DECRETO DA ALCALDÍA
ASUNTO: APROBACIÓN DA INSTRUCIÓN SOBRE A TRAMITACIÓN DOS CONTRATOS
MENORES NO CONCELLO DE AMES.
EXPEDIENTE: 2020/G003/000255
ANTECEDENTES:

C.I.F.:
C.I.F.: P
P–
– 1500200
1500200 –
– II

Conforme o artigo 21 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime
local, corresponde o alcalde do concello dirixir o goberno e administración municipal.
Como manifestación desa facultade de dirección da administración municipal se
considera necesaria a aprobación dunha instrución sobre a tramitación dos contratos
menores, especialmente tras a aprobación da nova lei de contratos ( Lei 9/2017, do 8
de novembro, de contratos do sector público) que introduce modificacións na figura
do contrato menor.
Con esta instrución que conta con informe favorable de Intervención e Secretaría
Municipal se pretende dotar dunha maior seguridade xurídica o servizo de
contratación así como o persoal do concello que tramita contratos menores e, por
outra banda, cumprir escrupulosamente as esixencias da contratación administrativa.
Con esta finalidade por parte desta Alcaldía se presta aprobación a seguinte
instrución, que será notificada a todos os servizos municipais e publicada, para xeral
coñecemento, no Portal de Transparencia do Concello.
INSTRUCIÓN SOBRE A TRAMITACIÓN DOS CONTRATOS MENORES NO
CONCELLO DE AMES.
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1. OBXECTO.
A presente instrución ten por obxecto definir o procedemento que, na adxudicación
dos contratos menores debe observarse no Concello de Ames, establecendo uns
criterios claros, uniformes e homoxéneos, de conformidade coa regulación contida na
Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público ( LCSP).
Quedan fora do obxecto da presente Instrución os gastos que se tramiten polo
sistema de anticipos de caixa fixa e pagos a xustificar, que se rexerán pola súa
normativa específica.
2. CONCEPTO DE CONTRATO MENOR.
O artigo 118.1 LCSP, dispón que se consideran contratos menores os contratos de
valor estimado inferior a 40.000 euros, cando se trate de contratos de obras, ou a
15.000 euros, cando se trate de contratos de subministro ou de servizos.
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Unicamente procede a figura do contrato menor nos contratos de obras, subministros ou
servizos.
De conformidade co artigo 29.8 LCSP, os contratos menores non poderán ter unha
duración superior a un ano nin ser obxecto de prórroga.
No expediente se xustificará que non se está alterando o obxecto do contrato para evitar a
aplicación das regras de contratación, polo que comprenderá a totalidade do obxecto do
contrato.
A natureza e a extensión das necesidades que pretenden cubrirse co contrato menor, así
como a idoneidade do seu obxecto deberán ser determinadas con precisión no informe
xustificativo da necesidade.
3. PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR. LIMITE Á
ADXUDICACIÓN DE CONTRATOS MENORES A UNHA MESMA EMPRESA.
Os contratos menores adxudicaranse directamente a calquera empresario con
capacidade de obrar e que conte coa habilitación profesional necesaria para realizar a
prestación contractual, de conformidade co artigo 131.3 LCSP.
De acordo co disposto na Bases de Execución do Orzamento Municipal , os contratos
menores, cuxo orzamento sexa inferior a 3.000 € sen incluír IVE non requiren a achega ao
expediente de máis dun orzamento.
Porén, se o valor estimado do contrato menor supera os 3.000 € IVE excluído, deberán
solicitarse polo menos 3 orzamentos, salvo que quede xustificado no expediente mediante
informe técnico do responsable do servizo que o contrato só pode adxudicarse a un
empresario determinado por razóns técnicas, artísticas ou por motivos relacionados coa
protección de dereitos de exclusiva ou cando por causa dunha imperiosa urxencia,
resultante de acontecementos imprevisibles para o órgano de contratación e non
imputables ao mesmo.
A competencia para a aprobación do contrato menor corresponde ao titular da Alcaldía por
Decreto, de acordo co disposto na Bases de Execución do Orzamento Municipal.
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Limite á adxudicación de contratos menores a unha mesma empresa.
O artigo 118.3 LCSP dispón que “No expediente xustificarase (...) que o contratista non
subscribiu máis contratos menores que individual ou conxuntamente superen a cifra que
consta no apartado primeiro deste artigo. O órgano de contratación comprobará o
cumprimento da devandita regra”.
Por tanto, a Lei establece un límite ao órgano de contratación, de forma que non poida
adxudicar sucesivos contratos menores a un mesmo contratista, cando con iso supérense
os valores estimados que limitan o uso deste tipo de contratos. Os límites son obxectivos,
temporais e subxectivos.
Límite cuantitativo:
O contrato menor ten un límite de 40.000 euros de valor estimado (sen IVE) para os
contratos de obras, e de 15.000 euros (sen IVE) para os contratos de servizos e
subministro.

