
 
Contractes Menors 

1. Que és el contracte menor ? 

Son els tipus de contracte que estableix la LCSP, que poden efectuar les Administracions 
Públiques i que no poden superar les següents quantitats (sense IVA): 

• Obres: Inferiors a 40.000 € 
• Serveis i Subministraments: Inferiors a 15.000 € 
• Recerca finançada (1): Igual o Inferiors a 50.000 € 

(1) No destinats a Serveis Generals ni Infraestructures, segons la DA 54ª de la LCSP, que fou 
incorporada a la LCSP por la Llei 6/2018, de 3 de juliol i modificada pel RD Llei 3/2019, de 8 de 
febrer, de mesures urgents en l’àmbit de Ciència, Tecnologia, Innovació i Universitat (*). 

2. Quin termini de durada i d'execució de la prestació poden tenir? 

Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any ni prorrogar-se. (Art. 29.8 
LCSP). Això obliga a l'òrgan de contractació a ser molt diligent en la previsió i control de les 
contractacions que s'han de fer. 

3. Com s’adjudiquen? 

Es podran adjudicar directament els d’import inferior a 5.000 € a qualsevol empresari amb 
capacitat d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
(art.131 LCSP), amb els requeriments i les limitacions que marca la Llei. 

4. Quins documents integren l'expedient del contracte menor? 

Segons estableix l'art.118 LCSP i aplicant el RD Llei 3/2020 (*), l'expedient ha de contenir com a 
mínim els següents documents: 

• Informe motivat de l'òrgan de contractació. Aquest informe ha de de contenir la 
necessitat detallada del contracte i a més, la justificació que no s'està fraccionant 
l'objecte de el contracte. 

• Sol·licitud de tres ofertes. A la vista de la Instrucció 1/2019, de 28 de febrer de 2019, de 
l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIRESCON) cal 
demanar tres pressupostos  

• L'aprovació de la despesa 
• La incorporació de la factura. 

En el contracte menor d'obres, haurà d'afegir-més, el pressupost de les obres, el projecte quan 
així es requereixi, i l'informe de les oficines o unitats de supervisió quan el treball afecti 
l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra. (Art.118.2 LCSP)  

5. Publicitat 

Els contractes menors s’han de publicar trimestralment, indicant al menys, el seu objecte, 
durada, l'import d'adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de l'adjudicatari, ordenant els contractes 



 
per la identitat de l'adjudicatari. No tenen l'obligació de publicar-se els contractes el valor 
estimat és inferior a 5.000.- €, sempre que el sistema de pagament utilitzat fos el de bestreta de 
caixa fixa o un altre sistema similar (art. 118.4 i 63.4 LCSP). 

6. Modificació important: s'elimina el límit anual per proveïdor 

El 4 de Febrer de 2020 es va publicar al BOE el RD Llei 3/2020 un canvi que afecta la 
reglamentació dels contractes menors en la LCSP. 

El canvi suposa la desaparició del límit anual per proveïdor en els contractes menors. Això 
implica que, l'òrgan contractant no ha d'acreditar que el proveïdor no ha signat contractes 
menors que de forma individual o conjunta sobrepassin l'import que limita els contractes 
menors en un any (40.000 euros en obres i 15.000 en subministraments i serveis). 

D’aquesta manera es suprimeix la regulació que va entrar en funcionament amb la LCSP des del 
8 de novembre de 2017. 

7. Supòsits especials: 

Consulteu les excepcions, el tractament de les bestretes de caixa, les excepcions i els casos 
especial a la Guia de Compres. 
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