a les obres més importants; aquests certificats han 
d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es 
van efectuar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar 
normalment a bon terme. Els certificats de bona execució de les obres incloses en 
la relació el destinatari de les quals és una entitat del sector públic podren ser 
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’entitat contractant de les 
obres.

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del 
contractista d’obres tenen la mateixa consideració que les directament executades 
pel mateix contractista, sempre que aquest últim en tingui el control directament o 
indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de comerç. Quan es 
tracti d’obres executades per una societat estrangera participada pel contractista 
sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeix com a 
experiència atribuïble al contractista l’obra executada per la societat participada en 
la proporció de la participació d’aquell en el capital social d’aquesta.

En els plecs s’ha d’especificar l’import anual sense incloure els impostos que 
l’empresari ha d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució del 
període indicat abans, en treballs del grup o subgrup a què correspon el contracte.

•  Declaració  que  indiqui  els  tècnics  o  les  unitats  tècniques,  estiguin  o  no 
integrades en l’empresa, dels quals aquesta disposi per a l’execució de les obres, 
acompanyada dels documents acreditatius corresponents. En els plecs s’han 
d’especificar els títols o les acreditacions acadèmics o professionals exigits, així com 
el nombre de tècnics i d’experiència professional mínima exigida als tècnics 
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esmentats, o les característiques i les capacitats mínimes de les unitats tècniques 
exigides, segons que correspongui.

•  Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, 
en particular, del responsable o responsables de les obres. En els plecs s’han 
d’especificar els títols o les acreditacions acadèmics o professionals exigits.

•  En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que 
l’empresari pot aplicar en executar el contracte, amb la indicació expressa de les 
normes tècniques o especificacions tècniques aplicables a l’execució i a la verificació 
objectiva de l’aplicació correcta de les mesures esmentades.

•  Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la importància del seu 
personal directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació 
justificativa corresponent. En els plecs s’han d’especificar els valors mínims exigits 
d’aquests.

•  Declaració que indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual s’ha 
de disposar per a l’execució de les obres, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació 
acreditativa pertinent. En els plecs s’han d’especificar la maquinària, el material i els 
equips que com a mínim han d’estar a disposició de l’empresari, així com les 
capacitats funcionals mínimes de cadascun d’ells.»

Dotze. Es modifica la lletra b) de l’apartat 4 de l’article 67, que queda redactat de la 
manera següent:

«b) Criteris de selecció del contractista.

1r Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera de 
l’empresari que s’han d’aplicar, en què se n’especifiquin un o diversos d’entre els 
següents:

•  Xifra anual de negocis, o bé xifra anual de negocis en l’àmbit a què es refereixi 
el contracte, durant els tres últims anys, amb la indicació expressa del valor mínim 
exigit.

•  En  els  casos  en  què  resulti  apropiat,  justificant  de  l’existència  d’una 
assegurança d’indemnització per riscos professionals, amb la indicació expressa 
dels riscos coberts, del seu termini mínim de vigència o data de venciment i del valor 
mínim exigit.

•  Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al tancament de l’últim exercici 
econòmic per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals, 
amb la indicació expressa del valor mínim exigit o de la ràtio mínima exigida, 
respectivament.

2n Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional de 
l’empresari que s’han d’aplicar, en què se n’especifiquin un o diversos d’entre els 
següents:

•  Una  relació dels principals  serveis efectuats en els últims cinc anys que 
inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els serveis o treballs 
efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari 
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, si manca 
aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; si s’escau, aquests 
certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat 
competent. En els plecs s’ha d’especificar l’import anual que l’empresari ha de 
acreditar com a executat durant l’any de superior execució del període esmentat, en 
serveis de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte del contracte, 
i prendre com a criteri de correspondència entre els serveis executats per l’empresari 
i els que constitueixen l’objecte del contracte la pertinença al mateix subgrup de 
classificació, si el contracte està enquadrat en algun dels que estableix aquest 
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reglament, i en cas contrari la igualtat entre els dos primers dígits dels respectius 
codis CPV. Els certificats de bona execució dels serveis inclosos en la relació el 
destinatari dels quals va ser una entitat del sector públic els pot comunicar 
directament a l’òrgan de contractació l’entitat contractant dels serveis.

•  Indicació del personal  tècnic o de  les unitats  tècniques,  integrades o no en 
l’empresa, participants en el contracte, especialment els encarregats del control de 
qualitat. Quan en els plecs s’inclogui aquest criteri, s’hi han de precisar els títols o 
acreditacions acadèmics o professionals exigits al personal tècnic de l’empresari, 
així com el nombre de tècnics i l’experiència professional mínima exigida a aquests 
tècnics, o les característiques i capacitats mínimes de les unitats tècniques exigides, 
segons que correspongui.

•  Descripció de  les  instal·lacions  tècniques, de  les mesures utilitzades per 
l’empresari per garantir la qualitat i dels mitjans d’estudi i investigació de l’empresa. 
Quan en els plecs s’inclogui aquest criteri, s’hi han de precisar les funcionalitats i 
s’han de quantificar les capacitats mínimes exigides per a cadascun dels mitjans 
exigits.

•  Quan es tracti de serveis o treballs complexos o quan, excepcionalment, hagin 
de respondre a un fi especial, un control efectuat per l’òrgan de contractació o, en 
nom d’aquest, per un organisme oficial o homologat competent de l’Estat en què 
estigui establert l’empresari, sempre que hi hagi acord d’aquest organisme. El 
control ha de versar sobre la capacitat tècnica de l’empresari i, si és necessari, 
sobre els mitjans d’estudi i de recerca de què disposa i sobre les mesures de control 
de la qualitat. Quan en els plecs s’inclogui aquest criteri, s’hi ha de descriure de 
manera precisa en termes funcionals i s’ha de quantificar la capacitat mínima exigida 
a l’empresari en termes d’unitats o mesures apropiades a la naturalesa dels serveis 
contractats. Si també s’inclouen controls sobre els mitjans d’estudi i investigació o 
sobre les mesures utilitzades per controlar la qualitat, els plecs han de precisar les 
funcionalitats i quantificar les capacitats mínimes exigides a uns i a altres.