Ámbito obxectivo:
A limitación opera respecto de anteriores contratos menores da mesma tipoloxía e
obxecto que aquel que pretenda adxudicase.
Exemplo: é cualitativamente distinta unha obra de saneamento a unha obra de
asfaltado ou unha obra de reparación de instalacións municipais (aínda que os tres
sexan contratos de obras) pero non son cualitativamente distintas polo feito de ser
en lugares distintos ( por exemplo obras de saneamento en distintas parroquias).
Existen actuacións que se repiten anualmente como por exemplo, labores de
mantemento de edificios ou infraestruturas, que deben ser obxecto de licitación e non
tramitarse pola figura do contrato menor.
Por outra banda, todas aqueles servizos, subministros e obras que sexan
planificables ( por exemplo que se recollan nos orzamentos e formen parte do anexo
de investimentos) non poden reconducirse á figura do contrato menor.
Ámbito subxectivo:
A regra resulta de aplicación respecto de cada un dos órganos de contratación dadas
as súas distintas competencias. Iso supón que o límite do alcalde, como órgano de
contratación, non afecta ao límite do pleno como órgano de contratación.
Cumpre salientar que a Xunta de Goberno Local non ten competencias propias en
contratación senón as que o alcalde ou o pleno lle deleguen.
Ámbito temporal:
A referencia temporal para a aplicación da regra será a anualidade orzamentaria, isto
dende ou 1 de xaneiro ata ou 31 de decembro do ano correspondente.
4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DO CONTRATO MENOR.
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O expediente de contratación deberá integrarse coa seguinte documentación:
Anexo I. Este anexo será remitido á Intervención Municipal para que emita o
correspondente documento contable RC no que se acreditará a existencia de crédito
orzamentario para a realización da prestación.
Anexo II. Declaración responsable do contratista.
A empresa proposta como adxudicataria deberá cumprimentar o anexo II non que
constará:
* a oferta económica,
* a declaración de que a persoa asinante ostenta a representación da entidade,
* que a entidade ten capacidade de obrar e conta coa habilitación profesional
necesaria para a prestación,
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* que non está incursa en prohibición para contratar
* que cumpre coas obrigas establecidas na normativa vixente en materia laboral e social e
de protección de datos.
Anexo III: Informe proposta xustificativo do contrato menor subscrito polo responsable
técnico do servizo e polo responsable político declarando que non se altera o obxecto do
contrato para eludir as regras de contratación, a xustificación da necesidade, as
características da prestación, o seu orzamento, prazo de duración ou execución.
Neste informe identificaranse as ofertas solicitadas; e proporase a adxudicación
identificando o contratista proposto.
O responsable técnico asinante deste anexo exercerá as funcións de responsable do
contrato.
Este anexo conta cun apartado específico a cumprimentar polo xefe do servizo de
contratación acreditativo de que non se superan os límites do contrato menor,
establecidos no artigo 118 LCSP.
Estes 3 anexos serán remitidos á contratación para a adxudicación.
A adxudicación será notificada ó contratista electrónicamente tendo en conta que a
recepción polo contratista ten os efectos de formalización.
De todos os contratos menores será remitida información para a súa publicación na
plataforma de contratación do sector público, portal de transparencia municipal e serán
recollidos na seguinte programación da contratación administrativa municipal (no apartado
no que se da conta da contratación do semestre anterior).
Anexo específico para o contrato menor de obras. Na tramitación dos contratos
menores de obra achegarase tamén o anexo IV.
O responsable técnico que propón a contratación menor de obras exercerá as funcións de
responsable do contrato e director de obra.
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Anexos

ANEXO I.
PROPOSTA DE GASTO DE CONTRATO MENOR (art. 118 LCSP)
DATA DE ENTRADA

Nº ENTRADA

(Cubrirá o Departamento de Intervención)

1) XUSTIFICACIÓN DO EXPEDIENTE POR PARTE DO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

