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L’informe ha de servir per definir i aprovar una nova Estratègia nacional de contractació,
pel mateix procediment i amb les mateixes característiques i durada que s’esmenten en
aquest article. La nova Estratègia s’ha d’aprovar en el termini de sis mesos comptats des
que s’adopti l’informe.
7. La primera Estratègia l’ha d’aprovar l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió
de la Contractació en el termini de nou mesos des de la publicació d’aquesta Llei en el
«Butlletí Oficial de l’Estat».
8. En l’àmbit de les comunitats autònomes i de les ciutats autònomes de Ceuta i
Melilla es pot elaborar una estratègia de contractació pública que ha de ser coherent amb
l’estratègia nacional de contractació.
CAPÍTOL IV
Elaboració i remissió d’informació
Article 335.

Remissió de contractes al Tribunal de Comptes.

1. Dins dels 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 el preu d’adjudicació del contracte o en el cas d’acords marc, el valor estimat, excedeixi
la suma de 600.000 euros, pel que fa a obres, concessions d’obres, concessions de
serveis i acords marc; de 450.000 euros, pel que fa a subministraments, i de 150.000
euros, pel que fa a serveis i contractes administratius especials.
Així mateix, cal remetre al Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització de la
comunitat autònoma la còpia certificada i l’extracte de l’expedient als quals es refereix el
paràgraf anterior, relatius als contractes basats en un acord marc i als contractes específics
subscrits en el marc d’un sistema dinàmic d’adquisició, sempre que el preu d’adjudicació
del contracte excedeixi en funció de la seva naturalesa les quanties que s’assenyalen en
el paràgraf esmentat.
A més, s’ha de remetre una relació de la resta de contractes subscrits, incloent-hi els
contractes menors, tret dels que siguin d’un import inferior a cinc mil euros i se satisfacin a
través del sistema de bestreta de caixa fixa o un altre sistema similar per efectuar
pagaments menors, en la qual s’ha de consignar la identitat de l’adjudicatari, l’objecte del
contracte i la quantia. Aquestes relacions s’han d’ordenar per adjudicatari. La remissió la
pot fer directament per via electrònica la Plataforma de Contractació en la qual l’òrgan de
contractació corresponent tingui ubicat el seu perfil del contractant.
2. Igualment s’ha 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’ha d’entendre sense perjudici de les
facultats del Tribunal de Comptes o, si s’escau, dels òrgans de fiscalització externs
corresponents de les comunitats autònomes per reclamar totes les dades, documents i
antecedents que consideri pertinents en relació amb els contractes de qualsevol naturalesa
i quantia.
4. Les comunicacions a què es refereix aquest article les ha d’efectuar l’òrgan de
contractació en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat i d’entitats del sector públic
dependents d’aquesta.
5. La forma i el procediment per fer efectives les remissions a què es refereix aquest
article les pot determinar el Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització de la
comunitat autònoma mitjançant les instruccions corresponents.