•  Les  titulacions acadèmiques  i  professionals de  l’empresari  i  del  personal 
directiu de l’empresa i, en particular, del personal responsable de l’execució del 
contracte. En els plecs s’han d’especificar els títols o acreditacions acadèmics o 
professionals exigits, i els documents admesos per a la seva acreditació.

•  En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que 
l’empresari pot aplicar en executar el contracte, amb la indicació expressa de les 
normes tècniques o especificacions tècniques aplicables a l’execució i a la verificació 
objectiva de l’aplicació correcta de les mesures esmentades.

•  Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la importància del seu 
personal directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació 
justificativa corresponent. En els plecs s’han d’especificar els valors mínims exigits 
d’aquests.

•  Declaració que  indica  la maquinària, el material  i  l’equip tècnic del qual es 
disposa per a l’execució dels treballs, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació 
acreditativa pertinent. En els plecs s’han d’especificar la maquinària, el material i els 
equips que com a mínim han d’estar a disposició de l’empresari, així com les 
capacitats funcionals mínimes de cadascun d’ells.

•  Part o parts del contracte que l’empresari té el propòsit de subcontractar. En 
els plecs s’ha d’especificar el percentatge màxim de subcontractació admès, i, si 
s’escau, la part o les parts del contracte que no puguin ser objecte de subcontractació 
a un tercer.

Quan el compliment del contracte exigeixi l’execució d’obres o instal·lacions, els 
plecs poden recollir addicionalment un o diversos dels criteris de selecció relatius a 
la solvència de l’empresari aplicables als contractes d’obres, d’entre els inclosos al 
punt 3r de la lletra b) de l’apartat 3.»
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Tretze. Es modifica la lletra b) de l’apartat 5 de l’article 67, que queda redactat de la 
manera següent:

«b) Criteris de selecció del contractista.

1r Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera de 
l’empresari que s’han d’aplicar, en què se n’especifiquin un o diversos d’entre els 
següents:

•  Xifra anual de negocis, o bé xifra anual de negocis en l’àmbit a què es refereixi 
el contracte, durant els tres últims anys, amb la indicació expressa del valor mínim 
exigit.

•  Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al tancament de l’últim exercici 
econòmic per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals, 
amb la indicació expressa del valor mínim exigit, o de la ràtio mínima exigida, 
respectivament.

2n Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica de l’empresari que s’han 
d’aplicar, en què se n’especifiquin un o diversos d’entre els següents:

•  Relació dels principals subministraments efectuats durant els últims cinc anys 
que siguin de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte del 
contracte, atenent a aquest efecte els dos primers dígits dels respectius codis CPV, 
en què se n’indiqui l’import, les dates i el destinatari públic o privat d’aquests. Els 
subministraments efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats 
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan 
el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, 
si manca aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari. En els plecs 
s’ha d’especificar l’import anual que l’empresari ha d’acreditar com a executat, l’any 
de superior execució del període indicat abans, en subministraments de naturalesa 
igual o similar que els del contracte. Els certificats de bona execució dels 
subministraments inclosos en la relació el destinatari dels quals va ser una entitat 
del sector públic els pot comunicar directament a l’òrgan de contractació l’entitat 
contractant del subministrament.

•  Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no en l’empresa, 
dels quals es disposi per a l’execució del contracte, especialment els encarregats 
del control de qualitat. Quan en els plecs s’inclogui aquest criteri, s’hi han de precisar 
els títols o acreditacions acadèmics o professionals exigits al personal tècnic de 
l’empresari, així com el nombre de tècnics i l’experiència professional mínima 
exigida a aquests tècnics, o les característiques i capacitats mínimes de les unitats 
tècniques exigides, segons que correspongui.

•  Descripció de  les  instal·lacions  tècniques, de  les mesures utilitzades per 
garantir la qualitat i dels mitjans d’estudi i investigació de l’empresa. Quan els plecs 
incloguin aquest criteri, s’hi han de precisar les funcionalitats i s’han de quantificar 
les capacitats mínimes exigides per a cadascun dels mitjans exigits pel criteri.

•  Control efectuat per l’entitat del sector públic contractant o, en el seu nom, per 
un organisme oficial competent de l’Estat en el qual l’empresari està establert, 
sempre que hi hagi acord d’aquest organisme, quan els productes a subministrar 
siguin complexos o quan, excepcionalment, hagin de respondre a un fi particular. 
Aquest control ha de versar sobre la capacitat de producció de l’empresari i, si és 
necessari, sobre els mitjans d’estudi i recerca de què disposa, així com sobre les 
mesures utilitzades per controlar la qualitat. Quan els plecs incloguin aquest criteri, 
s’hi ha de precisar la capacitat mínima de producció exigida a l’empresari en termes 
d’unitats físiques produïdes per unitat de temps en condicions normals de producció. 
Si també s’inclouen controls sobre els mitjans d’estudi i investigació o sobre les 
mesures utilitzades per controlar la qualitat els plecs han de precisar les funcionalitats 
i quantificar les capacitats mínimes exigides a uns i a altres.
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•  Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de 
qualitat, de competència reconeguda, que acreditin la conformitat de productes 
perfectament detallada mitjançant referències a determinades especificacions o 
normes. Quan els plecs incloguin aquest criteri, s’hi han de precisar les normes 
tècniques o especificacions tècniques oficials respecte de les quals s’ha d’acreditar 
la conformitat pels certificats exigits.

•  Aportació de mostres, descripcions i fotografies dels productes a subministrar, 
l’autenticitat dels quals es pugui certificar a petició de l’entitat contractant.»

Catorze. Es modifica la lletra b) de l’apartat 7 de l’article 67, que queda redactat de la 
manera següent:

«b) Criteris de selecció del contractista.

