
 
 

 

Passeig de Gràcia, 19, 5a planta 
08007 Barcelona 
Telèfon 93 552 80 90 
Telefax 93 552 82 84 
jcca.eco@gencat.cat 
www.gencat.cat/economia/jcca 
 
 

1 

Informe 14/2014, de 22 de juliol, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent) 
 
Assumpte: Contractació de prestacions per cobrir necessitats de caràcter recurrent o 
periòdic. La contractació menor i la prohibició de fraccionament de l’objecte dels 
contractes del sector públic. 
  
 
ANTECEDENTS 
 
 
I. L’Alcalde de l’Ajuntament de Sitges ha adreçat un escrit de petició d’informe a aquesta 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el qual, després de reproduir el contingut 
de l’article 88.5 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic –relatiu al càlcul del 
valor estimat dels contractes de subministraments o de serveis que tinguin caràcter periòdic 
o que s’hagin de renovar per un període de temps determinat–, s’indica el següent: 
 

“D’acord amb això podem entendre que determinats contractes que tenen un caràcter 
repetitiu, tals com contractes de serveis de manteniment, per exemple, d’extintors, de 
determinats programes informàtics, de subministrament de paper o de material d’oficina, 
entre molts altres, que no superen el llindar dels 18.000 € anuals en termes de valor 
estimat, es poden aprovar cada any seguint el procediment establert pels contractes 
menors, sense que això impliqui un fraccionament de l’objecte del contracte amb la 
finalitat de sostraure els referits contractes de les normes d’adjudicació que poguessin 
correspondre, i d’aquesta manera es pot emparar amb aquest article la contractació del 
mateix objecte contractual –fins i tot amb el mateix contractista– d’una manera repetitiva 
un seguit d’anualitats, sempre i quan aquestes –òbviament– no superin el llindar 
establert com a valor estimat dels contractes menors en cada anualitat”. 

 
L’escrit de petició d’informe sol·licita “saber el parer d’aquesta Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa respecte a aquesta qüestió”. 
 
 
II. L’article 4.9 del Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, estableix que 
aquesta Junta informa sobre les qüestions que, en matèria de contractació, li sotmetin les 
entitats que integren l’Administració local. D’altra banda, l’article 11.4 del mateix Decret 
atribueix a la Comissió Permanent l’aprovació dels informes corresponents. 
 
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
 
I. L’Alcalde de l’Ajuntament de Sitges sol·licita el parer d’aquesta Junta Consultiva sobre 
l’adequació a la normativa de contractes del sector públic de la contractació de determinats 
serveis i subministraments de caràcter recurrent mitjançant contractes menors successius.  
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Dit en altres paraules, es planteja la possibilitat, d’acord amb la normativa de contractació 
pública, de formalitzar successius contractes menors de serveis i subministraments que es 
requereixin de manera repetitiva, per respondre a necessitats de caràcter recurrent.  
 
Atès l’esment exprés que hi ha en l’escrit de petició d’informe a l’article 88.5 del Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre (d’ara endavant, TRLCSP), es considera adient iniciar l’anàlisi de la qüestió 
plantejada partint de la previsió continguda en aquest precepte, que literalment disposa el 
següent: 
 

“En els contractes de subministrament o de serveis que tinguin un caràcter de 
periodicitat, o contractes que s’hagin de renovar en un període de temps determinat, 
s’ha de prendre com a base per calcular el valor estimat del contracte alguna de les 
quantitats següents: 
a) El valor real total dels contractes successius similars adjudicats durant l’exercici 
precedent o durant els dotze mesos previs, ajustat, quan sigui possible, en funció dels 
canvis de quantitat o valor previstos per als dotze mesos posteriors al contracte inicial. 
b) El valor estimat total dels contractes successius adjudicats durant els dotze mesos 
següents al primer lliurament o en el transcurs de l’exercici, si aquest és superior a 
dotze mesos. 
L’elecció del mètode per calcular el valor estimat no es pot efectuar amb la intenció de 
sostreure el contracte a l’aplicació de les normes d’adjudicació que corresponguin.” 

