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1. Introducció

El proppassat 8 de novembre es va publicar la Llei 9/2017 de Contractes del Sector
Públic (LCSP), mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014. Aquesta llei va entrar en vigor el dia 9 de març de 2018, i incorpora
una regulació de contractes menors amb importants novetats respecte les regulacions
anteriors.
En concret, en l’article 118 de l’esmentada llei exposa el següent:

Article 118.
1.

Expedient de contractació en contractes menors.

Es consideren contractes menors els contractes d’un valor estimat inferior a

40.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de
contractes de subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article
229 en relació amb les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit
estatal.
En els contractes menors la tramitació de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de
contractació que motivi la necessitat del contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació
de la despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent, que ha de reunir
els requisits que estableixin les normes de desplegament d’aquesta Llei.
2.

En el contracte menor d’obres s’ha d’afegir, a més, el pressupost de les obres,

sense perjudici que hi hagi d’haver el projecte corresponent quan ho requereixin
normes específiques. També s’ha de sol·licitar l’informe de les oficines o unitats de
supervisió a què es refereix l’article 235 quan el treball afecti l’estabilitat, seguretat o
estanquitat de l’obra.
3.

En l’expedient s’ha de justificar que no s’està alterant l’objecte del contracte per

evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha
subscrit més contractes menors que, individualment o conjuntament, superin la xifra
que consta a l’apartat primer d’aquest article. L’òrgan de contractació ha de comprovar
el compliment d’aquesta regla. En queden exclosos els supòsits enquadrats a l’article
168.a).2n
4.

Els contractes menors s’han de publicar en la forma que preveu l’article 63.4.
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En aquest sentit, l’article 63.4 detalla com s’ha de realitzar la publicació d’informació
relativa als contractes menors:

4.

La publicació de la informació relativa als contractes menors s’ha d’efectuar

almenys trimestralment. La informació que s’ha de publicar per a aquest tipus de
contractes ha de ser, almenys, el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs
l’impost sobre el valor afegit, i la identitat de l’adjudicatari, i els contractes s’han
d’ordenar per la identitat de l’adjudicatari.
Queden exceptuats de la publicació a què es refereix el paràgraf anterior, els
contractes amb un valor estimat inferior a cinc mil euros, sempre que el sistema de
pagament utilitzat pels poders adjudicadors sigui el d’avançament de caixa fixa o un
altre sistema similar per fer pagaments menors.
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2. Novetats relacionades amb la nova Llei de Contractes del
Sector Públic

2.1. Resum de millores a Sicalwin
Les millores que s’han introduït a Sicalwin per tal donar compliment als requisits
instaurats per la nova LCSP 9/2017 són les següents:
1. Un missatge d’avis al registrar operacions o factures, que verifica l’import
adjudicat a aquell mateix proveïdor en altres contractes menors i que al mateix
temps comprova si es supera el límit que estableix la llei en l’article 118 o que
hagi fixat l’entitat de forma reglamentària. Aquest missatge serà configurable
per l’entitat i permetrà continuar amb la gravació de l’operació o factura.
2. A la Consulta General de Tercers es permet obtenir l’import total adjudicat de
contractes menors per a cada proveïdor, desglossant l’import adjudicat per
contracte menor per tipus de contracte: subministraments, serveis i obres.
3. Es permet l’extracció de dades emmagatzemades a Sicalwin en un fitxer excel
en el que s’obtindrà la relació d’operacions d’adjudicació de contracte menor
desglossada per tercer i tipus de contracte per ajudar a l’elaboració dels
informes trimestrals que és necessari publicar en el perfil del contractant o en el
portal de transparència atenent al que disposa l’article 63.4 de la LCSP.
4. A partir d’aquesta actualització de programa es permetrà, sempre amb una
configuració prèvia, complimentar la informació relativa a contractació a les
operacions RC.
5. A les consultes de factures del Registre de Factures s’afegeix una pestanya
anomenada “Filtres 3” on es podrà filtrar pels codis de tipus de contracte i
procediment de contracte.
6. Es permet complimentar la informació relacionada amb el tipus i procediment
de contracte en el registre de Certificacions d’Obra i en el registre de
justificants de bestreta de caixa fixa.