1r Grup o subgrup de classificació i categoria de classificació del contracte. 
Disposar de classificació en el subgrup corresponent al contracte, amb categoria 
igual o superior a la corresponent al seu import anual mitjà, constitueix una 
acreditació suficient de la solvència econòmica, financera i tècnica de l’empresari.

2n Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera de 
l’empresari que s’han d’aplicar, en què se n’especifiquin un o diversos d’entre els 
següents:

•  Xifra anual de negocis, o bé xifra anual de negocis en l’àmbit a què es refereixi 
el contracte, durant els tres últims anys, amb la indicació expressa del valor mínim 
exigit.

•  En  els  casos  en  què  resulti  apropiat,  justificant  de  l’existència  d’una 
assegurança d’indemnització per riscos professionals, amb la indicació expressa 
dels riscos coberts, del seu termini mínim de vigència o data de venciment i del valor 
mínim exigit.

•  Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al tancament de l’últim exercici 
econòmic per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals, 
amb la indicació expressa del valor mínim exigit o de la ràtio mínima exigida, 
respectivament.

3r Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional de 
l’empresari que s’han d’aplicar, en què se n’especifiquin un o diversos d’entre els 
següents:

•  Una  relació dels principals  serveis efectuats en els últims cinc anys que 
inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els serveis o treballs 
efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari 
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, si manca 
aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; si s’escau, aquests 
certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat 
competent. En els plecs s’ha d’especificar l’import anual que l’empresari ha de 
acreditar com a executat durant l’any de superior execució del període esmentat, en 
serveis de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte del contracte, 
i prendre com a criteri de correspondència entre els serveis executats per l’empresari 
i els que constitueixen l’objecte del contracte la pertinença al mateix subgrup de 
classificació, si el contracte està enquadrat en algun dels que estableix aquest 
reglament, i en cas contrari la igualtat entre els dos primers dígits dels respectius 
codis CPV. Els certificats de bona execució dels serveis inclosos en la relació el 
destinatari dels quals va ser una entitat del sector públic els pot comunicar 
directament a l’òrgan de contractació l’entitat contractant dels serveis.

•  Indicació del personal  tècnic o de  les unitats  tècniques,  integrades o no en 
l’empresa, participants en el contracte, especialment els encarregats del control de 
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qualitat. Quan en els plecs s’inclogui aquest criteri, s’hi han de precisar els títols o 
acreditacions acadèmics o professionals exigits al personal tècnic de l’empresari, 
així com el nombre de tècnics i l’experiència professional mínima exigida a aquests 
tècnics, o les característiques i capacitats mínimes de les unitats tècniques exigides, 
segons que correspongui.

•  Descripció de  les  instal·lacions  tècniques, de  les mesures utilitzades per 
l’empresari per garantir la qualitat i dels mitjans d’estudi i investigació de l’empresa. 
Quan en els plecs s’inclogui aquest criteri, s’hi han de precisar les funcionalitats i 
s’han de quantificar les capacitats mínimes exigides per a cadascun dels mitjans 
exigits.

•  Quan es tracti de serveis o treballs complexos o quan, excepcionalment, hagin 
de respondre a un fi especial, un control efectuat per l’òrgan de contractació o, en 
nom d’aquest, per un organisme oficial o homologat competent de l’Estat en què 
estigui establert l’empresari, sempre que hi hagi acord d’aquest organisme. El 
control ha de versar sobre la capacitat tècnica de l’empresari i, si és necessari, 
sobre els mitjans d’estudi i de recerca de què disposa i sobre les mesures de control 
de la qualitat. Quan en els plecs s’inclogui aquest criteri, s’hi ha de descriure de 
manera precisa en termes funcionals i s’ha de quantificar la capacitat mínima exigida 
a l’empresari en termes d’unitats o mesures apropiades a la naturalesa dels serveis 
contractats. Si també s’inclouen controls sobre els mitjans d’estudi i investigació o 
sobre les mesures utilitzades per controlar la qualitat, els plecs han de precisar les 
funcionalitats i quantificar les capacitats mínimes exigides a uns i a altres.

•  Les  titulacions acadèmiques  i  professionals de  l’empresari  i  del personal 
directiu de l’empresa i, en particular, del personal responsable de l’execució del 
contracte. En els plecs s’han d’especificar els títols o acreditacions acadèmics o 
professionals exigits, i els documents admesos per a la seva acreditació.

•  En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que 
l’empresari pot aplicar en executar el contracte, amb la indicació expressa de les 
normes tècniques o especificacions tècniques aplicables a l’execució i a la verificació 
objectiva de l’aplicació correcta de les mesures esmentades.

•  Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la importància del seu 
personal directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació 
justificativa corresponent. En els plecs s’han d’especificar els valors mínims exigits 
d’aquests.

•  Declaració que  indica  la maquinària, el material  i  l’equip tècnic del qual es 
disposa per a l’execució dels treballs, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació 
acreditativa pertinent. En els plecs s’han d’especificar la maquinària, el material i els 
equips que com a mínim han d’estar a disposició de l’empresari, així com les 
capacitats funcionals mínimes de cadascun d’ells.

•  Part o parts del contracte que l’empresari té el propòsit de subcontractar. En 
els plecs s’ha d’especificar el percentatge màxim de subcontractació admès, i, si 
s’escau, la part o parts del contracte que no puguin ser objecte de subcontractació 
a un tercer.»

Quinze. Se suprimeix l’apartat 6 de l’article 67 del Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques.

Setze. Es modifica l’annex II del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, que queda substituït pel que figura com a annex.

Disposició addicional primera. Actualització dels subgrups de classificació de contractes 
de serveis.

La relació de subgrups de classificació de serveis que estableix l’article 37, així com la 
correspondència entre els esmentats subgrups i els codis CPV dels contractes que estableix 
l’annex II, es poden actualitzar per ordre del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, 
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previ informe de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat, quan així ho 
aconsellin la conjuntura econòmica o les circumstàncies de la contractació pública.

Disposició addicional segona. Desconcentració de competències en els contractes de 
subministraments.

