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NORMATIVA QUE REGULA LA 
CONTRACTACIÓ (I) 

• DIRECTIVA 2014/24/UE, del Parlament Europeu sobre 
contractació pública 

• DIRECTIVA 2014/23/UE, del Parlament Europeu relativa a 
l’adjudicació dels contractes de concessió

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives 2014/23/UE i 2014/24/UE



NORMATIVA QUE REGULA LA 
CONTRACTACIÓ (II) 

Objectius de la Llei 9/2017

• Assolir una major transparència en la contractació pública.
• Aconseguir una major relació qualitat-preu dels productes que es comercialitzen 

mitjançant la contractació pública.
• Promoció de les Pime
• Utilitzar la contractació pública, com a Estratègia, per implementar polítiques 

públiques:
• Socials
• Mediambientals
• Defensa de la competència
• D’Innovació



NORMATIVA QUE REGULA LA 
CONTRACTACIÓ (III) 

ESTRUCTURA

• Títol Preliminar: Disposicions generals 
(articles 1 a 27)

• Llibre I:Configuració general de la 
contractació del Sector Públic i elements 
estructurals dels contractes (articles 28 a 114)

• Llibre II: Dels contractes de les 
Administracions Públiques (articles 115 a 
315)

• Llibre III: Dels contractes d’altres ens del 
sector públic (articles 316 a 322)

• Llibre IV: Organització administrativa per a la 
gestió de la contractació (articles 323 a 347)

• DISPOSICIONS ADDICIONALS (54)
• DISPOSICIONS TRANSITÒRIES (5)
• DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA (1)
• DISPOSICIONS FINALS (16)

DEROGA

• Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre.



ÀMBIT D’APLICACIÓ 
SUBJECTIU (I)

Altres ens del Sector 
Públic: Subjecció marginal

Poders Adjudicadors que no 
són AAPP: Subjecció mitjana

Administració Pública: 
Subjecció íntegra



ÀMBIT D’APLICACIÓ 
SUBJECTIU (II)

Es considera Administració
Pública

(Art. 3.2)

• Administració general estat, 
autonòmica i local.

• Entitat Seguretat Social
• Organismes Autònoms
• Universitats Públiques
• Ens vinculats o dependents de 

les AAPP

Poders adjudicadors

• Entitats públiques empresarials
• Agències estatals
• Societats mercantils públiques
• Consorcis
• Fundacions Públiques
• Mútues d’accident de treball
• Associacions d’entitats



ÀMBIT D’APLICACIÓ OBJECTIU 

“Contractes onerosos” (el contractista obté un benefici econòmic)

Contractes Administratius  (celebrats AAPP):

• Contracte d’Obres
• Contracte de Concessió d’Obres
• Contracte de Concessió de Serveis
• Contracte de Subministrament
• Contracte de Serveis
• Contractes mixtos

Règim Jurídic: Preparació, adjudicació, efectes, modificació i extinció per la Llei i disp. de
desenvolupament, supletòriament normes de dret administratiu i en defecte, dret privat.



CONTRACTES EXCLOSOS

.../...

 Els convenis de col·laboració (article 6)

 Els contractes de compravenda, donació, permuta,
arrendament i altres negocis jurídics anàlegs sobre béns
immobles, valors negociables i propietats incorporals
(article 9)

 La relació de servei dels funcionaris públics i els contractes
regulats a la legislació laboral (article 11)

.../...



PRINCIPIS GENERALS DE LA 
CONTRACTACIÓ

PRINCIPIS GENERALS 

• Llibertat d’accés a les licitacions.
• Publicitat i transparència dels procediments.
• No discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors.
• Assegurar l’eficiència en la despesa pública, mitjançant 

l’exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer.
• Salvaguardar la lliure competència
• Selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa.



 Desapareix el Contracte de col·laboració públic-privat.

 Desapareix el Procediment negociat sense publicitat per raó de quantia.

 El recurs especial en matèria de contractació ja no es vincula exclusivament
als contractes subjectes a regulació harmonitzada.