ALCALDÍA

SERVIZO AO QUE SE DESTINA O
GASTO
TIPO DE CONTRATO MENOR
(Obras/Servizo/Subministración)
CONCEPTO
Base

IVE

Total

IMPORTE
MOTIVACIÓN DA NECESIDADE DO
CONTRATO
(Breve descrición da
obra/servizo/subministración)
CONCELLEIRO/A
Conforme
(data)

Non conforme
(data)

ALCALDÍA
Conforme
(data)

SERV. TÉCNICOS

Non conforme
(data)

Conforme
(data)

Non
conforme
(data)

2) INFORME DE INTERVENCIÓN
Non existe crédito suficiente. Sería necesaria, se procede, unha modificación orzamentaria (DEVOLVERASE)
Existe crédito suficiente en aplicación e/ou nivel de vinculación xurídica
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Aplicación orzamentaria

Proxecto de gasto

Nº de Operación

Observacións:

INTERVENCIÓN
Conforme (data)
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ANEXO II
CONTRATO MENOR
PRESENTACIÓN DE OFERTA E DECLARACIÓN RESPONSABLE DO CONTRATISTA
(Incorporarase ao expediente de contrato menor cuberta polo/a licitador/a
que se propoña como adxudicatario/a)
D/Dª................................................................................................................................................................con
DNI.........................................e domicilio en.................................................................................., actuando en
nome

e

representación

da

empresa...........................................................con

domicilio

en......................................................................................................e CIF............................................ Teléfono
de contacto .......................................
DECLARA RESPONSABLEMENTE
1) Que se obriga a realizar a prestación obxecto do contrato de ...................................................polo prezo
total de ............................. Euros, incluído o Imposto sobre o Valor Engadido e conforme á seguinte
desagregación:

C.I.F.: P – 1500200 – I

Importe

IVE

Prezo total

2) Que a empresa que represento ten a capacidade de obrar e conta coa habilitación profesional necesaria.
3) Que ostento poder suficiente para representar a empresa.
3) Que cumpre fielmente as condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración,
conforme esixe a Lei 9/2017, de 8 de novembro de contratos do sector público (LCSP) nos termos e
condicións previstos nela.
4) Que non está incurso/a (e/ou a empresa á que representa, os seus/súas administradores/as ou
representantes) en ningunha das prohibicións e incompatibilidades para contratar sinaladas no artigo 71 do
LCSP, nos termos e condicións previstos nel.
5) Que está ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e da Seguridade Social, que non ten
débedas en período executivo co Concello de Ames impostas polas disposicións vixentes, incluíndo as
relativas ás altas na correspondente epígrafe do IAE e que autoriza ao Concello de Ames a comprobar o
cumprimento das obrigas indicadas.
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6) Que está inscrito/a nun rexistro oficial de contratistas e que os datos que constan no documento de
inscrición non sufriron modificacións.
SI
(Indicar número de Rexistro)

NO

7) Que autorizo ao Concello de Ames a remitirme as notificacións que procedan con respecto ao presente
contrato
por
correo
electrónico,
ao
enderezo
que
detallo
a
continuación_________________________________________________
8) Que cumpro coas obrigas en material laboral, social e de protección de datos de carácter persoal.
(Lugar, data e sinatura do/a propoñente)

ANEXO III
INFORME – PROPOSTA
DENOMINACIÓN DO CONTRATO

TIPO DE CONTRATO
(márquese cun X o que proceda)

Obras

Servizos

Subministracións

OBXECTO DO CONTRATO
Dadas as particularidades que presenta o servizo/subministración/obra (definir tipo de contrato)
__________________________________________________________e a imposibilidade de ser prestado/a
por
persoal
municipal,
debido
á
falta
dos
medios,
o
servizo
de
__________________________________________considera necesario proceder á contratación mediante
contrato menor do “Servizo/subministración, obra de (definir tipo de contrato) _______________________, consistente
en____________________________________________________________(art. 28 LCSP).
CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO
Detalle dos servizos, obras ou subministracións que se van desenvolver.… (Como se desenvolverá a
prestación, medios materias ou persoais que se necesitan, medios técnicos e calquera outra circunstancia ou
característica propia do obxecto do contrato)

DURACIÓN DO CONTRATO (Art. 29.8 LCSP)
O contrato terá unha duración de___________ meses.
A prestación do servizo comezará o____de____________20__ e rematará o ___ de ___________20__.
A duración máxima do contrato non excederá de 12 meses, e, en ningún caso, poderá ser obxecto de prórroga
nin de revisión de prezos.
PREZO DO CONTRATO (Art. 102 LCSP)
BASE

IVE

TOTAL

.................................€

................................€

........................................€
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O prezo do contrato é adecuado para o efectivo cumprimento do contrato atendendo aos prezos xerais de mercado.