Sense perjudici de les competències que puguin tenir atribuïdes en virtut de la 
disposició addicional tercera del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, es desconcentren en els òrgans de 
contractació dels departaments ministerials i dels organismes autònoms i altres entitats 
públiques estatals les competències que defineix l’article 207 de l’esmentat text refós, per 
a l’adquisició i l’arrendament d’equips i sistemes per al tractament d’informació, els seus 
dispositius i programes i la cessió del dret d’ús a aquests últims sempre que el pressupost 
de licitació dels contractes esmentats sigui inferior a un milió d’euros, impost sobre el valor 
afegit exclòs.

Queden exceptuats els contractes de subministrament que afectin diversos 
departaments ministerials.

Disposició transitòria primera. Expedients iniciats i contractes adjudicats amb anterioritat 
a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Els expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret els regeix la normativa anterior. A aquests efectes s’entén que els expedients de 
contractació s’han iniciat si s’ha publicat la corresponent convocatòria del procediment 
d’adjudicació del contracte. En el cas de procediments negociats, per determinar el 
moment d’iniciació s’ha de tenir en compte la data d’aprovació dels plecs.

Disposició transitòria segona. Classificació exigible per als contractes d’obres.

Per als contractes d’obres el termini de presentació d’ofertes dels quals acabi abans 
del dia u de gener de 2020 les classificacions en els subgrups que inclou l’article 26 del 
Reglament tenen efecte, amb l’abast i els límits quantitatius determinats per a cada 
subgrup i categoria de classificació, tant si van ser atorgades en els termes que estableix 
aquest Reial decret com si ho van ser amb anterioritat a la seva entrada en vigor i en els 
termes que estableix el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, d’acord amb 
el quadre d’equivalències següent:

Categoria del 
contracte

Categoria 
Reial decret 
1098/2001

1 A o B
2 C
3 D
4 E
5 F
6 F

Disposició transitòria tercera. Classificacions dels contractes de serveis atorgades amb 
anterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret.

A partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret no és exigible la classificació per als 
contractes de serveis.

Per als contractes de serveis el termini de presentació d’ofertes dels quals acabi abans 
del dia u de gener de 2020 les classificacions en els subgrups que inclou l’article 37 del 
Reglament tenen efecte, amb l’abast i els límits quantitatius determinats per a cada 
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subgrup i categoria de classificació, tant si van ser atorgades en els termes que estableix 
aquest Reial decret com si ho van ser amb anterioritat a la seva entrada en vigor i en els 
termes que estableix el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, d’acord amb 
el quadre d’equivalències següent:

Categoria 
actual

Categoria Reial 
decret 

1098/2001

1 A
2 B
3 C
4 D
5 D

Fins al dia 1 de gener de 2016, les classificacions vigents a la data d’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret, atorgades d’acord amb el que estableix el Reial decret esmentat 
1098/2001, corresponents als subgrups de classificació existents amb anterioritat a 
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret i no inclosos a l’article 37 del Reglament, continuen 
tenint efecte d’acreditació de la solvència de l’empresari per als contractes en els plecs 
dels quals s’admeti com a criteri alternatiu de selecció la classificació en aquests subgrups. 
Les classificacions atorgades en aquests subgrups queden extingides a la data esmentada, 
i es practiquen d’ofici les modificacions corresponents als seus seients en els registres de 
licitadors i empreses classificades en què figurin inscrites.

Disposició transitòria quarta. Vigència de les classificacions atorgades abans de l’entrada 
en vigor del Reial decret.

Les classificacions atorgades amb data anterior a l’entrada en vigor del present Reial 
decret perden la seva vigència i eficàcia el dia u de gener de 2020, i es procedeix a la seva 
baixa d’ofici dels registres de licitadors i empreses classificades en què estiguin inscrites.

Fins a la data esmentada, la justificació del manteniment de la solvència econòmica 
i financera i de la solvència tècnica o professional de les empreses que van obtenir i 
mantenen en vigor la seva classificació de conformitat amb la normativa vigent abans 
de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret s’ha de continuar regint per aquesta 
normativa, als efectes del manteniment de la seva classificació en els mateixos termes 
en què es va atorgar.

Els procediments de revisió de la classificació que, a l’empara del que disposa l’apartat 3 
de l’article 70 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, s’iniciïn amb posterioritat 
a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret els regeixen les disposicions vigents en la data 
d’inici del procediment, excepte en els casos de procediments iniciats d’ofici en què es 
constati que l’interessat manté les condicions de solvència que van determinar l’obtenció 
de la seva classificació en els termes vigents en el moment de la seva obtenció, 
circumstància que dóna lloc a l’arxivament de l’expedient.

Disposició transitòria cinquena. Expedients de classificació i de revisió de classificació 
iniciats a sol·licitud de l’interessat després de la publicació del Reial decret.

Els preceptes d’aquest Reial decret relatius a la tramitació dels expedients de 
classificació o de revisió de classificació iniciats a sol·licitud de l’interessat són aplicables 
a la tramitació i resolució dels expedients iniciats amb data igual o posterior a la d’aprovació 
i publicació per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat dels formularis 
tipus de sol·licitud a què es refereix l’article 47 del Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, prèvia adaptació de les aplicacions 
informàtiques necessàries per a la seva instrumentació.
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Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior que contradiguin o 
s’oposin al que disposa aquest Reial decret.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Sense perjudici del que estableixen les seves disposicions transitòries, aquest Reial 
decret entra en vigor al cap de dos mesos de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 28 d’agost de 2015.

FELIPE R.

El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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ANNEX II

Correspondència entre subgrups de classificació i codis CPV dels contractes de 
serveis

Grup L

Subgrup L-1
CPV Denominació.
79500000-9 Serveis d’ajuda en les funcions d’oficina.
79521000-2 Serveis de fotocòpia.
79550000-4 Serveis de mecanografia, tractament de textos i autoedició.
79551000-1 Serveis de mecanografia.
79560000-7 Serveis d’arxiu.
79570000-0 Serveis de recopilació de llistes d’adreces i serveis d’enviament per correu.
79571000-7 Serveis d’enviament per correu.

