
Instrucció de Gerència sobre les novetats introduïdes a la Llei 9/2017, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP) 

El passat dia 4 de febrer, el Real Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer, modifica de nou  l’ Article 118 de 
la LCSP  (Contractació Menor) introduint una sèrie de modificacions que, a grans trets, es poden 
resumir en:  

• Eliminació de la necessitat de justificar que el contractista no ha subscrit més contractes
menors que individual o conjuntament –en el global de la UPC- superin les xifres establertes
pels contractes menors.

• Es posa èmfasi a la justificació de forma motivada de la necessitat de el contracte.
• Exclou  la necessitat d’emissió de Informe Justificatiu a aquells Contractes Menors en que el

pagament es faci per bestretes de caixa fixa o un altre similar, sempre que el valor estimat
del contracte no sigui superior a 5.000 euros.

En aquest sentit portarem a aprovació de òrgans de Govern la modificació de les Bases d’Execució 
del Pressupost en l’apartat referent a “Contractació pública” en els termes que es descriuen a 
continuació: 

Qualsevol compra de la UPC, incloses totes les Compres Menors, requereix de la iniciació o existència 
d’un expedient de compra a través de SAP (Fases d’execució de la despesa – ADOP) i, en els casos de 
Compra Menor, també un “Expedient de Compra Menor”  a través de IG4S.   

Es considera Contracte Menor qualsevol contractació per valor estimat inferior a: 

• Obres: 40.000€ (sense IVA)..
• Subministraments o serveis:  15.000€ (sense IVA).
• Subministraments o serveis de Recerca: 50.000€ (sense IVA) en compres relacionades amb

la recerca finançada amb fons competitius sempre que no vagin destinats a serveis generals 
o d'infraestructura

En aquest casos es requerirà d’un Informe Justificatiu de Contracte Menor de la unitat que proposi 
la compra 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 esmentats.  

No caldrà Informe justificatiu de Contracte Menor en les despeses de petita quantia que, per 
necessitat immediata o urgent, hagin de realitzar-se per “bestreta de caixa o equivalent” i que tinguin 
un import inferior a 1.500€. A aquests efectes, s’entendrà per “bestreta de caixa o equivalent” 
aquelles compres pagades mitjançant efectiu o targes de crèdit o de dèbit. 

Per garantir els principis de publicitat i concurrència, quan l’import de la compra sigui superior a 
5.000€ caldrà adjuntar a l’expedient 3 ofertes. De no ser possible aquest requisit, s’haurà 
d’incorporar a l’expedient una justificació́ motivada i signada on es declari que no s’altera el principi 
de lliure concurrència i/o la urgència de cobrir de forma immediata las necessitats que motiven el 
contracte. 

Quan hi hagi previsió de contractar de forma recurrent a un mateix proveïdor per un mateix servei i 
per més d’un exercici pressupostari, malgrat no es superin els límits legalment establerts pels 
Contractes Menors, caldrà iniciar un procediment de contractació ordinari diferent al de Contracte 
Menor. 



No es tramitaran com a expedients de contractació menor  les següents despeses: 

- Les indemnitzacions per raó de servei (transport, allotjament, manutenció, etc).
- Les despeses que s’hagin sol·licitat directament a empreses homologades, com és el cas de 

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.
- Quotes d’associacions o pertinença a òrgans o entitats.
- Premis i beques per convocatòries universitàries
- Multes, sancions, taxes i tributs.
- Despeses de subministrament d’aigua
- Les adquisicions de llibres catalogats (ISBN) amb preu fix i fons bibliogràfics.
- Les publicacions a revistes científiques indexades.
- Serveis financers
- Les despeses que tinguin per objecte la creació artística, literària i espectacles
- Encàrrecs a mitjans propis (UPCNET, FPC, etc.)

Queden igualment exclosos de l'àmbit de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP) els 
convenis celebrats entre universitats públiques o d’altres entitats públiques o privades que tinguin 
la condició de poder adjudicador que: (1) no tinguin vocació de mercat, (2) que el conveni 
desenvolupi una cooperació amb finalitat de garantir els serveis públics de les entitats participants i 
(3) que aquesta cooperació es guiï únicament per consideracions relacionades amb l'interès públic.

Igualment, no es pot tramitar cap Expedient de Contracte Menor posteriorment a l’emissió de la 
factura. En aquests casos la despesa serà nul·la i no se’n podrà ordenar el pagament. 
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Tipologia Categoria Import Forma Pagament Tipus Contracte Expedient Aplicatiu
Despeses Generals Inferior a 1.500 Anticip de Caixa Despesa Menor No SAP
Despeses Generals Inferior a 15.000 € Transferència Contracte Menor Informe Justificatiu SAP-IG4S

Recerca* Inferior a 50.000 € Transferència Contracte Menor Informe Justificatiu Recerca SAP-IG4S

Desp. Generals (o Recerca*)
Sup. o igual a 15.000€ 
(50.000 € en Recerca*)

Transferència Licitació Plecs (PCA i PPT) GEXAP

Despeses Generals Inferior a 1.500 Anticip de Caixa Despesa Menor No SAP
Despeses Generals Inferior a 15.000 € Transferència Contracte Menor Informe Justificatiu SAP-IG4S

Recerca* Inferior a 50.000 € Transferència Contracte Menor Informe Justificatiu Recerca SAP-IG4S

Desp. Generals (o Recerca*)
Sup. o igual a 15.000€ 
(50.000 € en Recerca*) Transferència Licitació Plecs (PCA i PPT) GEXAP

Despeses Generals Inferior a 1.500 Anticip de Caixa Despesa Menor No SAP
Despeses Generals Inferior a 40.000 € Transferència Contracte Menor Informe Justificatiu SAP-IG4S
Despeses Generals Sup. o iguals a 40.000 € Transferència Licitació Plecs GEXAP

(*) Recerca finançada amb fons competitius sempre que no vagin destinats a serveis generals o d'infraestructura

Servei

Subministrament

Obres