 
Aquesta previsió és objecte d’anàlisi en l’Informe 12/2014, de 22 de juliol, d’aquesta Junta 
Consultiva, sobre la contractació de subministraments que tinguin caràcter de periodicitat o 
que s’hagin de renovar en un període de temps determinat, en el qual s’analitza un supòsit 
de fet similar al que es planteja en l’escrit de petició d’aquest informe, si bé amb motiu de la 
formulació de qüestions diferents. En aquell Informe, com també en aquest, es planteja com 
s’ha de dur a terme, d’acord amb la normativa en matèria de contractació pública, la 
formalització de contractes que, atesa la seva finalitat de cobrir necessitats de caràcter 
recurrent, tenen caràcter periòdic. 
 
Doncs bé, tal com s’indica en aquell Informe 12/2014, la previsió de l’article 88.5 del 
TRLCSP pretén assegurar que en el càlcul del valor estimat dels contractes es tingui en 
compte l’import total màxim que les contractacions puguin assolir –per referència al valor 
total, real o estimat, segons si es pren en consideració el període anterior o el futur, dels 
contractes successius–, amb la finalitat última de garantir l’aplicació correcta de la normativa 
de contractació pública i el respecte als principis que la informen.  
 
Així, cal indicar que, d’acord amb aquesta previsió i a diferència del que es desprèn de 
l’escrit de petició d’informe –que sembla fonamentar en aquest precepte la viabilitat jurídica 
de contractar serveis de caràcter repetitiu o periòdics mitjançant contractes menors 
successius–, la contractació de successius serveis o subministraments de caràcter recurrent 
cal efectuar-la computant el valor de tots els que es preveu necessitar durant un període de 
temps determinat.  
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II. La resposta a la consulta plantejada per l’Alcalde de l’Ajuntament de Sitges porta a haver 
de tenir en compte i relacionar diverses previsions de la normativa de contractes del sector 
públic –relatives fonamentalment a la contractació menor, a la determinació de la durada i 
l’objecte dels contractes públics i a la prohibició del seu fraccionament–, segons els principis 
rectors de la contractació pública, derivats del dret comunitari i recollits en l’article 1 del 
TRLCSP, i en estreta connexió amb la garantia d’una utilització eficient dels fons públics.  
 
En primer terme, convé recordar que d’acord amb el TRLCSP es consideren menors els 
contractes  d’“import” –cal entendre valor estimat– inferior a 50.000 euros o a 18.000 euros, 
segons si es tracta de contractes d’obres o d’altres contractes, respectivament, i aquests 
contractes es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i 
que disposi de l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació (article 138.3); la 
tramitació de l’expedient d’aquests contractes només exigeix l’aprovació de la despesa i la 
incorporació de la factura corresponent, així com el pressupost en els contractes d’obres, i el 
projecte i l’informe de supervisió en els casos en què procedeixi (article 111); i la durada 
d’aquests contractes no pot ser superior a un any, ni poden ser objecte de pròrroga (article 
23). 
 
Així, la contractació menor, prevista tradicionalment en el nostre dret de contractació pública 
i que ha estat objecte d’anàlisi per les diferents juntes consultives o òrgans consultius 
específics en matèria de contractació pública en multitud d’informes –a alguns dels quals es 
farà referència tot seguit–, comporta una simplificació i una agilització procedimental que cal 
qualificar d’eficients i, sens dubte, necessàries en determinades circumstàncies i per a 
determinades adquisicions o aprovisionaments. Per tant, la finalitat d’aquesta categoria 
contractual no és altra que possibilitar una satisfacció ràpida de determinades necessitats, a 
través d’un procediment àgil i senzill, atesa l’escassa quantia i durada temporal dels 
contractes mitjançant els quals es pretenen cobrir.  
 
Tanmateix, la seva aplicació suposa l’excepció dels principis de llibertat d’accés a les 
licitacions i publicitat, així com la inaplicació del deure de salvaguarda de la lliure 
competència i de selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa, recollits en l’article 1 
del TRLCSP. Cal entendre que és justament per aquest motiu que la utilització de la figura 
contractual dels contractes menors ha estat objecte en múltiples ocasions de delimitació, 
quan no de restricció, en diferents àmbits organitzatius –autonòmic, municipal, 
departamental, etc.– i mitjançant diferents instruments jurídics –llei, decret, acord, instrucció, 
etc.1 
 
De fet, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat, ja en l’Informe 40/1995, 
de 7 de març, va indicar que la utilització del contracte menor és una possibilitat que 
incorpora la normativa de contractes, per agilitzar la contractació administrativa, i que en els 
supòsits de quanties que autoritzen la subscripció d’un contracte menor “l’òrgan de 
contractació, per sotmetre la seva activitat contractual a un major control i per afavorir en 
definitiva la lliure concurrència i la transparència en la contractació pública, pot acordar la 

                                                 
1 N’és l’exemple més recent la regulació que d’aquests contractes conté Llei foral 14/2014, de 18 de 
juny, de modificació de la Llei foral 6/2006, de 9 de juny, de contractes públics (BON núm. 129, de 3 
de juliol). 
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celebració de contractes de quantia inferior amb subjecció a procediments oberts o 
restringits, és a dir, a licitació pública”. 
 