 La regulació de la divisió dels contractes en lots és la regla general

 Adequar la solvència econòmica de les empreses al valor estimat del
contracte.

 Possibilitat d’inscripció en Registres de Licitadors per tal de simplificar la
burocràcia administrativa.

 Utilització de formularis normalitzats (DEUC) per simplificar la presentació de
documentació administrativa.

 Incorpora consideracions de tipus social, medi ambiental, d’innovació i de
defensa de la competència.

 S’introdueix una nova regulació del Perfil de Contractant (Plataforma de
Serveis de Contractació Pública) i del Registre Públic de Contractes del Sector
Públic (RPC) al que s’hauran de comunicar les dades dels contractes d’import
igual o superior a 5.000 €.

 Obligatorietat de la Contractació Electrònica.

NOVETATS DE LA LLEI 9/2017



EL PROCÉS DE 
CONTRACTACIÓ



TIPOLOGIA DE CONTRACTES

CONTRACTES

OBRES

CONCESSIÓ
D’OBRA

CONCESSIÓ 
DE SERVEIS

SUBMINISTRA
MENTS

SERVEIS

MIXTES



1. 
PREPARACIÓ

PROPOSTA 
D’ACTUACIÓ

Document 
“AUTORITZACIÓ 

DESPESA

PLEC 
PRESCRIPCIONS

TÈCNIQUES 

PLEC 

CLÀUSULES

ADMVES.

RESOLUCIÓ 
D’INICI

2.  

LICITACIÓ

SOL·LICITUD 
D’OFERTES
(Negociats)

PUBLICACIÓ 
ANUNCIS 
(Oberts)

3. 
ADJUDICACIÓ

REQUERIMENT ADJUDICACIÓ

4.  
EXECUCIÓ

ACTA DE 
RECEPCIÓ.

FITXA D’ACTIU 
FIX, si escau PAGAMENT.

5. 
TANCAMENT

Devolució de la 
GARANTIA.

Tancament de 
l’expedient

FASES DEL PROCÉS DE 
CONTRACTACIÓ



• Justifico la 
necessitat de 
la 
contractació

Proposta
d’actuació

• Què vull
comprar?

Plec de 
prescripcions

tècniques • Tinc
pressupost
per fer-ho

Document “A”

• Com ho faré?

Plec de clàusules
administratives • El Rector 

aprova
realitzar la 
compra

Resolució d’inici

1. FASE DE PREPARACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ



1. FASE DE PREPARACIÓ
L’Expedient de Contractació

Expedient de Contractació

S’ha d’elaborar prèviament a la formalització del contracte i al 
pagament de les factures

Format per diferents documents:

 Proposta de contractació (I a més, declaració d’insuficiència 

mitjans, en cas de Serveis) 

 Plec de Prescripcions tècniques

 Certificat d’existència de crèdit (“Autorització”)

 Plec de clàusules administratives

 Aprovació tramitació d’expedient, aprovació 
despesa i disposició procediment d’adjudicació 
(Resolució d’inici). 

 Anuncis oficials.

 Actes de la Mesa.

 Documentació aportada per l’empresa.

 Contracte...



• Anunci a la Plataforma 
de Contractació (Perfil 
de contractant)

• Harmonitzats:
• Anunci també al DOUE: 

mínim 35 dies naturals
• No harmonitzats: mínim15 

dies naturals (SU i SE) i 26 
dies naturals (OB)

Publicitat en 
procediments

oberts

Publicitat en 
procediments

oberts

• Invitació a l’empresa

• Perfil de contractant
(actualment, només
adjudicació)

Publicitat en 
procediment

negociat

Publicitat en 
procediment

negociat

2. FASE DE LICITACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ



2. FASE DE LICITACIÓ:
Publicitat al Perfil de contractant

https://contractaciopublica.gencat.cat/

Queda registrada data i hora oficial del moment en que es publica la informació

 Dades i informació:
• Licitacions obertes 

• Documentació: Plecs de clàusules administratives i tècniques

• Contractes adjudicats

• Actes de la Mesa i Valoracions dels concursos

• Avisos...

LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ Perfil del Contractant

PERFIL DE CONTRACTANT (Plataforma de Contractació)



2. FASE DE LICITACIÓ:
Publicitat al Perfil de contractant



Criteris de 
Valoració

Mesa de 
contractació

Requeriment i 
Adjudicació

Publicació
perfil de 

contractant
CONTRACTE

3. FASE D’ADJUDICACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ



3. FASE D’ADJUDICACIÓ
Criteris de Valoració

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

• Dos tipus de criteris:

• Els que la seva valoració depèn d’un judici de valor (es valoren
característiques i qualitat) .

• Els que la seva valoració és automàtica: mitjançant fórmules ,
percentatges, xifres...(es valora preu, terminis de lliurament, de
garantia...).

 Sumatori total: 100 punts (UPC. Segons normativa Mesa contractació).

 Sumatori dels criteris de valoració automàtica ha de ser superior al
sumatori del criteris de judici de valor (60/40, 75/25, 55/45...) en els
procediments oberts. En cas de procediment simplificat, màxim 75/25
automàtics.

 Cada criteri ha d’estar ponderat (Plec de clàusules administratives).

 Comitè d’experts (persones qualificades tècnicament i alienes a l’òrgan
proposant del contracte).



3. FASE ADJUDICACIÓ:
Mesa de Contractació 

Òrgan col·legiat  

Assisteix al Rector en els temes de contractació

Mesa de contractació a la UPC:

 Reglament de funcionament propi.

 Constituïda per: president, vocals i secretari.

 Reunions els dijous (actes públics i interns).

 Aprova les valoracions i eleva al rector la proposta
d’adjudicació dels concursos oberts.

 Aprova les justificacions d’exclusivitat en els
procediments negociats i eleva al rector la proposta
d’adjudicació.

 La seva Composició es publica als Plecs de
clàusules administratives.

MESA DE CONTRACTACIÓ



Els licitadors presenten els documents en sobres tancats i d’acord amb el 
Plec de clàusules administratives de la licitació corresponent.

 Qualifica la documentació administrativa general
(escriptures, solvència econòmica i tècnica,
comprova les inscripcions al RELI, ROLECE etc.).

 Comunica als licitadors defectes i omissions
subsanables que s’apreciïn en la documentació
presentada.

 Determina els licitadors que han de ser exclosos per
no acreditar el compliment dels requisits establerts
en el Plec de clàusules administratives.

 Proposa la qualificació d’una oferta com
anormalment baixa (baixa temerària) i aplica el
procediment corresponent.

3. FASE ADJUDICACIÓ:
Mesa de Contractació 

FUNCIONS ALS PROCEDIMENTS OBERTS (I)



Elevació de la proposició econòmicament més avantatjosa
a l’òrgan de contractació.

Procediments Oberts:

 Aprova la valoració de les ofertes aplicant els
criteris d’adjudicació definits al plec de clàusules
admves. i les classifica per ordre decreixent de
valoració.

 Proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del
contracte a favor del licitador que hagi presentat la
proposició amb l’oferta econòmicament més
avantatjosa, segons l’aplicació dels criteris de
valoració establerts als plecs.

Procediments Negociats:

 Proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del
contracte a favor del licitador que justifica que és
l’únic al mercat que pot oferir aquell producte.

3. FASE ADJUDICACIÓ:
Mesa de Contractació 

FUNCIONS ALS PROCEDIMENTS OBERTS  I NEGOCIATS



3. FASE ADJUDICACIÓ:
Requeriment i Adjudicació         

ADJUDICACIÓ

 Recau sobre l’empresa que ha 
presentat l’oferta 
econòmicament mes 
avantatjosa.

 Sol·licitud de documentació 
(certificats SS i Hisenda, 
pagament anuncis).

 Constitució garantia definitiva.

 Termini de 7/10 dies hàbils per 
aportar-la.

Requeriment

 Resolució motivada.

 Notificació a tots els licitadors 
(adjudicatari i no adjudicataris)

 Publicació al Perfil del 
Contractant

 Formalització contracte

Adjudicació



3. FASE ADJUDICACIÓ:
Requeriment i Adjudicació

GARANTIA DEFINITIVA

A qui s’ha de demanar? 