5

2.2. Requeriments necessaris a Sicalwin
Les entitats que desitgin activar els controls automàtics que detallarem en aquest
document han de tenir marcat internament l’opció de “Indicar tipus i Procediment de
contracte en adjudicacions”. Aquesta opció es va presentar com a novetat quan el
programa es va adaptar a la nova Instrucció de Comptabilitat (ICAL), en vigor des de
l’exercici 2015 i serveix per indicar el tipus i procediment de contracte en les
operacions d’adjudicació de manera que a final d’exercici es pugui emplenar
automàticament el punt 22 de la Memòria que forma part del compte general de
l’entitat.
Com heu de recordar, aquesta opció s’activava en les operacions dels capítols 2 i 6, i
es podia escollir entre que fos obligatòria la introducció de dades en totes les
operacions d’adjudicació d’aquells dos capítols o que fos opcional.

Per treballar amb aquests nous controls de contractació menor introduïts en el
programa és necessari que l’entitat tingui activada l’opció de Indicar tipus i
Procediment de contracte en adjudicacions.

Si l’entitat ho té definit com Opcional, llavors serà responsabilitat dels propis usuaris
indicar en aquelles operacions d’adjudicació de contractació menor les dades de tipus
de contracte i procediment, ja que el programa no les reclamarà en gravar les
operacions.
Si no recordeu en quina situació (obligatori i opcional) us trobeu o si no teniu activades
les opcions de contractació del programa, haureu de posar-vos en contacte amb
l’equip de suport per tal que us ho activin o us informin sobre el mateix.

L’opció de contractació només està activa per aquelles entitats amb model normal de
comptabilitat, ja que només era obligatori el punt 22 en aquestes entitats. Properament
l’opció també estarà disponible per a les entitats amb model simplificat de
comptabilitat. Us n’informarem puntualment.
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2.3. Configuració Nova Llei de Contractes
Dintre del menú del Pressupost de despeses trobarem la nova opció de menú
anomenada Configuració Nova Llei de Contractes.

Aquesta opció de menú només serà visible pels usuaris amb perfil “Interventor”.
Quan accedim a aquesta opció de menú veurem diverses opcions del formulari que
apareixeran marcades per defecte.

A continuació expliquem els diferents punts que conformen aquest formulari i la seva
utilitat:
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Emetre alertes

Amb aquesta opció l’usuari pot decidir si al gravar operacions desitja que el programa
activi un missatge d’avís en el cas que detecti que amb l’operació que es vol gravar es
supera l’import màxim dels contractes menors atenent a la limitació establerta per
l’article 118 per a cada tipus de contracte.

El missatge apareixerà una vegada introduïdes les dades de contractació i el tercer de
l’operació. Llavors farà el càlcul acumulat d’operacions inclosa la que s’està gravant
per donar-nos l’avís si el supera.
Per defecte venen marcades les tres opcions, és a dir, que ens avisi en el cas
d’operacions d’adjudicació (operacions directes al pressupost de despeses: AD, D,
ADO, 413, sempre i quan s’emplenin les dades de tipus i procediment de contracte, i
operacions prèvies), en el cas del registre manual de factures, o en el monitor
d’incorporació de factures telemàtiques en el moment de completar la factura amb les
dades de contractació.
Podem desmarcar qualsevol de les tres opcions en funció de les nostres necessitats,
en tot cas, l’avís és només informatiu, sempre permetrà continuar amb la gravació de
l’operació.
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Import màxim de contractes menors per proveïdors

Per defecte el programa ens mostrarà els imports previstos en el punt 1 de l’article 118
de la LCSP, tot i que es permet modificar-los, en el cas que l’entitat hagi decidit
reglamentàriament reduir aquests límits.