La limitació o contenció de la utilització d’aquesta figura contractual, propugnada i establerta 
des de múltiples àmbits i mitjans per suposar, com s’ha dit, una excepció a l’aplicació 
d’alguns dels principis rectors de la contractació pública, pot estar també motivada pel fet 
que, com considera la Junta Consultiva de Contractació d’Andalusia en l’Informe de 9/2009, 
de 15 de juny, “en la generalitat dels casos, l’ús de la contractació menor i la seva aparença 
de legalitat constitueix la via habitual que s’empra per incomplir els preceptes legals 
corresponents sobre publicitat i sobre procediment d’adjudicació”. 
 
En definitiva, la contractació menor únicament es troba justificada per la necessitat de 
simplificació en determinats supòsits en què ha de prevaler l’agilitat per atendre necessitats 
d’import i durada reduïdes i, en tot cas, és una figura a la qual únicament es pot recórrer si 
no es contravé la normativa en matèria de contractació pública i, específicament, la 
prohibició de fraccionar l’objecte dels contractes per eludir l’aplicació d’aquella normativa, 
recollida en el nostre dret intern en l’article 86 del TRLCSP i estretament relacionada amb la 
utilització de la contractació menor2. 
 
Aquest precepte estableix la prohibició de fraccionar un contracte “amb la finalitat de 
disminuir-ne la quantia i eludir així els requisits de publicitat o els relatius al procediment 
d’adjudicació que corresponguin”, si bé preveu la possibilitat d’establir la realització 
independent de cada una de les parts de l’objecte d’un contracte mitjançant la divisió en lots, 
quan siguin susceptibles d’utilització o aprofitament separat i constitueixin una unitat 
funcional o ho exigeixi la naturalesa de l’objecte, però establint que “les normes 
procedimentals i de publicitat que s’han d’aplicar en l’adjudicació de cada lot o prestació 
diferenciada s’han de determinar en funció del valor acumulat del conjunt”, llevat del que 
disposen els articles 14.2, 15.2 i 16.2.  
 
La redacció d’aquest precepte, en la mateixa línea que la de l’article 88.5 del TRLCSP, 
transcrit en la consideració jurídica anterior, permet constatar l’existència de previsions en la 
normativa de contractació pública introduïdes a mode de cautela per evitar que l’articulació o 
el disseny dels contractes que regula es duguin a terme amb la finalitat d’eludir-ne l’aplicació 
correcta o, en tot cas, que tinguin aquest resultat.  
 
Així, d’acord amb l’article 86 del TRLCSP, existeixen fraccionaments de l’objecte dels 
contractes irregulars i no irregulars, en funció de si donen lloc a contractacions independents 
de diferents parts d’un mateix objecte contractual o si es duen a terme mitjançant la formació 
de lots de l’objecte d’un únic contracte, i de si es duen a terme eludint o no les normes de 
publicitat o del procediment d’adjudicació que corresponguin. 
 

                                                 
2 Tal com assenyala la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Balears en l’Informe 
1/2009, de 30 de juliol, el fraccionament de l’objecte dels contractes “pot implicar eludir els requisits 
de publicitat i els relatius al procediment d’adjudicació que correspongui, a més de dificultar o 
impossibilitar la lliure concurrència, en el cas, per exemple, de fraccionament de l’objecte d’un 
contracte en diferents contractes menors o negociats sense publicitat”. 
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En aquest sentit, es pot afirmar que la subscripció de diversos contractes menors que 
podrien conformar l’objecte d’un únic contracte no implicaria un supòsit de fraccionament 
irregular, si la mateixa adquisició mitjançant un únic contracte també s’hagués pogut dur a 
terme recorrent a la subscripció d’un contracte menor. Tal com assenyala la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat, entre altres, en l’Informe 69/08, de 31 
de març, la prohibició de fraccionar l’objecte dels contractes del sector públic està dirigida 
fonamentalment a evitar que a través d’ella s’eludeixi l’aplicació de certes normes 
l’exigibilitat de les quals depèn del valor estimat del contracte i, per aquest motiu, entén que 
no “s’ha de considerar vetat per la Llei el fraccionament de l’objecte del contracte en tots 
aquells casos en què no origini alteració de les normes relatives als procediments 
d’adjudicació que s’han d’aplicar ni a les normes de publicitat”.  
 