 Es demana en el requeriment al licitador proposat
com adjudicatari.

 S’ha de constituir pel 5% de l’import d’adjudicació
(IVA exclòs).

 Es pot eximir si es justifica degudament al Plec de
clàusules administratives.

 Contractes d’obres o de concessió d’obra pública no
es poden eximir.

 Respon de la correcta execució de les prestacions
que es contracten.

 Acabat el període de garantia es retorna al
contractista.



3. FASE ADJUDICACIÓ:
El contracte

Òrgan de contractació Empresaris

Resolució delegació 
de signatura

Plena capacitat 
d’obrar

No estan incurses en 
prohibicions per 
contractar

Acreditació de 
solvència econòmica, 
financera i tècnica

Rector UPC
(Facultat atribuïda pels 
Estatuts) Empresaris

PARTS DEL CONTRACTE



Responsable 
del contracte

Execució
segons oferta 
presentada

Acta de 
recepció i 

Pagament de 
la factura

4. FASE EXECUCIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ



4. FASE EXECUCIÓ
Responsable del contracte

Persona Física
Vinculada a l’ens

Supervisar l’execució

Adoptar decisions

Dictar instruccions

funcions

LA PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE



• Devolució garantia
dipositada

• Tramesa info al Registre 
Públic de Contractes i a 
la Plataforma de 
Contractació.

Tancament

• Sindicatura de Comptes
(Informe)

• Auditors FEDER (pot
comportar penalitats
econòmiques)

• Auditors Ministeri
• Auditors contractats per 

la UPC

Fiscalització

5. FASE TANCAMENT



 Publicitat

5. FASE TANCAMENT
PUBLICACIÓ INFORMACIÓ

A partir de 
5000 €: 
PCG i RPC.
Per sota no 
es obligatori 
publicar-ho 
en RPC

Perfil de Contractant (PCP) 
i Registre Públic de 

Contractes (RPC)

Diari Oficial 
de la Unió 
Europea. 
PCG  i RPC



ELS PROCEDIMENTS DE 
CONTRACTACIÓ

32



 Llindars

DEFINIR EL PROCEDIMENT (I)

(1) Ordre HFP/1298/2017, de 26 de desembre (BOE 29-12-17) per la qual  es publiquen els llindars dels contractes  a partir del dia 1 de 
gener de 2018.

(2)  Disposició addicional 54 LCSP. Règim aplicable als contractes celebrats pels agents públics del Sistema Espanyol de Ciència, 
Tecnologia i Innovació. Com excepció al límit de l’art. 118 tindran la consideració de contractes menors, els contractes de 
subministrament o de serveis de valor estimat inferior o igual a 50.000 euros que es celebrin pels agents públics del Sistema Espanyol 
de Ciència, Tecnologia i Innovació, sempre que no vagin destinats a serveis generals i d’infraestructura de l’òrgan de contractació.

Contractes Menor Obert/Restringit 
Regulació no harmonitzada 

Regulació
harmonitzada 

(1)

Obres (VEC) Inferior a 40.000 €

Obert Simplificat Super
Simplificat

Igual o superior a
5.548.000 €Inferior a 

5.548.000 €
Igual o inferior 
a  2.000.0000 €

Inferior a 
80.000 €

Subministrament i 

Serveis (VEC)
Inferior a 15.000 € Inferior a 

221.000 €
Igual o inferior 

a 100.000 €
Inferior a 
35.000 €

Igual o superior a 
221.000 €

(2)
Inferior o igual a 

50.000



DEFINIR EL PROCEDIMENT (II)

CÀLCUL DEL “VALOR ESTIMAT DELS CONTRACTES” (VEC)

Per definir el procediment cal tenir en compte

 Import total a pagar (IVA exclòs), segons els llindars
del quadre anterior

 Cal afegir, també, quan sigui necessari l’import (IVA
exclòs) de les possibles pròrrogues i de les
possibles modificacions.

