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Secc. I. Pàg. 30

3. Els contractes que subscriguin altres ens, organismes i entitats del sector públic,
quan siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació d’acord amb
l’article 40.1, s’han de formalitzar en els terminis que estableix l’article 156.3.
CAPÍTOL IV
Remissió d’informació als efectes estadístics i de fiscalització
Article 29.

Remissió de contractes al Tribunal de Comptes.

1. Dins els tres mesos següents a la formalització del contracte, per a l’exercici de la
funció fiscalitzadora, s’ha de remetre al Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització
de la comunitat autònoma una còpia certificada del document en què s’hagi formalitzat
aquell, acompanyada d’un extracte de l’expedient del qual es derivi, sempre que la
quantia del contracte excedeixi els 600.000 euros, si es tracta d’obres, concessions
d’obres públiques, gestió de serveis públics i contractes de col·laboració entre el sector
públic i el sector privat; 450.000 euros, si es tracta de subministraments, i 150.000 euros,
en els de serveis i en els contractes administratius especials.
2. Igualment s’han de comunicar al Tribunal de Comptes o òrgan extern de
fiscalització de la comunitat autònoma les modificacions, pròrrogues o variacions de
terminis, les variacions de preu i l’import final, la nul·litat i l’extinció normal o anormal dels
contractes indicats.
3. El que disposen els dos apartats anteriors s’entén sense perjudici de les facultats
del Tribunal de Comptes o, si s’escau, dels òrgans corresponents de fiscalització externs
de les comunitats autònomes per reclamar totes les dades, documents i antecedents que
considerin pertinents amb relació als contractes de qualsevol naturalesa i quantia.
4. Les comunicacions a què es refereix aquest article les ha de fer l’òrgan de
contractació en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat i dels ens, organismes i
entitats del sector públic que en depenen.
Article 30.

Dades estadístiques.

En el mateix termini que assenyala l’article anterior l’òrgan de contractació ha de
remetre a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat la informació sobre
els contractes que es determini reglamentàriament, als efectes del compliment de la
normativa internacional. Així mateix s’ha d’informar la mateixa Junta dels casos de
modificació, pròrroga o variació del termini, les variacions de preu i l’import final dels
contractes, la nul·litat i l’extinció normal o anormal d’aquests.
Les comunitats autònomes que disposin de registres de contractes poden donar
compliment a aquestes previsions a través de la comunicació entre registres.
CAPÍTOL V
Règim d’invalidesa
Secció 1a
Article 31.

Règim general

Supòsits d’invalidesa.

A més dels casos en què la invalidesa derivi de la il·legalitat de les seves clàusules,
els contractes de les administracions públiques i els contractes subjectes a regulació
harmonitzada, inclosos els contractes subvencionats a què es refereix l’article 17, són
invàlids quan ho sigui algun dels seus actes preparatoris o el d’adjudicació, perquè hi
concorre alguna de les causes de dret administratiu o de dret civil a què es refereixen els
articles següents.