D’altra banda, cal tenir en compte també a l’efecte de l’aplicació d’aquella prohibició que el 
fraccionament de l’objecte d’un contracte es pot dur a terme, o bé en relació a les diferents 
prestacions o parts de la prestació que l’integren, en funció de les tipologies o de les 
característiques o qualitats d’aquestes –supòsit més patent en l’article 86 del TRLCSP i que 
permet un fraccionament regular legalment previst, per la via de l’establiment de lots de 
parts susceptibles d’utilització o aprofitament separat i que constitueixin una unitat 
funcional–3; o bé, pel que fa a la quantificació de les prestacions que el composen, en funció 
de l’abast, material o temporal, de l’objecte del contracte.  
 
Així, l’objecte d’un contracte pot ser fraccionat, de forma irregular o no, mitjançant la 
separació de les seves prestacions en funció de les característiques o de les qualitats 
d’aquestes, per exemple, en el cas d’un contracte de serveis d’assessorament, per les 
diferents àrees o tipologies que podria incloure; i també mitjançant la separació de part de 
les seves prestacions, no ja per la tipologia o les diferents qualitats d’aquestes, sinó per la 
seva quantificació, per exemple, en un contracte de subministraments reduint el nombre 
d’unitats d’un producte a subministrar, o en un contracte de serveis reduint la seva durada.  
 
En relació amb aquest darrer supòsit, i tenint en compte que, com ja s’ha indicat, la finalitat 
del contracte menor és possibilitar una satisfacció ràpida de necessitats que, per la seva 
escassa quantia i durada temporal, resulta necessari adjudicar a través d’un procediment 
àgil i senzill, cal afirmar que certament la contractació menor seria més pròpia de la 

                                                 
3 A aquesta tipologia fa referència l’anàlisi sobre el fraccionament de l’objecte dels contractes 
efectuat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat, entre altres, en l’Informe 
31/12, de 7 de maig de 2013, en el qual s’indica la necessitat que existeixi una unitat operativa o 
substancial entre les diferents prestacions, de manera que no es poden contractar separadament 
prestacions que tenen relació entre elles “si constitueixen una unitat operativa o funcional, és a dir, si 
són elements inseparables per a la consecució d’una mateixa finalitat o si són imprescindibles per al 
correcte funcionament d’allò que es pretén aconseguir mitjançant la celebració del contracte”. 
També la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Balears en l’Informe 4/2010, de 29 
d’octubre, sobre contractes menors, principis generals de la contractació i fraccionament de l’objecte 
d’un contracte, indica que “l’existència de diversos contractes menors, tramitats simultàniament o 
consecutivament, que tenen per objecte diverses prestacions que, considerades en el seu conjunt, 
formen una unitat operativa o funcional, pot ser un indici que s’ha fraccionat un contracte 
indegudament –i això és així amb independència que l‘adjudicatari sigui diferent en cada contracte, 
atès que el que es fracciona és l’objecte del contracte”. 
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satisfacció de necessitats puntuals que periòdiques. En tot cas, tant si és per cobrir 
necessitats periòdiques o necessitats de caràcter puntual, cal avançar ja ara que el disseny 
d’una contractació per cobrir necessitats conegudes o previsibles mitjançant l’adjudicació de 
contractes menors respecte de parts o grups d’aquestes necessitats “cada any” i pel fet que 
“no superen el llindar dels 18.000 € anuals”, com s’indica en l’escrit de petició d’informe, no 
seria el més adequat i conforme amb la normativa de contractació pública, quan no 
directament contrari a aquesta, segons les circumstàncies concurrents en cada cas4. 
 
