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MEMÒRIA SOBRE LA NECESSITAT I OPORTUNITAT DEL PROJECTE D'ORDE /2018, DE , DE LA
CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC, PER LA QUE ES DICTEN NORMES DE
FUNCIONAMENT DEL REGISTRE OFICIAL DE CONTRACTES DE LA GENERALITAT

El Decret 35/2018, de 23 de març, del Consell, pel qual es regula la Junta Superior de
Contractació Administrativa, el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, la central de
Compres de la Generalitat i s'adopten mesures respecte de la contractació centralitzada,
establix el Objecte i àmbit d'aplicació del Registre Oficial de Contractes, així com els òrgans i
unitats competents per a la comunicació i inscripció de les dades dels contractes adjudicats o
formalitzats pels òrgans de contractació de l'Administració de la Generalitat i el seu sector
públic instrumental, les dades del qual han de comunicar-se i inscriure's en el Registre sempre
que es troben compresos dins de l'àmbit d'aplicació de la legislació de contractes del sector
públic i de conformitat amb el que disposa esta i en les normes que es dicten en desplegament
del propi decret. Quant a estes últimes, l'article 14 del Decret disposa que per orde de la
conselleria competent en matèria d'hisenda s'establirà el règim de funcionament del Registre
Oficial de Contractes de la Generalitat.
Per la seua banda, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, establix en l'article 346.3
l'obligació de comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques dels
contractes adjudicats pels poders adjudicadors el preu de les quals siga igual o superior a cinc
mil euros, IVA inclòs, sense cap distinció en funció del tipus contractual. A més, en el cas dels
contractes de preu inferior a cinc mil euros que no es troben exclosos de l'àmbit d'aplicació de
la Llei, i que no es paguen pel sistema de caixa fixa o semblant, la llei establix també l'obligació
de comunicar al Registre les dades relatives l'òrgan de contractació, l'objecte, l'adjudicatari i
l'import del contracte, així com el codi d'identificació. Així mateix, en l'article 346.6 es preveu
la comunicació de les dades dels uns i els altres contractes entre els Registres de Contractes
d'altres Administracions i el Registre de Contractes del Sector Públic, dependent del Ministeri
d'Hisenda i Funció Pública, motiu pel qual han de determinar-se els criteris de registre entre
tots ells d'acord amb el que establix la Llei a fi d'assegurar la viabilitat de la dita comunicació.
Quant a altres normes de caràcter bàsic, a més del que disposa la Llei 9/2017, seguix vigent per
als contractes d'import igual o superior a cinc mil euros el que establix el Reial Decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007 de Contractes del
Sector Públic, en l'article del qual 31 s'establixen les dades bàsiques dels contractes que han de
comunicar-se al Registre de Contractes del Sector Públic, constituint aixina el contingut mínim
que en el cas d'estos contractes s'ha de registrar per totes les Administracions que disposen
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dels seus propis registres, obligació que ha vingut sent atesa pel Registre Oficial de Contractes
de la Generalitat des del seu establiment.
Finalment, ha de tindre's en compte també la preceptiva contribució del Registre Oficial de
Contractes que establix el Decret 35/2018 del Consell, de 23 de març, en el compliment de les
obligacions de transparència i de sotmetiment al control de la Sindicatura de Comptes que
recauen sobre els òrgans de contractació de la Generalitat.
En conseqüència, donat el caràcter bàsic de les esmentades normes estatals, a fi de facilitar el
seu compliment i el del que disposa el Decret 35/2018, de 23 de març,del Consell, procedix
dictar les normes necessàries per a regular el funcionament detallat del Registre Oficial de
Contractes de la Generalitat i, en conseqüència, establir la forma, terminis i contingut mínim
de la comunicació de dades segons l'import i tipus de contracte, així com determinar la resta
d'aspectes de la gestió del Registre pels òrgans i unitats als que li correspon efectuar-la.
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