 La suma dels imports (IVA exclòs) del contracte
inicial més les possibles pròrrogues i les possibles
modificacions serà el “Valor Estimat del Contracte”
(VEC) i definirà el procediment que cal utilitzar.



DEFINIR EL PROCEDIMENT (III)
Procediments Oberts: Harmonitzat i No harmonitzat

 Obres: Igual o superior a
5.548.000 € (IVA exclòs)

 SU i SE: Igual o superior a
221.000 € (IVA exclòs)

Contractes harmonitzats

 Obres : Inferior a 5.548.000 €
(IVA exclòs)

 SU i SE: Inferior a 221.000 €
(IVA exclòs)

Contractes no harmonitzats

CLASSIFICACIÓ DELS PROCEDIMENTS OBERTS 
SEGONS ELS IMPORTS



DEFINIR EL PROCEDIMENT (IV)
Procediments Oberts: Harmonitzat i No harmonitzat

CARACTERÍSTIQUES 

 Tramesa de l’anunci al Diari
Oficial de la Unió Europea.

 Termini de publicitat al DOUE
de mínim 35 dies (SU, SE i OB).

 Publicació a la Plataforma de
Contractació.

 Recurs especial de contractació
que paralitza tot el procés si és
contra acte d’adjudicació.

 Necessari que transcorrin 15
dies des de que es fa
l’adjudicació fins la formalització
del contracte.

Harmonitzat

 Publicació a la Plataforma de
Contractació.

 Termini de publicitat: mínim15
dies per a SU i SE i mínim de
26 dies per a les Obres.

 Recurs especial de contractació
que paralitza tot el procés (VEC
Obres > 3.000.000 € o SU i SE
> 100.000 €) si és contra acte
d’adjudicació.

 Formalització contracte dins
dels 5 dies hàbils següents a
l’adjudicació.

No harmonitzat



- És el procediment ordinari de contractació.

- Qualsevol empresari interessat té dret a presentar una
proposició, sense que es permeti cap negociació dels termes
del contracte.

- Pot ser harmonitzat (SARAH) o no harmonitzat (no SARAH)
en funció de la quantia.

- Els terminis de publicació de l’anunci seran diferents
depenent si es tracta d’un o un altre.

- Es poden valorar diferents criteris de valoració:
- Es pot valorar un únic criteri. En aquest cas, ha de ser

el Preu

- O es pot valorar una pluralitat de criteris, tenint en
compte que els criteris automàtics han de superar els
criteris que depenen d’un judici de valor.

PROCEDIMENTS DE LICITACIÓ: 
OBERT (I)



 Examen de les proposicions: els licitadors presentaran les
proposicions en els sobres (o en arxius electrònics)
següents:

 Sobre A: amb la documentació administrativa i que
bàsicament consisteix en la presentació del DEUC
(Document únic de contractació), una declaració
responsable segons un Annex del Plec de clàusules
administratives o la inscripció al RELI o ROLECE.

 Sobre B: amb la documentació que haurà de ser
valorada conforme a criteris que requereixen judici de
valor.

 Sobre C: amb la documentació que haurà de ser
valorada conforme a criteris quantificables mitjançant la
mera aplicació de fórmules. Obertura pública.

 El termini d’obertura màxim dels sobres és de 20 dies des 
de la finalització del termini per presentar les proposicions

PROCEDIMENTS DE LICITACIÓ: 
OBERT (II)



D'aplicació només fins uns determinats llindars:

 Obres VEC igual o inferior a 2.000.000 € (IVA exclòs).

 Serveis i Subministraments VEC igual o inferior a 100.000 € (IVA
exclòs).

 Característiques:

 Anunci de licitació només a la plataforma. Termini presentació
ofertes mín. 15 dies (o 20 dies en obres).

 Els terminis es compten des de l’endemà de la publicació de
l’anunci de licitació a la plataforma.

 Criteris d'adjudicació: només criteris de valoració automàtics o bé
si n’hi ha criteris que depenen d’un judici de valor no poden
superar el 25%.

 Procediment molt àgil: contracte adjudicat en el termini d'un mes
des que es va convocar la licitació.