En aquest sentit es pronuncia també la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de 
Balears en l’Informe 4/2010, de 29 d’octubre, ja esmentat, en el qual indica que “en principi i 
amb caràcter general, es podria considerar que un contracte menor és contrari a dret si 
l’òrgan de contractació, en el moment d’iniciar la tramitació d’aquest contracte, té 
coneixement cert –o podria tenir-lo, si s’apliquessin els principis de programació i bona 
gestió– de la necessitat de contractar una prestació determinada de caràcter o naturalesa 
unitaris, perfectament definida, les característiques essencials de les quals no puguin variar 
de manera substancial, que s’ha de dur a terme necessariament any rere any i que respon a 
una necessitat continuada en el temps i, tot i així, tramités diferents contractes menors i 
eludís les normes més exigents de publicitat i procediment”. 
 
D’altra banda, aquest segon supòsit de fraccionament de l’objecte d’un contracte, que és el 
que procedeix analitzar per donar resposta a la qüestió plantejada en l’escrit de consulta, cal 
posar-lo en relació amb les previsions contingudes en els articles 23 i 109.2 del TRLCSP, 
relatives, respectivament, al fet que la durada dels contractes del sector públic s’ha d’establir 
tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i 
la necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la seva realització; i a la necessitat 
que l’expedient dels contractes es refereixi a la totalitat del seu objecte, sense perjudici de 
l’eventual divisió en lots, a l’efecte de la licitació i l’adjudicació. 
 
Així, d’acord amb la prohibició de fraccionament i l’obligatorietat que siguin complets, els 
objectes dels contractes del sector públic han d'incloure totes les prestacions i els aspectes 
que siguin necessaris per satisfer les necessitats a què l'Administració pretén donar 
resposta amb la subscripció del contracte. A aquest efecte, resulta transcendental la 
determinació necessària prèvia i precisa de la naturalesa i l’extensió d’aquelles necessitats, 
així com de la idoneïtat de l’objecte i el contingut del contracte per satisfer-les –donant 
compliment a l’obligació imposada per l’article 22 del TRLCSP–, ja que, atesa l’obligatorietat 
d’establir l’objecte de manera completa i no fraccionada, els contractes del sector públic han 

                                                 
4 Per aquest motiu, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa d’Andalusia, després d’afirmar 
en l’Informe 9/2009, de 15 de juny, ja esmentat, el caràcter objectiu del fraccionament de l’objecte 
d’un contracte, de manera que la seva concurrència, al marge de l’existència d’intencionalitat en eludir 
l’aplicació de les normes relatives a la publicitat i al procediment de contractació procedents,  
comportaria la nul·litat de ple dret dels contractes –precisament de caràcter menor, en el cas objecte 
d’aquell informe– que s’haguessin subscrit i que suposessin un fraccionament irregular dels seus 
objectes; assenyala que “tampoc l’especificitat dels productes a subministrar, o un error en el càlcul 
de les previsions inicials per a la seva adquisició” són causes que permeten el fraccionament irregular 
de l’objecte d’un contracte i que “per això davant el dubte sobre la concurrència dels requisits que fan 
possible la conclusió de contractes menors, l’Administració ha de reconduir el procediment de 
contractació a les normes generals”. 
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d’integrar totes les prestacions precises, tenint en compte també el vessant temporal. En 
aquest sentit, cal tenir en compte que en determinats supòsits l’escassa durada del període 
establert com a durada inicial d’un contracte implica la reducció fraudulenta del seu objecte; 
tal com va manifestar la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat ja en 
l’Informe 57/99, de 21 de desembre, “limitar l’import d’un contracte administratiu a l’import 
d’una anualitat suposaria un fraccionament del contracte” que eludiria la prohibició 
aleshores prevista en l’article 69.2 de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
En aquest mateix sentit, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Balears ha 
afirmat, en l’Informe 1/2009, de 30 de juliol, sobre el fraccionament de l’objecte d’un 
contracte i les contractacions successives de prestacions anàlogues o similars, que “es pot 
parlar de fraccionament quan raonablement es pugui preveure que la prestació objecte del 
contracte s’ha de mantenir durant un període determinat que excedeix del termini d’execució 
o de la durada màxima previstes a l’inici de la contractació”.  
 
També la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Canàries fa referència a la 
reducció fraudulenta de l’objecte d’un contracte mitjançant l’establiment de la seva durada, 
per eludir les normes de publicitat de la licitació o del procediment d’adjudicació, en l’Informe 
10/2006, de 12 de setembre, en el qual afirma que “en base a criteris d’oportunitat o de bona 
administració, es podria arribar a la conclusió de que el contingut de l’objecte d’un 
determinat contracte, en allò que es refereix a la fixació del seu període de vigència, no es 
consideri el més adequat per la pròpia naturalesa de les prestacions a realitzar o per al fi 
que es persegueix, podent fins i tot arribar a estimar que l’escassa durada inicial del 
contracte tingui per finalitat reduir la quantia del seu pressupost amb ànim de defraudar les 
normes de publicitat de la licitació o del procediment d’adjudicació a seguir”. 
 
