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CIÈNCIA, TECNOLOGIA, INNOVACIÓ I UNIVERSITAT: CONTRACTES MENORS 

El Reial decret llei 3/2019, de 8 de febrer, de mesures urgents en l'àmbit de la Ciència, la 
Tecnologia, la Innovació i la Universitat, així ho disposa en la disposició final segona estableix 
que es modifica la disposició addicional cinquanta-quatrena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 
2014, que resta redactada de la manera següent: 

Disposició addicional 54a cinquanta-quatrena 

«Disposició addicional cinquanta-quatrena. Règim aplicable als contractes celebrats pels agents 
públics de el Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. 

Atenent a la singular naturalesa de la seva activitat, com a excepció a el límit que preveu l'article 
118 d'aquesta Llei, tindran en tot cas 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 de el Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, sempre que no vagin 
destinats a serveis generals i d'infraestructura de l'òrgan de contractació.” 

Quins son els Agents Públics? 

A aquests efectes, s'entenen compresos entre els agents públics de el Sistema Espanyol de 
Ciència, Tecnologia i Innovació, en els termes que estableix la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la 
Ciència, la Tecnologia i la Innovació, les universitats públiques , els organismes públics 
d'investigació, fundacions, consorcis i altres agents d'execució de l'Administració General de 
l'Estat, els organismes i entitats de recerca similars als anteriors dependents d'altres 
administracions públiques, les fundacions de recerca Biomèdica, i els centres, institucions i 
consorcis de el Sistema Nacional de Salut. 

En els contractes menors que es celebrin pels agents públics de el Sistema Espanyol de Ciència, 
Tecnologia i Innovació, la tramitació de l'expedient exigirà l'emissió d'un informe de l'òrgan de 
contractació justificant de manera motivada la necessitat del contracte i que no s'està alterant 
la seva objecte per tal d'evitar l'aplicació dels llindars aplicables als mateixos. 

El que disposa el paràgraf anterior no serà d'aplicació en aquells contractes el pagament es 
verifiqui mitjançant el sistema de bestretes de caixa fixa o un altre similar per fer pagaments 
menors, sempre que el valor estimat del contracte no excedeixi de 5.000 euros. » 

Cal recordar que aquesta disposició addicional 54 havia estat incorporada per la disposició final 
44 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, és a dir, 
que era de molt recent creació i que va ser modificada mitjançant Disposició final segona de el 
Reial decret llei 3/2019, de 8 de febrer, de mesures urgents en l'àmbit de la Ciència, la 
Tecnologia, la Innovació i la Universitat (BOE de 2019.02.09). 

Quadre comparatiu pagina següent   
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Atenent a la singular naturalesa de la seva 
activitat, com a excepció a el límit que 
preveu l'article 118 d'aquesta Llei, tindran en 
tot cas 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 de el Sistema Espanyol de Ciència, 
Tecnologia i Innovació, sempre que no vagin 
destinats a serveis generals i 
d'infraestructura de l'òrgan de contractació. 
A aquests efectes, s'entenen compresos 
entre els agents públics de el Sistema 
Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, 
en els termes que estableix la Llei 14/2011, 
d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la 
Innovació, les universitats públiques , els 
organismes públics d'investigació, 
fundacions, consorcis i altres agents 
d'execució de l'Administració General de 
l'Estat, els organismes i entitats de recerca 
similars als anteriors dependents d'altres 
administracions públiques, les fundacions de 
recerca Biomèdica, i els centres, institucions 
i consorcis de el Sistema Nacional de Salut. » 

Atenent a la singular naturalesa de la seva 
activitat, com a excepció a el límit que 
preveu l'article 118 d'aquesta Llei, tindran en 
tot cas 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 de el Sistema Espanyol de Ciència, 
Tecnologia i Innovació, sempre que no vagin 
destinats a serveis generals i 
d'infraestructura de l'òrgan de contractació. 
A aquests efectes, s'entenen compresos 
entre els agents públics de el Sistema 
Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, 
en els termes que estableix la Llei 14/2011, 
d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la 
Innovació, les universitats públiques , els 
organismes públics d'investigació, 
fundacions, consorcis i altres agents 
d'execució de l'Administració General de 
l'Estat, els organismes i entitats de recerca 
similars als anteriors dependents d'altres 
administracions públiques, les fundacions de 
recerca Biomèdica, i els centres, institucions 
i consorcis de el Sistema Nacional de Salut. » 
 
"En els contractes menors que es celebrin 
pels agents públics de el Sistema Espanyol 
de Ciència, Tecnologia i Innovació, la 
tramitació de l'expedient exigirà l'emissió 
d'un informe de l'òrgan de contractació 
justificant de manera motivada la necessitat 
del contracte i que no s'està alterant el seu 
objecte per tal d'evitar l'aplicació dels 
llindars aplicables als mateixos. 
El que disposa el paràgraf anterior no serà 
d'aplicació en aquells contractes el 
pagament es verifiqui mitjançant el sistema 
de bestretes de caixa fixa o un altre similar 
per fer pagaments menors, sempre que el 
valor estimat del contracte no excedeixi de 
5.000 euros. " 
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