 Simplificació al màxim dels tràmits

PROCEDIMENTS DE LICITACIÓ: 
OBERT SIMPLIFICAT (I)



Tramitació del Procediment Obert Simplificat:
 Empreses registrades en un registre oficial de licitadors: RELI o

ROLECE. Obligatori des del setembre 2018.

 No es demanarà garantia provisional.

 Les proposicions només es presentaran en el Registre indicat a
l'anunci.

 Es presentarà una declaració responsable, no el DEUC (Document
Únic Europeu de Contractació).

 Oferta: un sol sobre si no hi ha criteris d'adjudicació que depenguin
d'un judici de valor. (dos sobres sí n'hi ha).

 Valoració dels criteris que depenguin de judici de valor: 7 dies

 Serà públic l'acte d'obertura de l’oferta avaluable mitjançant criteris
quantificables

 Comprovar dades en el ROLECE. Requerir documentació que no
aparegui en el ROLECE i garantia definitiva en termini de 7 dies
hàbils.

 Adjudicació i formalització en 5 dies

 En allò que no estigui previst s'aplicaran les normes del procediment
obert.

PROCEDIMENTS DE LICITACIÓ: 
OBERT SIMPLIFICAT (II)



Procediment Obert super-simplificat o abreujat

 Contractes d’obres VEC < 80.000 €

 Contractes de subministraments i serveis VEC < 35.000 €

Tramitació:

 Termini presentació d'ofertes: no inferior a 10 dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la publicació a la Plataforma. Per
compres corrents de béns, no inferior a 5 dies hàbils.

 No es demanarà l'acreditació de la solvència.

 L'oferta estarà en un únic sobre o arxiu electrònic.

 La valoració només pot ser per aplicació de criteris
quantificables per mera aplicació de fórmules previstes al plec.

 Les ofertes s'obriran electrònicament. Sense acte públic.

 No es demanarà garantia definitiva.

 La formalització del contracte podrà efectuar-se mitjançant
signatura de acceptació del contractista de la resolució
d'adjudicació.

PROCEDIMENTS DE LICITACIÓ:
OBERT SUPER SIMPLIFICAT O ABREUJAT 



EL CONTRACTE MENOR



Text Refós de la Llei de
contractes del Sector Públic

 Factures inferiors a 18.000
€ (IVA exclòs) SU i SE

 Factures inferiors a 50.000
€ (IVA exclòs) OB

 No podia superar la
durada d’1 any

 No es podia prorrogar

Llei 9/2017, de Contractes del
Sector Públic

 Factures inferiors a 15.000
€ (IVA exclòs) SU i SE

 Factures inferiors a 40.000
€ (IVA exclòs) OB

 Proveïdors no poden
superar els llindars ni en
única factura ni
acumulativament.

 No pot superar la durada
d’1 any

 No es pot prorrogar



 Expedient de contractació que exigirà un Informe
Justificatiu:

• Motivant la necessitat del contracte.

• Justificant que no s’està alterant l’objecte del contracte.

• Justificant que el contractista no ha subscrit més
contractes que, individualment o conjuntament, superin els

llindars establerts.

 Aprovació de la despesa

 Factura

 En el cas d’obres, el pressupost corresponent.

QUÈ CAL FER? 
(article 118)



 Les Administracions han de fer publicitat de la seva
contractació

 Trimestralment cal publicar al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya (RPC)
els contractes menors superiors o iguals a 5.000 €
(IVA exclòs).

 Els inferiors a 5.000 € (IVA exclòs) a la Plataforma
de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

 Cal enviar les relacions de contractes menors
ordenats per adjudicatari.

 Centralitzadament des del Servei de Patrimoni i
Contractació.

Quines són les garanties
d’acompliment de la Llei?



 Nota de Gerència de 8 març de 2018

 Necessitat de formalitzar com a contractes menors totes les
despeses d’import inferior a 15.000 € (IVA exclòs) si es tracta
de Serveis o Subministraments o bé 40.000 € (IVA exclòs) en
cas d’obres.