Aquesta mateixa Junta Consultiva de Canàries ha analitzat posteriorment, en l’Informe 
1/2010, de 3 de febrer, “en quins supòsits la contractació separada de prestacions de la 
mateixa naturalesa es podria titllar de fraccionament fraudulent de l’objecte del que hauria 
d’haver estat un únic contracte, per evitar superar el límit quantitatiu de la contractació 
menor, i, pel contrari, en quins supòsits aquest fraccionament estarà justificat suficientment 
per la pròpia necessitat de què dites prestacions siguin ateses mitjançant contractes 
diferents”. Per dur a terme aquesta anàlisi aquesta Junta recorre a la construcció doctrinal 
dels elements essencials dels contractes –subjecte, objecte i causa–, per indicar que hi 
haurà un únic contracte quan hi hagi coincidència en aquests elements i que, en canvi, 
caldrà subscriure contractes diferents quan l’execució adequada de la prestació que s’hagi 
de realitzar motivi que un d’aquests tres elements variï. Així, considera que “no existirà 
fraccionament fraudulent de l’objecte contractual quan, després d’haver-se realitzat un 
primer contracte, s’hagi de tornar a contractar amb el mateix contractista la mateixa 
prestació degut a una necessitat nova, no previsible en el moment de realitzar el primer 
contracte”, ja que en aquest cas, tot i ser l’objecte i els subjectes coincidents, la causa és 
diferent5.  

                                                 
5 En aquest informe, en què es planteja la qüestió del fraccionament sobre objectes contractuals 
concrets, aquella Junta considera que el subministrament de materials de construcció per diverses 
obres que un ajuntament preveu executar o per aprovisionar un magatzem municipal que li permeti 
atendre les necessitats de les futures obres que hagi de dur a terme l’Ajuntament, ha de ser objecte 
d’un únic contracte, ja que les diverses i successives necessitats que s’han d’atendre constitueixen la 
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En definitiva, el fraccionament fraudulent de l’objecte d’un contracte es pot produir tant 
mitjançant la subscripció de diversos contractes menors destinats a l’obtenció d’un resultat 
únic o d’una prestació que hagués hagut de ser objecte d’un únic contracte, com també 
duent a terme contractacions menors successives per cobrir necessitats recurrents que 
haguessin de formar part d’un únic contracte, d’acord amb el que s’ha indicat anteriorment, 
sempre que aquestes contractacions successives suposin una alteració de les normes de 
publicitat i de les relatives als procediments d’adjudicació que s’haguessin hagut d’aplicar. 
  
 
III. Un cop constatat que l’adquisició mitjançant contractes menors successius de béns i 
serveis per respondre a necessitats de caràcter recurrent, periòdic o permanent –tals com 
els que s’assenyalen a mode d’exemple en l’escrit de petició d’informe–, no és el 
mecanisme més adequat i conforme amb la normativa de contractació pública i, fins i tot, pot 
ser contrari a aquesta, segons les circumstàncies concurrents en cada cas; es considera 
convenient efectuar algun esment als mitjans a través dels quals es poden articular 
aquestes contractacions per tal de garantir el respecte absolut a la normativa de 
contractació pública i, conseqüentment, als principis que la inspiren.  
 
El punt de partida per a la utilització dels mecanismes previstos en la normativa de 
contractes del sector públic per cobrir les necessitats a què es refereix aquest informe, és la 
planificació de la contractació correcta la qual, a més de permetre i contribuir al millor 
respecte dels principis inspiradors de la contractació pública, contribueix també a garantir la 
utilització eficient dels fons públics –també prevista en l’article 1 del TRLCSP.  
 