Subgrup L-3
CPV Denominació.
79311210-2 Serveis d’enquesta telefònica.
72313000-2 Serveis de recollida de dades.
79320000-3 Serveis d’enquestes d’opinió pública.
79342310-9 Serveis d’enquesta a clients.

Subgrup L-5
CPV Denominació.
79950000-8 Serveis d’organització d’exposicions, fires i congressos.
79952000-2 Serveis d’esdeveniments.
79956000-0 Serveis d’organització de fires i exposicions.

Subgrup L-6
CPV Denominació.
98341120-2 Serveis de porteria.
98341130-5 Serveis de consergeria.

Grup M
Subgrup M-1
CPV Denominació.
90670000-4 Serveis de desinfecció i extermini en àrees urbanes o rurals.
90920000-2 Serveis d’higienització d’instal·lacions.
90921000-9 Serveis de desinfecció i extermini.
90922000-6 Serveis de control de plagues.
90923000-3 Serveis de desratització.
90924000-0 Serveis de fumigació.

Subgrup M-2
CPV Denominació.
79710000-4 Serveis de seguretat.
79713000-5 Serveis de guàrdies de seguretat.
79714000-2 Serveis de vigilància.
98341140-8 Serveis de vigilància d’immobles.

Subgrup M-4
CPV Denominació.
79520000-5 Serveis de reprografia.
79800000-2 Serveis d’impressió i serveis connexos.
79810000-5 Serveis d’impressió.
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79811000-2 Serveis d’impressió digital.
79812000-9 Serveis d’impressió de bitllets de banc.
79820000-8 Serveis relacionats amb la impressió.
79821000-5 Serveis d’acabat d’impressions.
79821100-6 Serveis de lectura de proves.
79822000-2 Serveis de composició.
79822100-3 Serveis d’estereotípia.
79822200-4 Serveis de fotogravat.
79822300-5 Serveis de tipografia.
79822400-6 Serveis de litografia.
79822500-7 Serveis de disseny gràfic.
79823000-9 Serveis d’impressió i lliurament.
79824000-6 Serveis d’impressió i distribució.
79971000-1 Serveis d’enquadernació i acabat de llibres.
79971100-2 Serveis d’acabat de llibres.
79971200-3 Serveis d’enquadernació de llibres.

Subgrup M-5
CPV Denominació.
79995000-5 Serveis de gestió de biblioteques.
79995100-6 Serveis d’arxivament.
79995200-7 Serveis de catalogació.
92510000-9 Serveis de biblioteques i arxius.
92511000-6 Serveis de biblioteques.
92512000-3 Serveis d’arxius.
92521000-9 Serveis de museus.
92521100-0 Serveis d’exposició en museus.

Subgrup M-6
CPV Denominació.
55100000-1 Serveis d’hostaleria.
55110000-4 Serveis d’allotjament hoteler.
55130000-0 Altres serveis hotelers.
55240000-4 Serveis de centres de vacances i llars de vacances.
55241000-1 Serveis de centres de vacances.
55242000-8 Serveis de llars de vacances.
55243000-5 Serveis de colònies de vacances per a nens.
55270000-3 Serveis prestats per establiments d’allotjament que ofereixen llit i esmorzar.
55321000-6 Serveis de preparació de menjars.
55322000-3 Serveis d’elaboració de menjars.
55330000-2 Serveis de cafeteria.
55510000-8 Serveis de cantina.
55523100-3 Serveis de menjars per a escoles.

Grup O
Subgrup O-1
45261200-6 Treballs de recobriment i pintura de cobertes.
45261210-9 Treballs de recobriment.
45261211-6 Col·locació de teules.
45261212-3 Empissarrat de teulades.
45261214-7 Revestiment de cobertes amb tela asfàltica.
45261220-2 Treballs de pintura i altres treballs de recobriment de cobertes.
45261221-9 Treballs de pintura de cobertes.
45261222-6 Recobriment de cobertes amb ciment.
45261300-7 Col·locació de minvell i canalons.
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45261310-0 Col·locació de minvell.
45261320-3 Col·locació de canalons.
45261400-8 Treballs de revestiment.
45261410-1 Treballs d’aïllament per a teulades.
45261420-4 Treballs d’impermeabilització.
45261900-3 Reparació i manteniment de teulades.
45261910-6 Reparació de teulades.
45261920-9 Manteniment de teulades.
45262213-7 Procediment de regates als paraments.
45262320-0 Treballs d’enrasament.
45262321-7 Treballs d’enrasament de terres.
45262330-3 Treballs de reparació de formigó.
45262500-6 Treballs de maçoneria i obra de paleta.
45262512-3 Treballs amb pedra tallada.
45262520-2 Treballs d’obra de paleta.
45262521-9 Obres de revestiment amb maons.
45262522-6 Treballs de maçoneria.
45262650-2 Treballs de revestiment de façanes.
90690000-0 Serveis de neteja de pintades.

Subgrup O-2
CPV Denominació.
50225000-8 Serveis de manteniment de vies fèrries.
50230000-6 Serveis de reparació, manteniment i serveis associats relacionats amb carreteres i 

altres equips.
90620000-9 Serveis de neteja i eliminació de neu.
90630000-2 Serveis de neteja i eliminació de gel.

Subgrup O-3
CPV Denominació.
50514100-2 Serveis de reparació i manteniment de cisternes.
50514200-3 Serveis de reparació i manteniment de dipòsits.
65110000-7 Distribució d’aigua.
65130000-3 Explotació del subministrament d’aigua.
90400000-1 Serveis de clavegueram.
90913000-0 Serveis de neteja de tancs i dipòsits.
90913100-1 Serveis de neteja de tancs.
90913200-2 Serveis de neteja de dipòsits.

