DIRECTRIU 4/2018 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA, PER LA
QUAL ES FIXEN CRITERIS D’ACTUACIÓ TRANSITORIS SOBRE LA CONTRACTACIÓ
MENOR D’ACORD AMB LA LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE, DE CONTRACTES DEL
SECTOR PÚBLIC
El dia 9 de març de 2017 va entrar en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (LCSP). L'article 118 estableix un nou règim jurídic de la contractació menor
i noves quanties. En concret, estableix que es consideren contractes menors els contractes
de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros,
quan es tracti de contractes de subministraments o de serveis.
L’apartat 3 del mateix article estableix el següent:
“En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la
aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado
primero de este artículo. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla.
Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el artículo 168.a.)2ª.”
D’altra banda, l’article 159.1.3 de la Llei catalana 5/2017, de 28 de març, preveu que:
“La formalització de més de dos contractes menors consecutius amb idèntic objecte i
adjudicatari en un període de temps inferior a un any o la formalització de contractes menors
amb idèntic objecte i destinatari durant tres anys consecutius requereix l’emissió d’un informe
justificatiu per part de l’òrgan de contractació, en el cas de serveis i subministraments
superiors a 5000 euros, IVA exclòs, i en el cas de contractes d’obra d’un import superior a
12.000 euros, IVA exclòs. Aquests informe s’ha de publicar a la Plataforma de Serveis de la
Contractació Pública i al Portal de la Transparència de la Generalitat.”

Vistos els informes de la Junta Consultiva de Contratación del Estado, núm. 41/2017 i de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón núm.
3/2018, que estableixen diferents interpretacions sobre l’aplicació de l’article 118.3 de la Llei
9/2017, i per tal de poder establir uns criteris uniformes per a totes les Administracions
Públiques de Catalunya, la Direcció General de Contractació considera necessari sol·licitar a
la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya com a òrgan consultiu
específic en matèria de contractació pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,
les Administracions Locals de Catalunya i les entitats del sector públic, que emeti informe
sobre la interpretació de l'esmentat article 118 de la LCSP.
Això no obstant, atesa la urgència de facilitar als òrgans de contractació de l’Administració de
la Generalitat i del seu sector públic un criteri d’actuació que ofereixi seguretat jurídica, d'acord
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amb la Intervenció de la Generalitat de Catalunya, i a l'espera del que estableixi l'informe de
la Junta Consultiva de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya;
D’acord amb les competències que l’article 22.1.8 del Decret 45/2016, de 19 de gener,
d’estructuració del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència,
atribueix a la Direcció General de Contractació Pública, i amb els articles 7.1 i 60 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de
Catalunya, es fixa el següent:
CRITERI D’ACTUACIÓ TRANSITORI
A partir de l’entrada en vigor de la LCSP, el que estableix l'article 159.1.3 de la Llei 5/2017,
del 28 de març, en relació a la limitació de formalitzar més de dos contractes menors
consecutius amb idèntic objecte i destinatari en el període inferior a l’any per tal de promoure
la lliure concurrència i la publicitat contractual, s’entén en el sentit que aquests contractes no
podran superar la quantia establerta per la legislació vigent per a la contractació menor
referida a l’anualitat pressupostària, i en el mateix sentit la regla de l'article 118.3 de la LCSP
s'ha d'entendre referida a l'anualitat pressupostària i a aquells contractes que tinguin idèntic
objecte i adjudicatari.
Barcelona, 23 de març de 2018
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