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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
PARLAMENT DE CATALUNYA
SINDICATURA DE COMPTES
RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2016, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Ple de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, de 9 de febrer de 2016, sobre el contingut de l'extracte dels expedients de
contractació i els procediments per complir el que disposa l'article 29 del Reial decret legislatiu 3/2011, de
4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, davant la
Sindicatura de Comptes de Catalunya per part dels ens sotmesos a fiscalització.
En compliment del que disposa el punt setè de l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya del 9
de febrer del 2016, sobre la publicació dels acords i els seus antecedents en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya,
En ús de les atribucions que em confereix l'article 29.1.d de la Llei 18/2010, del 7 de juny,

RESOLC:

Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya del 9 de febrer del 2016, annex a la present Resolució, sobre el contingut de l'extracte dels
expedients de contractació i els procediments per complir el que disposa l'article 29 del Reial decret legislatiu
3/2011, del 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, davant la
Sindicatura de Comptes de Catalunya per part dels ens sotmesos a fiscalització.

Barcelona, 19 de febrer de 2016

Jaume Amat i Reyero
Síndic major

ACORD
del 9 de febrer del 2016 del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, pel qual s'aprova establir el
contingut de l'extracte dels expedients de contractació i els procediments per complir el que disposa l'article 29
del Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes
del sector públic, davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya per part dels ens sotmesos a fiscalització.

Antecedents
Els ens sotmesos a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que estableix l'article 29 del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14
de novembre, li han de trametre determinada documentació relativa als tipus de contractes i als imports que
fixa l'article esmentat. En concret, i dins el termini dels tres mesos següents a la formalització de cada
contracte, aquests ens han de trametre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en què
s'hagi formalitzat i adjuntar-hi un extracte de l'expedient del qual es derivi.
El Ple de la Sindicatura, mitjançant un acord del 13 de març del 2012, va establir el contingut actual de

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/5

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7064 - 23.2.2016
CVE-DOGC-A-16050029-2016