Subgrup O-4
CPV Denominació.
65120000-0 Explotació d’una planta depuradora d’aigua.
90481000-2 Explotació d’una planta de tractament d’aigües residuals.

Subgrup O-6
CPV Denominació.
77211500-7 Serveis de manteniment d’arbres.
77230000-1 Serveis relacionats amb la silvicultura.
77231000-8 Serveis de gestió forestal.
77231100-9 Serveis de gestió de recursos forestals.
77231200-0 Serveis de control de plagues forestals.
77231300-1 Serveis d’administració forestal.
77231400-2 Serveis d’inventari forestal.
77231500-3 Serveis de seguiment o avaluació forestal.
77231600-4 Serveis de repoblació forestal.
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77231700-5 Serveis d’extensió forestal.
77231800-6 Serveis de gestió de vivers forestals.
77231900-7 Serveis de planificació forestal sectorial.
77310000-6 Serveis de plantació i manteniment de zones verdes.
77311000-3 Serveis de manteniment de jardins i parcs.
77312000-0 Serveis de desbrossament.
77312100-1 Serveis d’eliminació de maleses.
77313000-7 Serveis de manteniment de parcs.
77314000-4 Serveis de manteniment de terrenys.
77314100-5 Serveis de cobriment amb gespa.
77315000-1 Treballs de sembra.
77320000-9 Serveis de manteniment de camps esportius.
77340000-5 Poda d’arbres i bardisses.
77341000-2 Poda d’arbres.
77342000-9 Poda de bardisses.
92531000-2 Serveis de jardins botànics.

Grup P
Subgrup P-1
CPV Denominació.
50232000-0 Serveis de manteniment d’instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors.
50232100-1 Serveis de manteniment d’enllumenat públic de carrers.
50232110-4 Posada a punt d’instal·lacions d’il·luminació pública.
50232200-2 Serveis de manteniment de senyals de trànsit.
50411300-2 Serveis de reparació i manteniment de comptadors d’electricitat.
50411500-4 Serveis de reparació i manteniment d’equips industrials de cronomesurament.
50532000-3 Serveis de reparació i manteniment de maquinària elèctrica, aparells i equip 

associat.
50532100-4 Serveis de reparació i manteniment de motors elèctrics.
50532200-5 Serveis de reparació i manteniment de transformadors.
50532300-6 Serveis de reparació i manteniment de generadors.
50532400-7 Serveis de reparació i manteniment d’equips de distribució elèctrica.
50711000-2 Serveis de reparació i manteniment d’equips elèctrics d’edificis.

Subgrup P-2
CPV Denominació.
50411100-0 Serveis de reparació i manteniment de comptadors d’aigua.
50411200-1 Serveis de reparació i manteniment de comptadors de gas.
50510000-3 Serveis de reparació i manteniment de bombes, vàlvules, aixetes i contenidors de 

metall.
50511000-0 Serveis de reparació i manteniment de bombes.
50511100-1 Serveis de reparació i manteniment de bombes per a líquids.
50511200-2 Serveis de reparació i manteniment de bombes de gas.
50512000-7 Serveis de reparació i manteniment de vàlvules.
50513000-4 Serveis de reparació i manteniment d’aixetes.
50514000-1 Serveis de reparació i manteniment de contenidors metàl·lics.
50514100-2 Serveis de reparació i manteniment de cisternes.
50514200-3 Serveis de reparació i manteniment de dipòsits.
50514300-4 Serveis de reparació del revestiment dels tubs d’encamisada.

Subgrup P-3
CPV Denominació.
50720000-8 Serveis de reparació i manteniment de calefacció central.
50721000-5 Posada a punt d’instal·lacions de calefacció.
50730000-1 Serveis de reparació i manteniment de grups refrigeradors.
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Subgrup P-5
CPV Denominació.
50413100-4 Serveis de reparació i manteniment d’equips detectors de gas.
50413200-5 Serveis de reparació i manteniment d’instal·lacions contra incendis.

Subgrup P-7
CPV Denominació.
50740000-4 Serveis de reparació i manteniment d’escales mecàniques.
50750000-7 Serveis de manteniment d’ascensors.

Grup Q
Subgrup Q-1
CPV Denominació.
50531000-6 Serveis de reparació i manteniment de maquinària no elèctrica.
50531100-7 Serveis de reparació i manteniment de calderes.
50531200-8 Serveis de manteniment d’aparells de gas.
50531300-9 Serveis de reparació i manteniment de compressors.
50531400-0 Serveis de reparació i manteniment de grues.
50531500-1 Serveis de reparació i manteniment de grues derrick.

Subgrup Q-2
CPV Denominació.
50100000-6 Serveis de reparació, manteniment i serveis associats de vehicles i equip connex.
50110000-9 Serveis de reparació i manteniment de vehicles de motor i equip associat.
50111000-6 Serveis d’administració, reparació i manteniment de parc de vehicles.
50111100-7 Serveis de gestió de parc de vehicles.
50111110-0 Serveis de suport de parc de vehicles.
50112000-3 Serveis de reparació i manteniment d’automòbils.
50112100-4 Serveis de reparació d’automòbils.
50112110-7 Serveis de reparació de carrosseries de vehicles.
50112111-4 Serveis de xapisteria.
50112120-0 Serveis de reemplaçament de parabrisa.
50112200-5 Serveis de manteniment d’automòbils.
50112300-6 Serveis de rentat d’automòbils i similars.
50113000-0 Serveis de reparació i manteniment d’autobusos.
50113100-1 Serveis de reparació d’autobusos.
50113200-2 Serveis de manteniment d’autobusos.
50114000-7 Serveis de reparació i manteniment de camions.
50114100-8 Serveis de reparació de camions.
50114200-9 Serveis de manteniment de camions.
50115000-4 Serveis de reparació i manteniment de motocicletes.
50115100-5 Serveis de reparació de motocicletes.
50115200-6 Serveis de manteniment de motocicletes.
50116000-1 Serveis de manteniment i reparació relacionats amb parts específiques de vehicles.
50116100-2 Serveis de reparació de sistemes elèctrics.
50116200-3 Serveis de reparació i manteniment de frens i parts de frens de vehicles.
50116300-4 Serveis de reparació i manteniment de caixes de canvi de vehicles.
50116400-5 Serveis de reparació i manteniment de transmissions de vehicles.
50116500-6 Serveis de reparació de pneumàtics, inclosos l’ajust i l’equilibratge de rodes.
50116510-9 Serveis de recautxutatge de pneumàtics.
50116600-7 Serveis de reparació i manteniment de motors d’engegada.
50117000-8 Serveis de transformació i recondicionament de vehicles.
50117100-9 Serveis de transformació de vehicles.
50117200-0 Serveis de transformació d’ambulàncies.
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50117300-1 Serveis de recondicionament de vehicles.
50118100-6 Serveis de reparació d’avaries i recuperació d’automòbils.
50118200-7 Serveis de reparació d’avaries i recuperació de vehicles comercials.
50118300-8 Serveis de reparació d’avaries i recuperació d’autobusos.
50118400-9 Serveis de reparació d’avaries i recuperació de vehicles de motor.
50118500-0 Serveis de reparació d’avaries i recuperació de motocicletes.
50210000-0 Serveis de reparació i manteniment i serveis associats relacionats amb aeronaus i 