CONTRATISTA PROPOSTO/A (no caso de que o importe do contrato supere os 3.000 € incorporaranse ao
expediente un mínimo de tres propostas)

Para o desenvolvemento do servizo/subministración/obra de (definir tipo de contrato)
___________________________proponse a contratación do/a seguinte licitador/a por (indicar os motivos)
_________________________ (mellor oferta económica/oferta que se adecúa mellor ao obxecto do contrato, etc)
NOME/DENOMINACIÓN SOCIAL

CIF/NIF

(no caso de que se solicitasen varias ofertas identificaranse as mesmas e os seus importes, neste apartado)
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N.º Oferta

Empresa

Importe (IVE incluído)

XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DO Art. 118.3 LCSP
O contrato denominado (nome do contrato) __________________________________________________ axústase ás
características do contrato menor, por tratarse de obras/subministracións/servizos de carácter puntual que responden
a necesidades que non se repiten no tempo, polo que non supera os límites temporais e cuantitativos e cualitativos
establecidos no artigo 118.1 para este tipo de contratos.
A contratación que se pretende non altera o obxecto do contrato para evitar a aplicación das regras xerais de
contratación.
PROPOSTA DO SERVIZO/DEPARTAMENTO
O servizo/departamento de ___________________________________, propón a adxudicación do contrato de (nome
do contrato)

_________________________________________________________

empresa)_________________________________________________

NIF/CIF

ao/á contratista (nome da

______________________

polo

importe de________________ €uros máis________________de IVE, por un prazo de ___________ (meses).

Data e sinatura do técnico/a responsable do contrato

Data e sinatura do concelleiro/a

Data:

Data:

Sinatura:

Sinatura:

Dilixencia do xefe do servizo de contratación:
Segundo os datos obrantes no rexistro de contratos menores do servizo de contratación do
Concello de Ames, e en relación ao contratista proposto polo servizo correspondente:
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Cumpre cos límites previstos no artigo 118* LCSP

Non cumpre cos límites previstos no artigo 118 *LCSP

* o limite é de 40.000 euros de valor estimado nos contratos de obras do mesmo tipo no exercicio orzamentario.
* o límite é de 15.000 euros de valor estimado nos contratos de servizos e subministración, do mesmo tipo, no
exercicio orzamentario
Observacións:

Asinado, o xefe do servizo de contratación do Concello de Ames.

ANEXO IV
CONTRATOS MENORES DE OBRAS
INFORME TÉCNICO
DATA DO INFORME
NOME E CARGO DAS PERSOA QUE
EMITE O INFORME
DENOMINACIÓN DO INVESTIMENTO

ORZAMENTO DO INVESTIMENTO

Emítese este informe técnico

INFORME TÉCNICO
1.

Contase coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a execución do investimento: indicar si ou non

2.

A documentación que se aporta ao expediente é suficiente para realizar a obra: indicar si ou non

3.

E necesario redactar proxecto atendendo á complexidade técnica: indicar si ou non:

4.

Indicará se é preceptivo realizar a supervisión técnica do proxecto debido ao orzamento ou ao seu contido

5.

Tratase dunha obra completa, susceptible de utilización ou aproveitamento separado, que constitúe unha unidade
funcional, de acordo co establecido no artigo 86 do texto refundido da Lei de contratos do sector público

6.

É necesario realizar o estudo xeotécnico dos terreos sobre os que se vai executar a obra: indicar si ou non:

OUTRAS CUESTIÓNS
( Deberanse recoller cantos aspectos de interese complementen a información anterior)
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Por todo o exposto, o Alcalde, en exercicio das competencias atribuídas polo art. 21.1 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL), RESOLVE:
Primeiro.- Aprobar a instrución sobre a tramitación dos contratos menores no Concello de
Ames.
Segundo.- Dar traslado deste decreto ao servizo de contratación municipal, aos restantes
servizos do concello e publicar no Portal de Transparencia do Concello de Ames.
Ames, 30 de xaneiro de 2020
O alcalde
José M. Miñones Conde

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

A secretaria
Rosa Ana Prada Queipo

atencioncidada@concellodeames.gal
www.concellodeames.gal

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