l'extracte de l'expedient de contractació.
L'article 333 del TRLCSP, disposa, amb caràcter general, l'obligació dels òrgans de contractació de totes les
administracions públiques i de la resta d'entitats incloses en el seu àmbit d'aplicació, de comunicar al Registre
de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les dades bàsiques dels contractes adjudicats, com
també, si s'escau, les seves modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o de preu, l'import final i
l'extinció.
Aquest mateix precepte preveu que, en els casos d'administracions públiques que disposin de registres de
contractes anàlegs en el seu àmbit de competències, la comunicació de dades es pot substituir per
comunicacions entre els registres de contractes respectius.
A l'Administració de la Generalitat es va crear el Registre públic de contractes (RPC) mitjançant el Decret
214/1986, del 26 de juny, sobre reestructuració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, i la
regulació vigent es troba recollida en l'article 3 del Decret 376/1996, del 2 de desembre, de reestructuració de
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.
L'àmbit d'aplicació inicial de l'esmentada normativa era, únicament, l'Administració de la Generalitat i el seu
sector públic.
La disposició addicional vuitena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (LTAIBG), estableix l'obligació de les administracions locals catalanes de comunicar al RPC
els contractes formalitzats. La disposició addicional segona de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures
fiscals, financeres i administratives, preveu que les entitats de l'Administració local i els ens, organismes o
entitats del seu sector públic (en endavant, entitats locals) han de comunicar al RPC, perquè hi siguin inscrites,
les dades bàsiques dels contractes que adjudiquin i que estiguin subjectes a la legislació de contractes del
sector públic, i també, si s'escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus,
l'import final i l'extinció.
Actualment, l'àmbit d'aplicació i el funcionament del RPC es regulen per l'Ordre ECO/47/2013, del 15 de març,
per la qual es regula el funcionament i s'aprova l'aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat
amb les modificacions introduïdes per l'Ordre ECO/294/2015, del 18 de setembre, de modificació de l'Ordre
ECO/47/2013.
D'acord amb aquesta regulació, i per complir el que disposen els articles 30 i 333 del TRLCSP i les disposicions
de la LTAIBG i de la Llei de mesures esmentada, d'una banda, l'Administració de la Generalitat de Catalunya i
el seu sector públic, incloses les universitats catalanes, i, d'altra banda, les entitats de l'Administració local
catalana i els ens, organismes o entitats del seu sector públic, tenen l'obligació de comunicar al RPC les dades
bàsiques de tots els contractes que adjudiquin subjectes al Text refós esmentat, i també, si s'escau, les seves
modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o de preus, l'import final i l'extinció. Així mateix, totes
aquestes entitats han de comunicar les dades i documents que estableix l'article 29 del TRLCSP.
El contingut de l'extracte aprovat pel Ple de la Sindicatura per complir el que disposa l'article 29 del TRLCSP és
compatible amb els camps que conté el RPC per complir el que disposen els articles 30 i 333 del TRLCSP i les
disposicions addicionals de la LTAIBG i de la Llei de mesures.
La Sindicatura va subscriure un conveni de col·laboració amb el Departament d'Economia i Finances el 18 de
febrer del 2010 per vehicular mitjançant el RPC la tramesa dels contractes de l'Administració de la Generalitat i
el seu sector públic a què fa referència l'article 29 del TRLCSP. Amb els acords del Ple del 8 de juny del 2010 i
del 13 i 27 de març del 2012 es va decidir donar per complerta la tramesa d'informació que disposa l'article 29
del TRLCSP amb la remissió de la informació al RPC.
Des del mes d'abril del 2012 la Sindicatura té habilitat un procediment en el seu registre telemàtic anomenat
“Comunicació dels contractes article 29 TRLCSP àmbit local”, per a la tramesa de la documentació establerta
en l'article 29 del TRLCSP per part dels ens del sector públic local de Catalunya.
El 18 de desembre del 2015, i després de l'entrada en vigor de l'Ordre ECO/294/2015, la Sindicatura i el
Departament d'Economia i Coneixement han signat una addenda al conveni del 18 de febrer del 2010 que
incorpora la tramesa a la Sindicatura de la informació relativa al compliment de l'article 29 del TRLCSP per part
de les entitats de l'Administració local catalana i dels ens, organismes o entitats del seu sector públic.
La proposta que es formula al Ple té per objecte unificar en una única data d'aprovació els acords del Ple
vigents sobre el contingut de l'extracte dels expedients de contractació i els procediments per complir el que
disposa l'article 29 del TRLCSP davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya, amb nous acords derivats de
l'aprovació de la LTAIBG i l'addenda del conveni del 18 de febrer del 2010, signada el 18 de desembre del 2015
amb el Departament d'Economia i Coneixement.
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El Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, a proposta del síndic major, acorda el següent:

Primer. Les dades que configuren l'extracte de l'expedient a què es refereix l'article 29 del TRLCSP, als efectes
de la funció fiscalitzadora que duu a terme la Sindicatura de Comptes, són les següents:

1. Capçalera
1.1. Tipus de comunicació (contracte formalitzat, modificació, pròrroga / variació del termini, extinció)
1.2. Codi de l'entitat contractant
1.3. Nom de l'entitat contractant