Tipus d’operacions o factures a incloure
Per calcular l’acumulat de contractes menors per tercer i tipus de contracte el
programa tindrà en compte les opcions que tinguem marcades en aquesta opció:

Només es tindran en compte operacions i factures registrades durant l’exercici natural,
per tant, s’exclouran del còmput totes les factures traspassades de l’exercici anterior
associades a una operació de saldo inicial d’obligacions o de saldo inicial de
pagaments ordenats. També s’exclouran les operacions de despeses plurianuals1
Pel que fa a les opcions, expliquem a continuació les implicacions de cada una.
 Operacions d’adjudicació: marcant aquesta opció el programa tindrà en compte
les operacions, tant definitives com prèvies si és el cas d’adjudicació , és a dir,
les fases AD, D, ADO i 413 (OPA) sempre i quan s’empleni la informació de
tipus i procediment de contracte al gravar l’operació.
En relació a les operacions prèvies, en aquelles entitats que les utilitzin, el
programa tindrà en compte l’import de les operacions prèvies de corrent

1

Si que es tindran en compte les operacions de corrent generades en l’exercici després de realitzar el
traspàs d’operacions de despesa plurianual de l’exercici anterior.
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pendents de comptabilitzar que no s’hagin barrat, sempre i quan s’hagi
emplenat la informació relativa a contractes.
De les operacions d’adjudicació s’exclouran:


Les operacions gravades per tercers habilitats



Les operacions de romanents (AD, D incorporats).



Les operacions d’aplicació definitiva d’operacions 413.

Pel que fa a les operacions 413 (OPA) aquestes computaran igual que
computa una obligació. Si l’operació 413 s’ha generat a través de la
comptabilització d’una factura, llavors aquesta OPA no computarà (ni ens
donarà avís al gravar-la). Tampoc es tindrà en compte si l’operació 413 s’ha
associat a una operació anterior AD, ni tampoc ens donarà l’avís al gravar-la.
 Factures comptabilitzades: es computaran les operacions ADO associades a
factures així com les operacions 413 associades a factures.
Hem de tenir en compte que en tots els casos, es computaran aquestes
operacions sempre i quan no estiguin associades a una operació anterior AD
(ja que es produiria una duplicitat).
Si al anular un ADO s’indica que es vol registrar un abonament associat a
factura, l’import del ADO/ es restarà de l’import adjudicat.
En relació a les Bestretes de Caixa Fixa (BCF), si es té marcada aquesta
opció el programa sumarà a l’import adjudicat l’import dels justificants de
bestreta associats a l’operació ADO de reposició de fons.
Tant en aquesta opció com la següent, el programa tindrà en compte les
Certificacions d’obra si en aquestes s’ha indicat la informació relativa al tipus i
procediment de contracte. Les factures que s’enllacin a una certificació d’obra
no s’inclouran en el càlcul.
 Factures pendents de comptabilitzar: marcant aquesta opció es tindran en
compte totes aquelles factures registrades encara no comptabilitzades. En el
cas de les BCF, al marcar aquesta opció el programa sumarà com import
adjudicat l’import dels justificants en els que s’hagi emplenat la informació de
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contractes en el moment del registre del justificant. Els justificants es sumaran
al tercer i no a l’habilitat.
També s’inclouran aquells justificants de Pagament a justificar en els que
s’hagués completat la informació relativa a contractes.

Codis de contracte a indicar
En aquesta opció s’identifiquen els tipus de contracte detallats a l’article 118: serveis,
subministrament i obres, així com s’identifica el procediment assimilable al contracte
menor. Per defecte el programa associarà el procediment de contractació menor a
l’Adjudicació directa.

Els tipus i procediments de contracte que utilitza el programa es gestionen des de
l’opció de menú que trobareu a Pressupost de Despeses / Gestió de Contractes:
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Si l’entitat desitja diferenciar el procediment d’adjudicació que serà tractat com a
“contractació menor” de la resta de procediments que ja existeixen, només caldrà
donar-lo d’alta en l’apartat corresponent de Procediments de contracte per a cada tipus
de contracte.