altres equips.
50211000-7 Serveis de reparació i manteniment d’aeronaus.
50211100-8 Serveis de manteniment d’aeronaus.
50211200-9 Serveis de reparació d’aeronaus.
50211210-2 Serveis de reparació i manteniment de motors d’aviació.
50211211-9 Serveis de manteniment de motors d’aviació.
50211212-6 Serveis de reparació de motors d’aviació.
50211300-0 Serveis de recondicionament d’aeronaus.
50211310-3 Serveis de recondicionament de motors d’aviació.
50212000-4 Serveis de reparació i manteniment d’helicòpters.
50221000-0 Serveis de reparació i manteniment de locomotores.
50221100-1 Serveis de reparació i manteniment de caixes de canvi de locomotores.
50221200-2 Serveis de reparació i manteniment de sistemes de transmissió de locomotores.
50221300-3 Serveis de reparació i manteniment d’eixos de locomotores.
50221400-4 Serveis de reparació i manteniment de frens i parts de frens de locomotores.
50222000-7 Serveis de reparació i manteniment de material mòbil.
50222100-8 Serveis de reparació i manteniment d’amortidors.
50223000-4 Serveis de recondicionament de locomotores.
50224000-1 Serveis de recondicionament de material mòbil.
50224100-2 Serveis de recondicionament de seients de material mòbil.
50224200-3 Serveis de recondicionament de cotxes de passatgers.
50241000-6 Serveis de reparació i manteniment de vaixells.
50241100-7 Serveis de reparació de vaixells.
50241200-8 Serveis de reparació de transbordadors.
50242000-3 Serveis de transformació de bucs.
50244000-7 Serveis de recondicionament de bucs o vaixells.
50245000-4 Serveis de modernització de vaixells.

Grup R
Subgrup R-1
CPV Denominació.
60120000-5 Serveis de taxi.
60130000-8 Serveis especials de transport de passatgers per carretera.
60140000-1 Transport no regular de passatgers.

Subgrup R-2
CPV Denominació.
85143000-3 Serveis d’ambulància.

Subgrup R-5
CPV Denominació.
90511000-2 Serveis de recollida de deixalles.
90511100-3 Serveis de recollida de deixalles sòlides urbanes.
90511200-4 Serveis de recollida de deixalles domèstiques.
90511300-5 Serveis de recollida d’escombraries.
90511400-6 Serveis de recollida de paper.
90512000-9 Serveis de transport de deixalles.
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Subgrup R-6
CPV Denominació.
60441000-1 Serveis de polvorització aèria.
60442000-8 Serveis d’extinció aèria d’incendis forestals.
60443000-5 Serveis de rescat aeri.

Subgrup R-9
CPV Denominació.
60160000-7 Transport de correspondència per carretera.
60220000-6 Transport de correspondència per ferrocarril.
64100000-7 Serveis postals i de correu ràpid.
64110000-0 Serveis postals.
64111000-7 Serveis postals relacionats amb diaris i revistes.
64112000-4 Serveis postals relacionats amb cartes.
64113000-1 Serveis postals relacionats amb paquets.
64114000-8 Serveis de finestreta de correus.
64115000-5 Lloguer d’apartats de correus.
64116000-2 Serveis de llista de correus.
64120000-3 Serveis de correu ràpid.
64121000-0 Serveis multimodals de correu.
64121100-1 Serveis de distribució postal.
64121200-2 Serveis de distribució de paquets.
64122000-7 Serveis de correu intern.

Grup T
Subgrup T-1
CPV Denominació.
79341000-6 Serveis de publicitat.
79341100-7 Serveis de consultoria en publicitat.
79341200-8 Serveis de gestió publicitària.
79341400-0 Serveis de campanyes de publicitat.
79341500-1 Serveis de publicitat aèria.

Subgrup T-5
CPV Denominació.
79530000-8 Serveis de traducció.
79540000-1 Serveis d’interpretació.

Grup U
Subgrup U-1
CPV Denominació.
90610000-6 Serveis de neteja i escombrada de carrers.
90611000-3 Serveis de neteja de carrers.
90612000-0 Serveis d’escombrada de carrers.
90640000-5 Serveis de neteja i buidat d’embornals.
90641000-2 Serveis de neteja d’embornals.
90642000-9 Serveis de buidat d’embornals.
90680000-7 Serveis de neteja de platges.
90911000-6 Serveis de neteja d’habitatges, edificis i finestres.
90911100-7 Serveis de neteja d’habitatges.
90911200-8 Serveis de neteja d’edificis.
90911300-9 Serveis de neteja de finestres.
90914000-7 Serveis de neteja d’aparcaments.
90919200-4 Serveis de neteja d’oficines.
90919300-5 Serveis de neteja d’escoles.
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Subgrup U-4
CPV Denominació.
63500000-4 Serveis d’agència de viatges, operadors turístics i assistència al turista.
63510000-7 Serveis d’agències de viatges i serveis similars.
63511000-4 Organització de viatges combinats.
63512000-1 Serveis de venda de bitllets i de viatges combinats.
63515000-2 Serveis de viatges.
63516000-9 Serveis de gestió de viatges.