2. En cas de ser un contracte formalitzat (segons el tipus indicat en el camp tipus de comunicació)
2.1. Codi de l'expedient de contractació (codi intern del contracte en l'ens contractant. Només cal que sigui
identificatiu per a l'ens)
2.2. Tipus de contracte (serveis, contractes administratius especials, subministraments, obres, concessió d'obra
pública, gestió de serveis públics, col·laboració publicoprivada)
2.3. Any d'inici d'execució
2.4. Any de final d'execució (indicar l'any d'inici en cas que no sigui pluriennal)
2.5. Nombre de lots (no en té, 2, 3...)
2.6. Tramitació de l'expedient (ordinària, urgent, d'emergència, anticipada ordinària, anticipada urgent)
2.7. Descripció de l'objecte del contracte
2.8. Procediment d'adjudicació (obert, restringit, negociat, procediment derivat d'acord marc, diàleg
competitiu, sistema dinàmic, contracte menor, adjudicació directa segons instruccions internes)
2.9. Pressupost de licitació
2.10. En cas que el contracte principal no tingui lots (segons el nombre de lots indicat anteriorment)
2.10.1. Import d'adjudicació
2.10.2. Data d'adjudicació
2.10.3. NIF de l'empresa adjudicatària
2.10.4. Nom de l'empresa adjudicatària
2.11. Per a cada lot en cas d'indicar-ne dos o més (segons el nombre de lots indicat anteriorment)
2.11.1. Codi del lot (codi intern del lot dins del contracte. Pot ser 1, 2, 3…)
2.11.2. Import de licitació
2.11.3. Import d'adjudicació
2.11.4. Data d'adjudicació
2.11.5. Descripció de l'objecte del lot
2.11.6. NIF de l'empresa adjudicatària
2.11.7. Nom de l'empresa adjudicatària

3. En cas de ser una modificació (segons el tipus indicat en el camp tipus de comunicació)
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3.1. Codi de l'expedient de contractació (codi intern del contracte en l'ens contractant. Només cal que sigui
identificatiu per a l'ens)
3.2. Codi de la modificació
3.3. Tipus
3.4. Import
3.5. Data d'aprovació

4. En cas de ser una pròrroga / variació de termini (segons el tipus indicat en el camp tipus de comunicació)
4.1. Codi de l'expedient de contractació (codi intern del contracte en l'ens contractant. Només cal que sigui
identificatiu per a l'ens)
4.2. Codi de la pròrroga
4.3. Data inicial
4.4. Data final
4.5. Import

5. En cas de ser una extinció (segons el tipus indicat en el camp tipus de comunicació)
5.1. Codi de l'expedient de contractació (codi intern del contracte en l'ens contractant. Només cal que sigui
identificatiu per a l'ens)
5.2. Tipus (text lliure on s'indica el tipus d'extinció)
5.3. Causa d'extinció (en extincions per resolució, cal indicar la causa)
5.4. Data de l'extinció

6. Documents contractuals
6.1. S'ha d'adjuntar exclusivament un pdf del document de formalització contractual / modificació / pròrroga /
variació de termini / extinció, sense annexos ni documents complementaris

Segon.- L'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, incloses les universitats, i també les entitats de
l'Administració local catalana i els ens, organismes o entitats del seu sector públic, han de vehicular la remissió
d'informació a la Sindicatura de Comptes de Catalunya relativa als contractes, establerta en l'article 29 del
TRLCSP, mitjançant l'enviament al Registre públic de contractes de les dades que configuren l'extracte de
l'expedient, establertes en l'apartat anterior, d'acord amb el que disposa l'article 3 de l'Ordre ECO/294/2015,
del 18 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre ECO/47/2013, del 15 de març, que regula el funcionament i
aprova l'aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.

Tercer.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya considerarà complert i conforme a llei el procediment
d'intercanvi d'informació a partir de les dades recollides en el Registre públic de contractes de la Generalitat de
Catalunya i trameses a la Sindicatura mitjançant el seu Registre telemàtic.

Quart.- El procediment telemàtic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya anomenat “Comunicació dels
contractes article 29 TRLCSP àmbit local” habilitat en el Registre telemàtic d'aquesta institució quedarà
inhabilitat el dia 1 de març del 2016.

Cinquè.- A partir de l'1 de març de 2016 els ens del sector públic local que hagin de de comunicar les
modificacions, les pròrrogues / variacions de termini i l'extinció en relació amb contractes formalitzats que no
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hagin estat comunicats prèviament al Registre públic de contractes hauran d'entrar les dades d'aquests abans
d'entrar qualsevol de les incidències esmentades.

Sisè.- Deixar sense efecte els acords del Ple del 19 de gener i del 8 de juny del 2010 i del 13 i 27 de març del
2012.

Setè.- Publicar aquests acords i els antecedents exposats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(16.050.029)
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