Així, seleccionarem el tipus de contracte “Obras” i crearem als procediments el nou
procediment “Menor”, creant igualment un nou criteri de puntuació (diferent de la resta
dels criteris ja existents). En aquest cas hem creat el criteri “Sense” amb la descripció
“Sense criteri”. Aquest mateix procés l’hem de realitzar pel tipus de contracte
“Servicios” i el tipus de contracte “Suministro”.
Hem de tenir en compte que al crear nous procediments de contractació, aquests no
s’acumularan en les dades del llistat de la Memòria de Contractació Administrativa
(MEM 22), ja que aquest llistat ve definit per la ICAL i no contempla els nous
procediments d’adjudicació instaurats amb la LCSAP 9/2017.
Una vegada haguem creat aquest nou procediment de contracte per identificar el
contracte menor, l’haurem d’indicar en la pantalla de Configuració Nova Llei de
Contractes.
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2.4. Acumulats Consulta General de Tercers
A l’opció de menú Tercers / Consulta General de Tercers, es permet afegir, amb el
botó dret del ratolí, els següents acumulats per a cada tercer de la reixeta de dades:
 Import d’adjudicacions de contractes menors de tipus Submistrament
 Import d’adjudicacions de contractes menors de tipus Serveis
 Import d’adjudicacions de contractes menors de tipus Obres

Els imports acumulats en aquest formulari són el resultat de les diferents opcions que
s’hagin marcat en l’apartat “Tipus d’operacions o factures a incloure” de l’opció de
menú Configuració de la Nova Llei de Contractes.

2.5. Detall per contractistes de l’import adjudicat en contractes menors
Trobareu una nova opció de menú a Tercers / Llistats selectius diversos / Detall per
contractistes de l’import adjudicat en contractes menors.
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Aquesta nova opció permetrà obtenir un fitxer Excel en el que es mostrarà, per tercers,
el següent detall per a cada adjudicació i agrupat per tipus de contractes:
Nom de l’adjudicatari: CIF i nom.
Tipus de contracte: les operacions apareixeran agrupades en funció dels tipus de
contracte: obres, subministraments i serveis.
Dada identificativa de l’adjudicació: el número d’operació o de registre de la factura.
Data d’adjudicació: es prendrà la data de l’operació AD, D, ADO, o en el cas de
factures, es prendrà la data d’entrada de la factura.
Descripció del contracte: apareixerà la descripció de l’operació o factura.
Import del contracte: l’import inclourà l’IVA, amb independència de que es tracti d’IVA
deduïble o no deduïble.
La informació s’obtindrà en format Excel, de manera que permetrà a l’entitat afegir
qualsevol altra informació que sigui necessària i no es trobi a comptabilitat, de cara a
la seva publicació, d’acord amb l’article 63.4 de la LCSP, en el Perfil del Contractant i
en el portal de transparència.

En la pantalla prèvia podrem filtrar els resultats en funció de diverses opcions. Entre
aquestes opcions es troba “Excloure Factures de ACF amb import inferior a 5.000
euros”, permetent d’aquesta manera l’excepció de publicació que estableix l’article
63.4 de la LCSP, per aquells contractes inferiors d’import estimat inferior a 5.000
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euros, sempre que el sistema de pagament hagi sigut la bestreta de caixa fixa o
sistema similar per realitzar pagaments menors.

Si no filtrem per un tercer en concret ens apareixerà el llistat per a tots els tercers amb
operacions de l’entitat que compleixin els requisits, ordenades per tipus de contractes.
Si filtrem per un tercer específic podrem saber, entre unes dates determinades, els
imports acumulats per tipus de contractes. Si desitgéssim tenir l’import acumulat
prenent com a període l’any anterior a la data en que s’està realitzant la consulta,
llavors serà necessari fer dues consultes, una en l’exercici corrent des del 1 de gener
fins a la data de la consulta i una segona consulta en l’exercici anterior aplicant el filtre
de dates dels mesos que falten fins a tenir l’any sencer.

2.6. Control de Contractes Menors en la fase RC
A partir d’aquesta versió es permetrà la introducció del tercer en les operacions RC.
Les entitats que vulguin informar de les dades de contracte en les operacions RC
hauran de comunicar-ho a l’equip de Suport per tal que els configurem aquesta
possibilitat. Una vegada ho tinguin actiu, totes les operacions RC amb tercer que
tinguin informat el tipus i procediment de contracte menor s’acumularan per tal de
poder realitzar la consulta per proveïdor per tipus de contractes a Consulta General de
Tercers.

Les operacions RC no es consideraran en els imports dels avisos en la gravació
d’operacions i tampoc es mostraran en el llistat Excel de Detall per contractistes de
l’import adjudicat en contractes menors.
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