Certament, un cop determinades pels ens, organismes o entitats del sector públic les 
necessitats que s’han de cobrir –que, en el supòsit objecte de consulta, són previsibles i fins 
i tot quantificables– i concretat l’abast, tant material com temporal, de l’objecte dels 
contractes que es requereixen per satisfer-les, planificar els contractes que cal dur a terme 
permet poder plantejar diferents opcions per cobrir-les, així com també obtenir estalvis en 
les despeses de gestió de la contractació; una possible millora de preus per l’agregació de 
demanda, aprofitant les economies d’escala, però també derivada de la major concurrència 
que permet una contractació oberta i competitiva i la possibilitat d’obtenció d’ofertes més 
avantatjoses; incrementar l’eficàcia amb la integració de la prestació en un únic contracte; i 
optimitzar l’execució global del contracte, entre altres eficiències. Així, simplement 
l’establiment de la durada d’un contracte en un any prorrogable per altres períodes, en 
comptes de subscriure successius contractes menors de durades inferiors, permet obtenir 
aquests beneficis, podent concretar la durada total del contracte en funció de com de 
satisfactori hagi estat el resultat en el termini de durada inicial o de l’evolució del mercat.  
 
Així mateix, la planificació prèvia correcta de la contractació permet dissenyar les licitacions 
fent ús, per exemple, de la possibilitat prevista en l’article 174.c del TRLCSP –que podria 
resultar idònia per a algun dels serveis que s’esmenten en la petició d’informe–, en la qual 
es conjuguen tant la simplificació i agilització del procediment de contractació, com el 
respecte total a la normativa i als principis rectors de la contractació pública, en establir que 
es poden adjudicar per procediment negociat els serveis que consisteixin en la repetició 
                                                                                                                                                      
causa d’aquest contracte. Certament, aquesta mateixa conclusió podria ser aplicable als 
subministraments de paper o de material d’oficina als quals es refereix l’escrit de consulta. 



 
 

 

Passeig de Gràcia, 19, 5a planta 
08007 Barcelona 
Telèfon 93 552 80 90 
Telefax 93 552 82 84 
jcca.eco@gencat.cat 
www.gencat.cat/economia/jcca 
 
 

9 

d’altres de similars adjudicats per procediment obert o restringit al mateix contractista 
sempre que, entre altres requisits, aquesta possibilitat estigui indicada en l’anunci de 
licitació del contracte inicial i l’import dels nous serveis s’hagi computat en fixar la quantia 
total del contracte6. 
 
Així mateix, la planificació prèvia correcta també pot permetre dissenyar l’adquisició de 
subministraments –tals com els que s’esmenten en l’escrit de petició d’informe– mitjançant 
algun sistema de racionalització de la contractació, especialment mitjançant l’establiment 
d’un acord marc, amb una o amb diverses empreses, o la subscripció d’un contracte de 
subministraments en què l’empresa contractista s’obligui a lliurar béns de forma successiva i 
per preu unitari sense que la quantia total es defineixi amb exactitud en el moment de 
subscriure el contracte –previst en l’article 9.3 del TRLCSP.  
 
Addicionalment, convé assenyalar que una planificació prèvia correcta de la contractació del 
sector públic permet també fer possible una contractació pública estratègica, en els termes 
en què es configura en la nova Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, 
de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 
2004/18/CE7, la qual resulta inviable sense aquella planificació. 
 
Sobre la base de les consideracions anteriors, la Comissió Permanent de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa formula la següent 
 
 
 
CONCLUSIÓ 
 
 
La subscripció de contractes menors successius per a l’adquisició de béns o serveis que es 
requereixen repetidament, per respondre a necessitats de caràcter recurrent, periòdic o 
permanent, pot no ser el mecanisme més adequat i més conforme amb la normativa en 
matèria de contractació pública per cobrir aquest tipus de necessitats i, fins i tot, pot arribar a 
ser contrari a aquella normativa, segons les circumstàncies concurrents en cada cas. 
 
 
 
Barcelona, 22 de juliol de 2014 
 
                                                 
6 Tal com s’assenyala en l’Informe d’aquesta Junta 12/2014, de 22 de juliol, ja esmentat, aquest 
precepte recull la possibilitat de subscriure contractes successius de serveis de caràcter repetitiu amb 
la finalitat, cal entendre, de cobrir necessitats de serveis recurrents, i preveient el disseny de la 
contractació com un projecte que inclogui la totalitat dels serveis similars que es preveu necessitar 
durant un termini màxim, amb garantia dels principis informadors i de l’aplicació correcta de la 
normativa de contractació pública. 
   
7 La Directiva 18/2004/CE és vigent fins al dia 18 d’abril de 2016, data en què finalitza el termini de 
transposició pels estats membres de la Directiva 2014/24/UE, que la deroga, la qual va entrar en vigor 
el passat dia 17 d’abril de 2014. 