 Nou procediment a seguir per la compra i formalització d’un
contracte menor.

 Consulta a SAP de que al creditor no se li ha comprat de forma
acumulativa els llindars referenciats.

 Complimentar un document únic que porti descrita la informació
requerida per la Llei (Informe justificatiu)

Aplicació del Contracte Menor a 
la UPC (I)



 Nota de Gerència de 10 de maig de 2018

- - D’acord amb els informes emesos per les Juntes Consultives de l’Estat i 
de Catalunya així com de la Direcció General de Contractació Pública de 
la Generalitat interpreten que:

La Llei no contempla una limitació a la celebració de contractes menors
amb el mateix operador quan les prestacions objecte d’aquests siguin
qualitativament diferents i no formin una unitat.

A la UPC l’objecte es determinarà i justificarà en el model d’Informe
Justificatiu a través de 4 nivells:

- Nivell 1: Tipus de producte o servei (OB/SU/SE)

- Nivell 2: Aplicació del contracte (Docència/Recerca/Gestió)

- Nivell 3: Projecte de Recerca Associat (Si Projecte/No Projecte)

- Nivell 4: Justificació de la necessitat a contractar

Aplicació del Contracte Menor a 
la UPC (II)



 S’estableixen una sèrie d’excepcions:
 Les indemnitzacions per raó de servei en concepte de

desplaçament, allotjament i manutenció, i altres derivades com
taxis, mitjans de transport, pàrquings o peatges.

 Les despeses de viatge que s’hagin sol·licitat directament a les
Agencies de Viatges homologades a través de l’Acord Marc de
Serveis de Gestió i Assistència en Viatges de la Generalitat de
Catalunya al qual s’ha adherit la UPC.

 Els pagaments a persones físiques per impartició de seminaris,
conferències o cursos.

 Les despeses en cafeteries i copisteries ubicades en dependències
de la UPC.

 La inscripció a congressos, seminaris o activitats similars.

 Les adquisicions de llibres catalogats (ISBN) amb preu fixe.

 Les despeses de petita quantia que, per necessitat immediata o
urgent, s’hagin d’adquirir per part dels responsables i que tinguin un
import inferior a 150€, com per exemple: còpies de claus, piles,
abonaments de transport públic, begudes o aliments peribles per a
pràctiques o investigació, etc.

Aplicació del contracte menor a 
la UPC (III)



 Nota de Gerència de 6 de juliol de 2018

 La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (en vigor des
del 5 de juliol) modifica la Llei de contractes del sector
públic:

Són contractes menors els subministraments i serveis de valor
estimat inferior o igual a 50.000€ sempre que no vagin
destinats a serveis generals i d’infraestructura.

 A la UPC s’aplicarà a les compres relacionades amb la
recerca finançada amb fons competitius.

Aplicació del contracte menor a 
la UPC (IV)



CONTRACTE 
MENOR

≥ 5.000 € es remetran al Registre Contractes Sector Públic

< 5.000 € es publicaran trimestralment (com a mínim) al  Perfil 
Contractant

2. Es justificarà que no s’està alterant l’objecte del contracte. (1)

3. Es justificarà que el contractista no ha subscrit mes contractes
que individual o conjuntament superin els llindars establerts. (2)

4. Es requereix aprovació de la despesa. (document “D”)

5. S’ha d’adjuntar la factura corresponent. (document “OP ó RADOP ”)

1. Es requereix informe justificatiu motivant la necessitat del 
contracte.

< 15.000 € (sense IVA)

• Mateix proveïdor compres 
acumulades conjunt UPC

• Exercici pressupostari 

• No prorrogables
• No permet revisió preus
• Termini execució ≤ 1 any

6. Publicitat
(centralitzada Dir. Economia) 

No obligatori per compres
amb bestreta de caixa o altre sistema similar 
per realitzar pag. menors

Objecte, durada, import (+IVA), empresa
(ordenació per identitat adjudicatari)

(amb IVA)

Informe
Justificatiu

SUBMINISTRAMENTS
I SERVEIS

Únic
document

(+ comanda, + albarà,  si s’escau)

(1) que no s'ha fraccionat l'objecte del contracte amb la finalitat de disminuir la quantia del mateix i 
eludir així els requisits de publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació que correspongui

(2) Es comprovarà l’acompliment d’aquesta regla.