Subgrup U-8
CPV Denominació.
79510000-2 Serveis de contestació de trucades telefòniques.
79511000-9 Serveis d’operador telefònic.
79512000-6 Centre de trucades.

Grup V
Subgrup V-3
CPV Denominació.
50312000-5 Manteniment i reparació d’equip informàtic.
50312100-6 Manteniment i reparació d’ordinadors «mainframe».
50312110-9 Manteniment d’ordinadors «mainframe».
50312120-2 Reparació d’ordinadors «mainframe».
50312200-7 Manteniment i reparació de miniordinadors.
50312210-0 Manteniment de miniordinadors.
50312220-3 Reparació de miniordinadors.
50312300-8 Manteniment i reparació d’equips de xarxes de dades.
50312310-1 Manteniment d’equips de xarxes de dades.
50312320-4 Reparació d’equips de xarxes de dades.
50312400-9 Manteniment i reparació de microordinadors.
50312410-2 Manteniment de microordinadors.
50312420-5 Reparació de microordinadors.
50312600-1 Manteniment i reparació d’equip de tecnologia de la informació.
50312610-4 Manteniment d’equip de tecnologia de la informació.
50312620-7 Reparació d’equip de tecnologia de la informació.
50314000-9 Serveis de reparació i manteniment de màquines de fax.
50315000-6 Serveis de reparació i manteniment de contestadors telefònics.
50320000-4 Serveis de reparació i manteniment d’ordinadors personals.
50321000-1 Serveis de reparació d’ordinadors personals.
50322000-8 Serveis de manteniment d’ordinadors personals.
50323000-5 Manteniment i reparació de perifèrics informàtics.
50323100-6 Manteniment de perifèrics informàtics.
50323200-7 Reparació de perifèrics informàtics.
50324100-3 Serveis de manteniment de sistemes.
50324200-4 Serveis de manteniment preventiu.
50330000-7 Serveis de manteniment d’equip de telecomunicació.
50331000-4 Serveis de reparació i manteniment de línies de telecomunicació.
50332000-1 Serveis de manteniment d’infraestructura de telecomunicacions.
50333000-8 Serveis de manteniment d’equip de radiocomunicacions.
50333100-9 Serveis de reparació i manteniment de radiotransmissors.
50333200-0 Reparació i manteniment d’aparells de radiotelefonia.
50334000-5 Serveis de reparació i manteniment d’equips de telefonia per fil i telegrafia per fil.
50334100-6 Serveis de reparació i manteniment d’equips de telefonia per fil.
50334110-9 Serveis de manteniment de xarxes telefòniques.
50334120-2 Serveis d’actualització d’equips de commutació telefònica.
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50334130-5 Serveis de reparació i manteniment d’aparells de commutació telefònica.
50334140-8 Serveis de reparació i manteniment d’aparells telefònics.
50334200-7 Serveis de reparació i manteniment d’equips de telegrafia per fil.
50334300-8 Serveis de reparació i manteniment d’equips de tèlex per fil.
50334400-9 Serveis de manteniment de sistemes de comunicacions.

Subgrup V-4
CPV Denominació.
64200000-8 Serveis de telecomunicacions.
64210000-1 Serveis telefònics i de transmissió de dades.
64211000-8 Serveis de telèfons públics.
64211100-9 Serveis de telefonia local.
64211200-0 Serveis de telefonia de llarga distància.
64212000-5 Serveis de telefonia mòbil.
64212100-6 Serveis del servei de missatges curts (SMS).
64212200-7 Serveis del servei de missatgeria multimèdia (EMS).
64212300-8 Serveis del servei de missatges multimèdia (MMS).
64212400-9 Serveis del protocol d’accés sense fil (WAP).
64212500-0 Serveis del servei general de ràdio per paquets (GPRS).
64212600-1 Serveis de dades ampliades per a l’evolució de GSM (EDGE).
64212700-2 Serveis del sistema universal de telefonia mòbil (UMTS).
64212800-3 Serveis de proveïdor de telefonia de pagament.
64213000-2 Serveis de xarxes telefòniques comercials compartides.
64214000-9 Serveis de xarxes telefòniques comercials especialitzades.
64214100-0 Serveis de lloguer de circuits per satèl·lit.
64214400-3 Lloguer de línies terrestres de comunicació.
64215000-6 Serveis telefònics «IP».
64216000-3 Serveis de missatgeria i d’informació electròniques.
64216100-4 Serveis de missatgeria electrònica.
64216110-7 Serveis d’intercanvi electrònic de dades.
64216120-0 Serveis de correu electrònic.
64216130-3 Serveis de tèlex.
64216140-6 Serveis de telegrafia.
72318000-7 Serveis de transmissió de dades.
72400000-4 Serveis d’Internet.
72410000-7 Serveis de proveïdor.
72411000-4 Proveïdor de serveis d’Internet (PSI).
72412000-1 Proveïdor de serveis de correu electrònic.

Subgrup V-5
CPV Denominació.
72315200-8 Serveis de gestió de xarxes de dades.
72415000-2 Serveis d’allotjament d’operació de llocs web www.
72514000-1 Serveis de gestió d’instal·lacions informàtiques.
72514100-2 Serveis d’explotació d’instal·lacions que comporten el maneig d’ordinadors.
72514200-3 Serveis de gestió d’instal·lacions per al desenvolupament de sistemes informàtics.
72514300-4 Serveis de gestió d’instal·lacions per al manteniment de sistemes informàtics.
72910000-2 Serveis de còpia de seguretat.
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