General



CONTRACTE 
MENOR

≥ 5.000 € es remetran al Registre Contractes Sector Públic

< 5.000 € es publicaran trimestralment (com a mínim) al  Perfil 
Contractant

2. Es justificarà que no s’està alterant l’objecte del contracte. (1)

3. Es justificarà que el contractista no ha subscrit mes contractes
que individual o conjuntament superin els llindars establerts. (2)

4. Es requereix aprovació de la despesa. (document “D”)

5. S’ha d’adjuntar la factura corresponent. (document “OP ó RADOP ”)

1. Es requereix informe justificatiu motivant la necessitat del 
contracte.

• Mateix proveïdor compres 
acumulades vinculades al projecte.

• Exercici pressupostari 

• No prorrogables
• No permet revisió preus
• Termini execució ≤ 1 any

6. Publicitat
(centralitzada Dir. Economia) 

No obligatori per compres
amb bestreta de caixa o altre sistema similar 
per realitzar pag. menors

Objecte, durada, import (+IVA), empresa
(ordenació per identitat adjudicatari)

(amb IVA)

Informe
Justificatiu

SUBMINISTRAMENTS
I SERVEIS

Únic
document

(+ comanda, + albarà,  si s’escau)

(1) que no s'ha fraccionat l'objecte del contracte amb la finalitat de disminuir la quantia del mateix i 
eludir així els requisits de publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació que correspongui

(2) Es comprovarà l’acompliment d’aquesta regla.

≤ 50.000 € (sense IVA)

(amb fons competitius, no destinat a 
Serveis Generals ni  Infraestructures)

Recerca



CONTRACTE 
MENOR

2. Es justificarà que no s’està alterant l’objecte del contracte (1).

3. Es justificarà que el contractista no ha subscrit mes contractes
que individual o conjuntament superin els llindars establerts (2).

4. Es requereix aprovació de la despesa. (document “D”)

5. S’ha d’adjuntar pressupost de les obres.

1. Es requereix informe justificatiu motivant la necessitat del 
contracte.

< 40.000 € (sense IVA)

Informe
Justificatiu

OBRES

• Mateix proveïdor en treballs 
acumulats  dins conjunt UPC

• Exercici pressupostari 

• No prorrogables
• No permet revisió preus
• Termini execució ≤ 1 any

6. Incorporar Informe del Servei d’Infraestructures (Of. Tècnica) quan 
el treball afecti a l’estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l’obra.

≥ 5.000 € es remetran al Registre Contracte Sector Públic

< 5.000 € es publicaran trimestralment (com a mínim) al Perfil 
Contractant 

8. Publicitat
(centralitzada Dir. Economia) 

No obligatori per compres
amb bestreta de caixa o altre sistema similar 
per realitzar pag. menors

Objecte, durada, import (+IVA), empresa (ordenació per identitat adjudicatari)

(amb IVA)

7. S’ha d’adjuntar la factura corresponent. (document “OP ó RADOP ”)

Únic
document

(cal afegir comanda, albarà i documentació associada expedient)

(1) que no s'ha fraccionat l'objecte del contracte amb la finalitat de disminuir la quantia del mateix i eludir així 
els requisits de publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació que correspongui

(2) Es comprovarà l’acompliment d’aquesta regla.



CODIS CPV

VOCABULARI COMÚ DE CONTRACTES PÚBLICS (CPV):

• És necessari identificar les prestacions que són objecte del contracte
(art. 2.4)

• CPV sigles de Common Procurement Vocabulary
• Sistema d’identificació de totes les activitats econòmiques susceptibles

de ser contractades mitjançant licitació o concurs públic de tota la Unió
Europea.

• Permet identificar licitacions i adjudicacions en qualsevol país de la
Unió Europea.

• Gran utilitat a efectes estadístics.



GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

maria.gonzalez@upc.edu


